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

Iran zet nieuwe Karrar gevechtstank in bij oefeningen
Op 22 december 2021 maakte het Iraanse persbureau FARS bekend dat het
Iraanse leger de in eigen land gemaakte Karrar gevechtstank officieel in
gebruik heeft genomen tijdens oefeningen in het zuiden van het land.
De Karrar is een tank van de derde generatie en lijkt sterk op de Russische
T-90, maar is gebaseerd op de T-72M uit het Sovjet tijdperk. De ontwikkeling
ervan is begin 2016 aangekondigd. Vervolgens is de productielijn in 2017
opgestart en is de definitieve versie van de tank in november 2020 afgeleverd
aan het leger. Sindsdien heeft het voertuig een testprogramma ondergaan.
De uitlevering van de tank kan dit jaar beginnen. Inmiddels heeft de Iraanse
Revolutionaire Garde aangekondigd 800 exemplaren te willen afnemen.
Uit een analyse blijkt dat de Karrar is gebaseerd op het onderstel van de T-72,
maar beschikt over een nieuw ontwikkelde toren. Hoewel Russische zegslie
den stellen dat de tank een kopie is van de T-90MS, heeft de tank op onder
delen kenmerken van de Amerikaanse M1 Abrams en de Britse Challenger 2.
De tank beschikt over een 125 mm kanon met gladde loop dat ook antitank
raketten kan afvuren. De secundaire bewapening is een op afstand bedien
bare 12,7 mm mitrailleur. De voorkant en toren van de Karrar zijn voorzien
van zg. ERA (explosive reacive armour). De bepantsering aan de zijkanten en
achterkant van de tank zou beschermen tegen de projectielen van draagba
re antitankwapens. Verder beschikt de Karrar over de waarnemings- en
richtmiddelen om dag en nacht te opereren.

Eerste vlucht nieuw gebouwde Russische strategische
bommenwerper TU-160M
Op 12 januari van dit jaar koos het eerste exemplaar van de Russische stra
tegische bommenwerper TU-160M, dat van de opnieuw opgestarte produc
tielijn was afgerold, het luchtruim. Deze eerste vlucht vond plaats vanaf het
terrein van de vliegtuigfabriek in Kazan. Volgens een woordvoerder duurde
de testvlucht zo’n dertig minuten.
De TU-160 kwam in dienst bij de Sovjet luchtmacht aan het eind van de jaren
1980 en kreeg van de NAVO de codenaam ‘Blackjack’. De oorspronkelijke
versie van het toestel was tot 1995 in productie. In 2015 heeft de Russische
president Poetin de opdracht gegeven de productie van de Blackjack opnieuw
op te starten. De verslechterde relatie met het Westen was hiervoor een
belangrijke reden. Dit gemoderniseerde toestel is de TU-160M. Volgens het
persbureau TASS zal de Russische luchtmacht ten minste vijftig exemplaren
van de TU-160M afnemen. Dit jaar zouden de eerste twee exemplaren
worden geleverd. Hierna zal de productie worden opgeschaald.
Bronnen: Janes, Wikipedia

Bron: Army Recognition

De TU-160M op het besneeuwde vliegveld in Kazan. Foto: UAC

Litouwen ontvangt 125 tweedehands Mercedes-Benz GD
290 voertuigen van Nederland
Het Litouwse Ministerie van Defensie berichtte op 17 december jl. dat de
materieelorganisatie van dit ministerie de maand ervoor een contract had
getekend met Nederland voor de verwerving van 356 tweedehands militaire
voertuigen. Onderdeel van het contract was de levering van o.a. 125 Mer
cedes-Benz GD 290’s voor het einde van 2021. Het merendeel van deze
voertuigen is bestemd voor de territoriale eenheden van Nationale Vrijwillige
Verdedigingsmacht. Deze eenheden gebruiken de MB’s voor patrouillering
langs de grens met Wit-Rusland. De eerste patrouilles zijn eind 2021 al uit
gevoerd.
Volgens de Litouwse plaatsvervangend minister van Defensie, Vilius Semeš
ka, is de samenwerking met de Nederlandse krijgsmacht belangrijk en al van
lange duur. De met het contract verworven voertuigen vergroten niet alleen
de capaciteiten van de Litouwse strijdkrachten, maar ook de effectiviteit van
de grenspatrouilles. Bovendien krijgt Litouwen de voertuigen voor een ‘zacht
prijsje’, ongeveer 6 miljoen euro. Hiervoor heeft Litouwen, naast de MB’s,
DAF vrachtwagens en opleggers ontvangen. Het resterende deel van de
voertuigen, 165 MB’s, 25 DAF’s van diverse types en andere uitrustingsstuk
ken, zal in de loop van dit jaar in twee deelleveringen worden overgedragen.
Litouwen heeft al ervaring met tweedehands Nederlands materieel. In het
verleden heeft het land circa 600 voertuigen van diverse typen ontvangen.

De Karrar gevechtstank tijdens een schietoefening. Foto: Twitter, Yuri Lyamin

Litouwen heeft 125 MB’s van de Nederlandse krijgsmacht ontvangen.
Foto: Foto Lithuanian MoD

Bronnen: Army Recognition, Lithuanian MoD
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Op de Korrel

Hoofdlijnennotitie kabinet stap in de
goede richting
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Ik schrijf deze column in het weekend dat de spanning rondom Oekraïne steeds verder oploopt. Westerse regeringen manen hun landgenoten Oekraïne te
verlaten. Het gros van het ambassadepersoneel wordt teruggetrokken en de KLM schrapt de vluchten op Kiev en vliegt om het Oekraïens luchtruim heen.
De voornaamste dader van de oplopende spanningen is – in ieder geval in de ogen van het Westen – de Russische president Poetin. Ik weet niet waarom
hij dit wapengekletter laat zien, maar wat ik wel weet is dat hij het zich militair gezien kan veroorloven. De Europese NAVO-landen hebben de afgelopen
decennia hun krijgsmachten verwaarloosd en hoewel de VS natuurlijk kan bijspringen, is de Amerikaanse aandacht vooral op China gericht. En we moeten
bedenken dat de Amerikanen niet langer in staat zijn tegelijkertijd op twee (potentiële) oorlogstonelen op te treden.
Gelukkig ziet ook onze regering de noodzaak de inspanningen op het gebied van defensie te vergroten. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV blijkt
dat de komende jaren extra geld voor defensie wordt vrijgemaakt en dat de begroting uiteindelijk structureel met drie miljard euro wordt verhoogd. In de
op 11 februari verschenen Hoofdlijnennotitie wordt dit streven bevestigd en nader toegelicht. Deze notitie stelt diverse malen dat door de veiligheidssitu
atie in de wereld en in het bijzonder in Oost-Europa snelheid geboden is. Dan vind ik het jammer dat er procesmatig toch weer voor zorgvuldigheid is ge
kozen. De in de notitie aangekondigde Defensienota wordt “voor de zomer” aan de Kamer aangeboden. Als dit in de praktijk betekent voor het zomerre
ces, zal de parlementaire behandeling pas in het najaar zal plaatsvinden. Met de uitvoering van het nieuwe defensiebeleid wordt dan in de praktijk bijna
twee jaar na de verkiezingen begonnen. Zeker een zorgvuldig proces, maar snel?? Ook met de uitvoering van diverse maatregelen ter bestrijding van Covid-19
was Nederland zorgvuldig. Dit betekende echter wel dat we elke keer onderaan het lijstje van Europese landen bungelden.
Maar goed, het extra budget dat in de regeringsverklaring is aangekondigd, betekent dat de Nederlandse politiek defensie weer serieus neemt en dat is
een (grote) stap in de goede richting. We zijn er echter nog niet, want in 2026 daalt volgens de plannen het defensiebudget ten opzichte van het jaar ervoor
weer met 1,2 miljard euro. Blijkbaar is het voor de politiek toch moeilijk om op de langere termijn de goede richting te behouden.
Het kabinet Rutte IV zet dus een stap in de goede richting. Dat mag ons er echter niet van weerhouden het kabinet kritisch te volgen in de verdere uitwer
king van de defensieplannen. In deze column beperk ik me tot opmerkingen over één aspect, waaraan in mijn ogen risico’s zijn verbonden: specialisatie.
Op zich is het een goed teken dat in de Hoofdlijnennotitie minder sterk wordt getamboereerd op specialisatie dan in de Defensievisie 2035. Specialisatie is
immers vaak een eufemisme voor eenzijdige bezuinigingen. In de Hoofdlijnennotitie wordt echter een nieuwe term geïntroduceerd die er erg op lijkt:
specialismen. Ook worden alvast twee specialismen genoemd waar Nederland zich op concentreert: cyber en inlichtingen. Het lijkt erop dat hierover weinig
overleg is geweest met onze bondgenoten, iets wat je als betrouwbare bondgenoot wel zou moeten doen. Daarnaast zijn het twee terreinen waarop men
weinig fysieke risico’s loopt en de bereidheid tot risk sharing is nu juist een aspect waarmee men vertrouwen bij de bondgenoten wekt.
Ondanks dit punt van kritiek wil ik stellen dat het huidige kabinet op het gebied van defensie en veiligheid op de goede weg is. Dat is helaas niet het geval
voor het gehele politieke spectrum. Dat bleek weer uit de tegenbegroting die PvdA en GroenLinks begin februari naar buiten brachten. Deze begroting
staat vol goede plannen, maar in de laatste zin wordt zonder enige onderbouwing aangekondigd dat beide partijen structureel 2,1 miljard euro minder aan
defensie denken uit te geven dan het huidige kabinet. Alsof veiligheid geen voorwaarde is voor welvaart en welzijn!
Lilianne en Jesse, ik denk dat Vladimir Vladimirovitsj jullie plannen zeker kan waarderen. Ga vooral rustig slapen.

Verder in dit nummer
Ook in dit nummer staat het eerste deel van het Defensienieuws op de vorige bladzijde. Het tweede deel kunt u vinden op staat op bladzijde 15. Op
de bladzijden 4 – 9 treft u het eerste deel van een drieluik aan van onze redacteur Harry van der Horst met de titel Rusland na de Muur. Dit eerste
deel gaat over De Russische maatschappij - een zwalkende reus op lemen voeten. Op de bladzijden 10 en 11 staat de column van
László Marácz. Hij schrijft dit keer over Oekraïne en het geopolitieke schaakbord. Onze medewerker Gertjan van der Wal heeft twee bijdragen
aan dit nummer geleverd. Op de bladzijden 12 – 14 is het onderwerp de Europese Joint Expeditionary Force. Met een Hybride-oefening in
Zweden was deze actief op de Noordflank. Zijn tweede bijdrage, op de bladzijden 18 en 19 gaat het over “Een mijlpaal in de internati
onale samenwerking”. Deze mijlpaal betreft het feit dat Canada, Noorwegen en de Verenigde Staten partners zijn geworden in het
militair mobiliteitsproject van de EU. Tussen deze artikelen staat de bijdrage van columnist Kees Homan. Deze gaat over De opkomst van
niet-Westerse interventies.

Foto voorpagina: Een konvooi van de NAVO-flitsmacht verplaatst zich richting Polen. Foto: Mediacentrum Defensie
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Rusland na de Muur
Deel 1: De Russische maatschappij - een zwalkende reus op lemen
voeten
Harry van der Horst*)

“Wonen jullie in Rusland?” “Kan dat?”
Deze vragen kregen mijn echtgenote en ik geregeld te horen toen wij in Moskou woonden. Vaak uit de mond van
mensen die later bij ons kwamen logeren en die dan, voor aanvang van de terugreis, verklaarden dat Moskou heel
anders was gebleken dan zij zich hadden voorgesteld. Desgevraagd bleek hun oorspronkelijke verwachting een geheel
van narigheid, grijzigheid, onvriendelijkheid, gevaar en andere onaangenaamheden.
Geregeld ben ik gevraagd om te schrijven over het onderwerp ‘Rusland’
(formeel: de Russische Federatie), waarbij de onderliggende eigenlijke vraag
was naar anekdotes en sterke verhalen over absurde maatschappelijke toe
standen. Die aanpak spreekt me echter niet erg aan, dus dit wordt geen ‘opa
vertelt’-artikel. Ik schets geen karikaturen over Russen, wier gedrag soms
afwijkt van dat van westerlingen. Het wordt ook geen analyse, dus er is geen
bewijsvoering en uitgebreid notenapparaat, maar meer de weergave van
mijn eigen visie, die is gebaseerd op eigen ervaringen, onderzoek en studie.
Als ik er daardoor in slaag om de lezer een wat realistischer beeld te geven
van het containerbegrip ‘Rusland’ ben ik al tevreden. We hoeven niet allen
fans te worden van onze grootste Oosterbuur, maar het zou ook in ons eigen
belang goed zijn als we ons bij het bepalen van onze (geo)politieke stand
punten laten leiden door feiten en niet door fictie. En dat laatste is de afge
lopen honderden jaren te vaak gebeurd, in ieder geval als het gaat om
Rusland. Bij het schrijven over dit omvangrijke onderwerp is volledigheid een
onhaalbaar doel; ik zal mijzelf vele beperkingen moeten opleggen. Elk ge
noemd onderwerp leent zich tot het schrijven van een boek.
Vele ouderen denken bij het woord ‘Rusland’ aan sprookjes en min of meer
romantische verhalen over tsaren, winterlandschappen en meeslepende
volksmuziek, vermengd met Koude Oorlogsbeelden van nurkse communis
ten, die het Westen militair willen verpletteren. Bij voorkeur met kernwapens.
Enkelen van deze generatie spreken nog van ‘Leningrad’, terwijl de bedoel
de stad al sinds 1991 weer ‘Sint-Petersburg’ heet. Zoals zo vaak gebeurt bij
lang bestaande generalisaties berusten die ideeën wel op een kern van
waarheid, maar zijn echt ho-pe-loos incompleet en achterhaald.

Bij het woord ‘Rusland’ denken ouderen vaak aan meeslepende volksmuziek.
Foto: Wikimedia Commons, Danmichaelo

We hoeven niet allen fans te worden van
onze grootste Oosterbuur

Het is mijn bedoeling om in het volgende artikel wat meer inzicht te verschaf
fen in wat de begrippen ‘Rusland’ en ‘Russen’ in de eenentwintigste eeuw
betekenen, wat de eigenaardigheden zijn van de Russische mens vergeleken
met zijn West-Europese collega. Daarbij behandel ik de Russische maatschap
pij in zijn algemeenheid, de machtsstructuren in brede zin en de buitenland
se relaties, gezien vanuit het standpunt van de Russische Federatie. Om een
beetje in stijl te blijven introduceer ik de Russen op de formele Russische
manier door eerst hun familienaam te noemen en daarna hun voornaam en
vadersnaam.
De Russische identiteit
Met name sinds Siberië in de zeventiende eeuw een deel werd van Rusland
is er sprake van een toegenomen Russisch bewustzijn en is Rusland, onder
welke naam dan ook, een aparte beschaving geweest, die zich onderscheid
de van de grote andere culturen. Concreet waren en zijn dat de RomaansGermaanse cultuur in het Westen, de Islamitische in het Zuiden en de Chi
nese in het Zuidoosten. Daarbij werd die omringende wereld doorgaans als
een bedreiging gezien, zowel politiek, militair, religieus als cultureel. Hoewel
door de eeuwen heen er ook periodes zijn geweest dat er sprake was van

Beelden uit de Koude Oorlog van communisten die het Westen militair willen
verpletteren. Foto: Wikimedia Commons, Vyacheslav Argenberg

*) Van 1990 tot 1998 heeft Harry van der Horst voor de Nederlandse minis
teries van Defensie en Buitenlandse Zaken gewerkt in de uitvoering van
wapenbeheersingsakkoorden in Oost- en Midden-Europa. Van 1998 tot eind
2002 was hij militair attaché bij de Nederlandse ambassade in Moskou.
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samenwerking met die andere culturen, of zelfs spiegeling eraan, zoals tsaar
Peter de Grote eind zeventiende en begin achttiende eeuw met West-Euro
pa heeft gedaan.
Zo is ook de relatie met China nooit eenduidig geweest. Ik heb rond de
eeuwwisseling de commandant van het toenmalige Militaire District (MD)
Verre Oosten in Chabarovsk, glimlachend horen zeggen: “Rusland streeft
naar een goede relatie met al zijn buren”, op de vraag hoe de relatie met
China was. Daarbij heeft hij zijn reactie gelaten. Maar in de afgelopen 50
jaar zijn er diverse keren schermutselingen geweest bij de grensrivier Amoer
en politiek was er geregeld sprake van wrijving.
Een gevolg van die Russische ‘eigenheid’ is dat vergelijkingen met het
Westen doorgaans mank gaan. Echter, omdat weinig mensen in het Westen
zich verdiepen in de Russische cultuur en taal is er ook maar weinig over
bekend. Meestal krijgen we in Nederland onze informatie uit het buitenland
aangeleverd, in de meeste gevallen in het Engels, een enkele keer in de
Duitse taal en nog minder vaak in het Frans. Informatie die dus al een
niet-Nederlandse voorselectie heeft ondergaan. We weten per saldo weinig
van de Russische maatschappij. Er zijn mensen die ‘Poetin’ of ‘Kremlin’
zeggen als ze ‘Rusland’ bedoelen, of andersom.

De Byzantijnse culturele erfenis heeft via de Russisch-Orthodoxe kerk een stem
pel gedrukt op het karakter van het Russische volk.
Foto: Wikimedia Commons, Testus

Rusland is in een paar jaar tijd vervallen van een mondiale supermacht tot
tweede-rangs-mogendheid. Dat trauma is nog steeds niet volledig verwerkt.
De transitie naar een andere samenleving is nog zeker niet voltooid. Daarbij
zal een oplossing van de zeer grote maatschappelijke problemen in eerste
instantie van het Russische volk zelf moeten komen. Ook dient te worden
bedacht dat Rusland de ambitie had om deel uit te maken van Europa, maar
zeker niet van de Europese Unie. Een van de oorzaken dat westerlingen de
Russen vaak niet goed begrijpen, is dat wij in het Westen sinds ongeveer het
jaar 300 leven in een christelijke cultuur. De Russen daarentegen bekeerden
zich pas tot het christendom rond het jaar 1000. In het Westen beleefde men
na de kerstening de Renaissance en de Verlichting, maar die fasen heeft
Rusland nooit gekend. Daarnaast is er natuurlijk ook de Byzantijnse culture
le erfenis, die via de Russisch-Orthodoxe kerk een stempel heeft gedrukt op
het karakter van het Russische volk.
Dat is een van de redenen dat het begrip ‘democratie’ niet leeft bij Russen;
zij associëren het met ‘chaos’. Ontwikkelingen in de negentiger jaren van de
vorige eeuw onder president Jeltsin, Boris Nikolajevitsj, hebben dat beeld
alleen maar versterkt. Men heeft behoefte aan een sterke leider en vindt ‘
autoriteit’ niet per definitie een vies woord. De in het Westen veelgeprezen
vrijheid van meningsuiting heeft amper belangstelling in Rusland, zoals di
verse onderzoeken hebben uitgewezen. (Er zijn wel degelijk onafhankelijke
onderzoekbureaus in Rusland, zoals het Levada Center met een interessante
website.)

President Jeltsin, Boris Nikolajevitsj. Foto: Europees Parlement

Ook westerse opiniemakers en politici zijn zelden bereid om zich te verdiepen
in het Russische land, volk, taal en cultuur. Halbe Zijlstra wist als minister van
Buitenlandse Zaken de voornaam van de Russische president niet eens goed
uit te spreken toen hij zijn datsjaverzinsel debiteerde.
Een paar indrukken
Overal, in elke stad en elk dorp, vind je standbeelden, herdenkingsstenen in
muren van huizen, musea, kerken, te veel om op te noemen. Vaak van gi
gantische afmetingen; in Rusland is alles buitensporig groot. Russen zien er
wel een beetje uit zoals wij, maar zijn dat niet. Veel valt te verklaren vanuit
hun al genoemde Byzantijnse georiënteerdheid: de vanzelfsprekendheid van
corruptie, hun chaotische, niet-planmatige aanpak van zaken, hun kortzich
tigheid, het egoïsme, het brute. Veel Russen verwachten dat iets of iemand
voor ze zorgt en verantwoordelijkheid draagt, of dat nou de tsaar is, de
partij, of de president: ze moeten iemand overal de schuld voor kunnen
geven, of kunnen aanbidden. Maar diezelfde autoriteit moet dan wel
voorzichtig zijn met het aantasten van de zekerheden van het volk. Aan de
andere kant kunnen Russen erg sentimenteel zijn, lief, betrouwbaar, eerlijk,
trouw, gastvrij, inventief en flink. Een beetje raar volk met veel tegenstrijdig
heden, maar voor mij altijd geweldig boeiend.
In Rusland is alles buitensporig groot. Foto: Wikimedia Commons, W. Bulach
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Bij reparaties van defecte zaken wordt alleen het allernoodzakelijkste correc
tieve onderhoud gedaan, van preventief onderhoud heeft men blijkbaar nog
nooit gehoord. Alles is dus zo gammel als wat, maar dat geeft niet: als het
maar niet al te zichtbaar is. Het uiterlijk vertoon is belangrijker dan efficiën
tie of veiligheid. Dus: voor een Metro-gebouw heb je hele mooie rood
marmeren tegels, die spiegelglad worden bij het minste beetje regen of
sneeuw. Iedereen maakt levensgevaarlijke capriolen, maar ook dat geeft niet,
want ‘het is mooi’.
De stad Moskou
Moskou is de grootste stad van het Europese continent met 12,5 miljoen
legale inwoners. Inclusief de illegalen zit je al gauw op 15 miljoen en qua
aantal inwoners is het de zevende stad van de wereld.
Laura Starink beschreef Moskou twee jaar geleden als volgt: “Moskou is een
moderne metropool waar alles werkt en alles te krijgen is. De stad is de
laatste tien jaar glimmend opgepoetst. Er zijn parken met klaterende fontei
nen, terrassen op het Rode Plein, fietspaden, hippe restaurants, internetcafés
en dure shopping malls. Fraai opgeknapte middeleeuwse kerkjes staan naast
splinternieuwe hoge kantoren met spiegelruiten. Netwerkende [….. ] Mos
kovieten onderscheiden zich in niets van inwoners van welke andere moder
ne wereldstad dan ook.”

Russen zien er wel een beetje uit zoals wij, maar zijn dat niet.
Foto: Wikimedia Commons, Visem

Een groot deel van het Russische volk leeft echter onder de armoedegrens
en daarom schnabbelt iedereen er een beetje bij. Tegenover deze grote groep
armen staat een zeer, zeer kleine groep waanzinnig rijken, die hun rijkdom
graag laten zien. Zij moeten dan ook in het allernieuwste type Mercedes Benz
of BMW rijden, altijd voorzien van donkere ruiten. Schrijnende klassentegen
stellingen dus. Niets is irritanter dan een jong ding van amper 20 jaar een
dikke patserige auto te zien parkeren waar het helemaal niet mag, om dan
inkopen te gaan doen in een extravagant dure winkel. Bij het onhandige
gemanoeuvreer met die auto wordt dan bijna een oud bedelend vrouwtje
van haar sokken-met-gaten gereden. De onhandige chauffeuse doet het
allemaal met de verveelde gelaatsuitdrukking alsof het de normaalste zaak
van de wereld is.
Een troost is misschien dat het een typisch trekje van de Russen is om (rela
tieve) weelde nadrukkelijk te demonstreren. Die bedelaars zouden zelf ook
opvallend te koop lopen met hun luxe, als ze die hadden. Maar het is navrant
als je bedenkt dat deze arme, meestal oude mensen (vaak WO II nog mee
gemaakt), hun leven lang hebben moeten sappelen om vervolgens als gevolg
van inflatie hun pensioen waardeloos te zien worden. De communistische
verworvenheden waarop ze hadden gerekend, hebben ze na 1990 zien
verdwijnen of die zijn aanzienlijk minder geworden.
Als expat loopt je leven niet dagelijks gevaar. Geen revolutionaire straat
schenders die buitenlanders willen gaan lynchen. Wel een beetje vijandigheid
tegen ambassades van NAVO-landen in 1999, wegens ‘Kosovo’. De laatste
jaren is er een toename van antiwesterse sentimenten onder invloed van
opiniërende TV-programma’s. Er zijn echter wel degelijk andere ‘gevaren’.
Risico’s loop je bijv. in het verkeer, dat je reinste wildwest is, waarin alleen
het recht van de grootste en de sterkste telt. Er is de politie, die niet je beste
kameraad blijkt te zijn, drie meter grote scherpgepunte stalactieten van ijs
die van de dakranden van een hoogte van 30 meter vallen en putgaten in
de grond van zes meter diep, omdat het putdeksel is verdwenen, enzovoorts.

Moskou is een moderne metropool. Foto: Wikimedia Commons, mos.ru

Een groot deel van het Russische volk
leeft onder de armoedegrens

Typisch Russisch
Dat is de liefde voor cultuur in al zijn vormen, liefde voor het land en zijn
historie en de bijbehorende trots. Die trots en vaderlandsliefde zijn overigens
niet uniek in de wereld, maar wel aspecten die in het Westen vaak niet
aanwezig worden verondersteld bij Russen. Om een onduidelijke reden
verwachten westerlingen vaak dat alle Russen niets liever willen dan leven in
het westerse maatschappijmodel. Maar dat geldt maar voor een bepaald
klein aantal Russen. Die puissant rijke Rus rijdt, zoals al opgemerkt, in een
Mercedes, want dat is een statussymbool. Grote kantoorgebouwen en hotels
zijn kopieën van de Amerikaanse. Rijke Russen richten hun appartementen
en buitenhuizen (datsja’s) in met westerse spullen, omdat ze beter zijn dan
Russische. Jonge (rijke) mensen drinken geen wodka, want dat associeert
men met traditioneel Russisch leven. Men drinkt dus liever bier, wijn en
cocktails.
Wat opvalt is het grote aantal positieve programma’s over de strijdkrachten.
Foto: YouTube

Het centrum van Moskou, maar ook de rest van Rusland, is aan het veran
deren. De hoofdstad gaat in toenemende mate op een westerse stad lijken.
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De vele TV-programma’s - die het volk tevreden moeten houden - zijn volgens
dezelfde formules gemaakt als die in het Westen. Dezelfde spelletjes, dezelf
de soort actualiteitenprogramma’s, etc. De kinderprogramma’s zijn ook haast
niet te onderscheiden van wat wij gewend zijn. Wat opvalt is echter het grote
aantal positieve programma’s over de strijdkrachten, grenstroepen en troe
pen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat onderwerp krijgt in het
Westen niet zoveel aandacht.
En toch willen Russen niet zo zijn zoals wij, willen ze als maatschappij geen
kopie zijn van Amerika. Want: ‘Amerikanen (eigenlijk alle westerlingen…)
zijn onbeschrijfelijk oppervlakkig, kennen hun eigen cultuur niet, laat staan
de groten der aarde op cultureel en filosofisch gebied’.
Hiervoor schreef ik dat veel Russen onder de armoedegrens leven. De
maatschappelijke sector waar dat misschien het meest waarneembaar is,
wordt gevormd door de gezondheidszorg. Officieel is deze gratis, maar
kwalitatief is zij zwaar onder de maat. Bovendien laten artsen hun lage sa
laris (alle artsen zijn in loondienst) compenseren door contant geld van de
patiënten. Ziekten als AIDS vormen nog altijd een groot probleem, om maar
niet te spreken van de nog steeds toenemende drugsverslaving. En dan is er
uiteraard nog het alcoholgebruik, hoewel dat aan het afnemen is als gevolg
van effectief regeringsbeleid, met een geheelonthouder als president. Nu
heeft de geschiedenis meer voorbeelden van toename en afname van het
alcoholgebruik gekend en er bestaat geen inzicht is de hoeveelheid zelfge
stookte wodka (‘samogonj’). Vermoedelijk is het gemiddelde jaarlijkse alco
holgebruik ruwweg het dubbele van wat er door Nederlandse kelen gaat.

Officieel is de gezondheidszorg gratis.
Foto: Wikimedia Commons, Vladimir Bakharev

Een aantal opvallende zaken puntsgewijs op een rijtje
• De Russische samenleving is een macho samenleving.
• Men is gewend buiten te roken, ook al vriest het dat het kraakt.
Binnen roken doet men alleen maar bij zichzelf thuis. Ook (jonge)
vrouwen roken veel.
• Die jonge vrouwen lopen trouwens vaak op straat met een halve liter
bier in de hand en drinken uit de fles.
• Op veel plaatsen kun je bedelaars tegenkomen, met name natuurlijk
waar toeristen komen. Verder bij kerken; vaak geven Russen iets.
Persoonlijke veiligheid
Het is verbazingwekkend hoe je midden in de nacht door het (altijd drukke)
centrum van bijvoorbeeld Moskou kunt lopen, zonder je onveilig te voelen,
ook als vrouw alleen. Je moet natuurlijk geen achterafsteegjes of onbekende
binnenplaatsjes ingaan, maar je loopt hier minder kans op onaangenaamhe
den op straat dan bijvoorbeeld ‘s avonds in het centrum van een Hollandse
provinciestad. De Moskouse metro kun je de hele dag veilig en zonder zorg
tot ‘s nachts één uur gebruiken.

Er bestaat geen inzicht is de hoeveelheid zelfgestookte wodka (‘samogonj’).
Foto: Wikimedia Commons, Eupator

Demografie
De levensverwachting van Russische mannen is bijna 66 jaar, die van vrouwen
ruim 77 jaar. (Voor Nederland zijn die getallen resp. ruim 80 en meer dan 83
jaar.) Het inwoneraantal van de Russische Federatie is ongeveer 144 miljoen
volgens de stand van 2019, aldus het jaarrapport van het Russische bureau
voor de statistiek. Het inwonertal van Rusland daalt naar verwachting de
komende vijftien jaar en dit wordt volgens het bureau voor de statistiek
vooral veroorzaakt door een afname van het aantal immigranten en het
aantal geboorten. Volgens het meest pessimistische scenario telt Rusland in
2035 nog 134,2 miljoen inwoners. Dat is 4 miljoen minder dan de prognose
in 2018.

En toch willen Russen niet zo zijn zoals wij

Ter vergelijking: in 1991, het laatste jaar van de Sovjet-Unie (oppervlakte
22.400.000 km²), was het aantal inwoners 293 miljoen, dus ruim twee keer
zoveel als de huidige 144 miljoen van de Russische Federatie (oppervlakte
17.130.000 km²). Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie woonden 20 mil
joen Russen van het ene moment op het andere in het buitenland. Vandaag
de dag woont ongeveer 70% van de Russen in het Europese deel van het
land, d.w.z. ten westen van het Oeralgebergte. Driekwart van de Russische
bevolking woont in een stad.
Economie
Tot 1991 trachtte de Sovjet-Unie een centraal geleide economie te imple
menteren. Na 1991 was de economie van Rusland formeel gesproken een
kapitalistische markteconomie, maar stortte volledig en wat overbleef was
een soort roofkapitalisme. President Jeltsin gaf de prijzen vrij, die onmiddel
lijk verviervoudigden. Het spaargeld werd ook veel minder waard.

Het Komsomolskaya metrostation. De Moskouse metro kun je de hele dag vei
lig en zonder zorg tot ‘s nachts één uur gebruiken.
Foto: Wikimedia Commons, A. Savin
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Na de desintegratie van de Sovjet-Unie begon zich in de maatschappelijke
structuur een middenlaag te ontwikkelen, iets dat in Rusland nooit aanwezig
was geweest. De roebelcrisis van augustus 1998 (de maand dat mijn vrouw
en ik ons vestigden in Moskou) sloeg deze prille en wankele middengroep
geheel weg en mijn persoonlijke verwachting was toen dat hij voorlopig niet
meer kon terugkeren, mede door bevestigd wantrouwen tegen investeren.
Dat is echter een misrekening gebleken. De jongere generaties hebben toch
weer initiatieven ontplooid, met een krachtige steun in de rug van een
jaarlijkse economische groei van 7 tot 8%. Inmiddels is er weer sprake van
een nieuwe maatschappelijke middenklasse, maar het blijft een klasse met
een onzekere toekomst. Het ongeschreven maatschappelijke contract van
de regering met het volk luidt daarbij: ‘wij geven jullie een beter leven, als
jullie je niet met politiek bemoeien.’ Sinds 2014, na de bezetting van het
Krim- schiereiland en de steun aan Oost-Oekraïense rebellen, kreeg Rusland
te maken met westerse sancties en zijn de lonen niet meer gestegen.
De Russische economie bestaat voor 80% uit de export van olie, gas, petro
leum, hout en metalen. Naast graan maakt de wapenindustrie een groot deel
van resterende 20% van de export uit. Rusland is sinds 2016 ’s werelds
grootste graanexporteur en meer dan 10 procent van de mondiale graanex
port komt uit Rusland. Alleen de tarwe al betreft een kwart van de wereld
handel. Maar door het grote aandeel van de grondstoffenexport in ’s lands
economie is Rusland sterk afhankelijk van de wereldprijzen van de desbetref
fende grondstoffen en die heeft de Russische regering natuurlijk niet zelf in
de hand. Een basisprobleem is dat er, buiten de wapenindustrie, geen indu
strie is die echt iets produceert en het ziet er niet naar uit dat het snel gaat
veranderen. Voor een westerling is het een onbegrijpelijke gang van zaken
voor een land dat wil worden gezien als mondiale superpower. Terwijl er
nota bene voldoende technische kennis en knowhow aanwezig is op de
universiteiten en hogescholen.

Het centrum van Sint Petersburg. Driekwart van de Russische bevolking woont
in een stad. Foto: Flickr, Polyrus

De omvang van de ‘zwarte’ economie is, juist vanwege het illegale karakter,
niet goed in kaart te brengen. Naar mijn eigen ervaring zou die wel eens
even groot kunnen zijn als de formele economie. Maar dat is een puur
subjectieve inschatting.
Cultuur
Zoals hiervoor al vastgesteld is de culturele belangstelling erg groot. Men
kent zijn klassieken en gaat vaak en graag naar het theater. Zelfs toen tijdens
het 900 dagen durende beleg van Leningrad tijdens WOII de mensen van de
honger dood neervielen op straat, waren er nog tientallen theaters in bedrijf.
Dichters, schrijvers, schilders, musici, architecten: ze zijn bekend en geliefd.
Daarbij zijn de Russische vrouwen de bewaarders en bewakers van de cultu
rele tradities en kunnen helemaal in vervoering raken als je als westerling
blijk geeft van interesse. Maar als je niet oppast krijg je daar gauw spijt van:
dan wordt het naar onze begrippen veel te serieus. Het kijken naar een
Russische film is trouwens aan te bevelen, maar meestal is het geen lichte
kost. Geregeld maken scenes een absurde indruk, wat overigens meer rea
listisch is en overeenkomstig het dagelijks leven dan wij zouden verwachten.

Rusland is sinds 2016 ’s werelds grootste graanexporteur.
Foto: Wikimedia Commons, Vladislav Nekrasov

Het naar het theater gaan is voor Russen veel gebruikelijker dan voor Neder
landers. In Nederland gaat hoofdzakelijk een bepaalde kunstminnende elite
naar ballet of opera, maar de doorsnee Rus gaat geregeld, als hij of zij het
tenminste kan betalen. Men weet er ook veel van en is kritisch. Het publiek
blijft zitten bij het applaudisseren (een verademing!), roept als extra waar
dering af en toe hard ‘bravo!’ en is niet echt geïnteresseerd in het stuk zelf,
dat men al lang kent. Nee, men gaat naar de Notenkrakersuite in die-en-die
uitvoering of naar het Zwanenmeer met zus-en-me-zo in de hoofdrol.
De opleidingen voor de uitvoerende en beeldende kunsten zijn in Rusland
nog ouderwets degelijk. Een in Rusland opgeleide kunstenaar heeft het vak
in technisch opzicht in ieder geval volledig onder de knie. De smaak is dikwijls
in onze Nederlandse ogen wat conservatief. Een goed voorbeeld werd ge
vormd door de zgn. ‘tegenprestatie’ van de toenmalige koningin Beatrix
tijdens het staatsbezoek in juni 2001. Deze tegenprestatie bestond uit het
aanbieden van een optreden van ons Nationale Ballet in het Maly Theater
van Moskou. Er was sprake van drie balletten, van experimenteel, via ‘ge
woon’, tot klassiek. Uit de reacties van het publiek van voornamelijk Russische
genodigden bleek duidelijk dat de waardering voor het klassieke ballet
aanzienlijk groter was dan voor het eerste, experimentele.
Beoefenaars van culturele beroepen, zoals schrijvers, zijn bekend en geliefd.
Foto: Flickr, Quinn Dombrowski
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De betekenis van de zgn. ‘Russische ziel’, waarover in de klassieke Russische
literatuur veel is geschreven, moet n.m.m. niet worden overdreven. Het is
spijtig voor de russofielen, maar het gedrag dat wordt verklaard vanuit die
mystieke ‘Russische ziel’ is, voor zover ik dat zelf heb kunnen beoordelen,
een combinatie van lamlendigheid en overmatig drankgebruik.
Religie
De historie van Rusland is nauw verweven met die van de Orthodoxe Kerk,
zeker in het tijdperk van de Tsaren. Na de revolutie van 1917 kende de kerk
enkele decennia van verdrukking, want volgens de Marxistisch-Leninistische
leer was godsdienst immers ‘opium van het volk’, maar na de fascistische
inval in 1941 viel Stalin graag terug op oude waarden als nationalisme en
religie. Na WOII werd de kerk weer enigszins getolereerd, maar stond onder
streng staatstoezicht en moest altijd rekening houden met repressiemaatre
gelen. Dat staatstoezicht werd uitgeoefend door de Staatsraad voor Gods
dienstzaken en de toenmalige KGB. Een aantal van de kerkfunctionarissen
was daarbij opgeleid en werkend voor de staat (KGB).

Sinds 1992 is de huidige Russische president lid van de Russisch-Orthodoxe
kerk. Foto: Wikimedia Commons, kremlin.ru

Na de Val van De Muur, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het faillisse
ment van het communisme bleef de Russische Federatie achter met een
ideologisch vacuüm. Bevreesd voor buitenlandse religieuze of ideologische
invloeden, gaf de regering de voorkeur aan het in ere herstellen van de
Russisch-Orthodoxe kerk. Daarbij was er ook het neveneffect van versterking
van het nationalisme. De kroon op het werk van reputatieherstel van de kerk
werd gezet in 1997, na de herbouw van de door Stalin in 1931 opgeblazen
Christus Verlosser kathedraal, de moederkerk van de Russisch- Orthodoxie.
Van de Russische bevolking staat 82% geregistreerd als lid van de RussischOrthodoxe kerk. Bij het zien van de grote Christus Verlosser kathedraal slaan
velen het orthodoxe kruis (met drie vingers). Sinds 1992 is de huidige Russi
sche president lid.

De historie van Rusland is nauw verweven
met die van de Orthodoxe Kerk
Noot: Dit artikel is eerder verschenen in Carré, de periodiek van de Neder
landse Officieren Vereniging en is het eerste deel van een korte serie.

De herbouwde Christus Verlosser kathedraal is de moederkerk van de Russisch- Orthodoxie. Foto: Wikimedia Commons, Sergey Ashmarin
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Column

Oekraïne en het geopolitieke
schaakbord
Prof. Dr. László Marácz

De Russische president Vladimir Poetin heeft aan de Oekraïens-Russische grens een troepenmacht van ruim 100.000
manschappen samengetrokken. In het diplomatieke overleg tussen de Verenigde Staten en Rusland over de status van
Oekraïne en de oostwaartse uitbreiding van de NAVO is er vooralsnog geen doorbraak te verwachten. De uitbraak van
een gewapend conflict aan de Oekraïens-Russische grens lijkt slechts een kwestie van tijd. Het Westen zal moeilijk
afzijdig kunnen blijven als Rusland druk blijft zetten op Oekraïne, de protegé van het Westen. In dat geval zal er een
serie zetten getriggerd worden op het geopolitieke schaakbord.

Poetins rode lijn
De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Amerikaanse tegenspeler
president Joe Biden duidelijk gemaakt dat de Russen nooit zullen accepteren
dat Oekraïne lid wordt van het Atlantische bondgenootschap. Rusland pleit
dan ook voor een neutrale status van het Slavische buurland. De Russen
hebben ook hun standpunt herhaald dat ze de uitbreiding van de NAVO in
oostwaartse richting met voormalig Sovjet-lidstaten en satellieten in Middenen Oost-Europa na de val van de Sovjet-Unie als onacceptabel beschouwen.
Het Westen zou eerdere toezeggingen op dat gebied hebben geschonden.
De Verenigde Staten en de NAVO zijn van mening dat het opendeurbeleid
van de NAVO niet bepaald kan worden door het autocratische regime onder
leiding van Poetin. Oekraïne en andere buurlanden van Rusland zijn in
principe welkom. Het is niet te verwachten dat het diplomatieke overleg
tussen de beide ministers van Buitenlandse Zaken, de Rus Sergej Lavrov en
de Amerikaan Antony Blinken op korte termijn tot een oplossing van het
conflict zal leiden.
Russische blok
Rusland heeft inmiddels het ‘Russische blok’ opnieuw georganiseerd. De
demonstraties tegen het autoritaire bewind van de Wit-Russische president
Aleksandr Loekasjenko zijn vorig jaar met hulp van de Russische president
neergeslagen. Een aansluiting van Wit-Rusland bij de EU is daarom voorlopig
geen serieuze optie meer. Hierdoor is de reikwijdte van Poetin tot de WitRussisch-Poolse grens gekomen. Rusland heeft inmiddels tactische aanvals
wapens (waarschijnlijk uitgerust met nucleaire kernkoppen) en afweerge
schut in Wit-Rusland en het voormalige Oost-Pruisische Königsberg, de te
genwoordige Russische exclave Kaliningrad, geplaatst. De druk op Noord
west-Europa kan hierdoor opgevoerd worden.
De druk op Zuidoost-Europa kan ook aangezet worden. Een belangrijke
bondgenoot van de Russen op de Balkan wordt gevormd door de Serven.
Het moederland Servië is kandidaat-lid van de Europese Unie, maar op korte
termijn is er geen uitzicht op lidmaatschap en liggen er weer mogelijkheden
om het debat over de status van de Bosnische Serven te heropenen. Hoewel
de Republik Serbska een autonome status heeft gekregen in Bosnië-Herzeg
ovina, zijn de Bosnische Serven weer in beweging gekomen om voor onaf
hankelijkheid te pleiten. Hun beschermheer is niet zoals je zou verwachten,
de Servische president Aleksandar Vucic, die zich formeel afzijdig moet
houden vanwege zijn banden met de EU, maar niemand minder dan de
Russische president Poetin. De Russische president wil de optie van twee
Servische staten op de Balkan wel steunen. Twee Servische staten zullen de
balans op de Balkan in Servisch voordeel laten uitslaan. Dat zal in de achter
tuin van de EU de nodige problemen gaan geven en kan leiden tot spill-over
effecten op de gehele Balkan.

Er zal een serie zetten getriggerd worden op het geopolitieke schaakbord.
Afbeelding: Wikimedia Commons, Babelia

De demonstraties tegen het autoritaire bewind van de Wit-Russische president
Aleksandr Loekasjenko zijn vorig jaar met hulp van de Russische president neer
geslagen. Foto: Wikimedia Commons, Homoatrox

10
Armex | februari 2022

Ook richting Centraal-Azië heeft Rusland haar positie versterkt. De Kazach
se president Kassym-Jomart Tokayev werd recentelijk in het nauw gedreven
door een heuse landelijke opstand van ontevreden burgers over oplopende
energieprijzen; nota bene in een land dat over enorme voorraden gas en olie
beschikt. Tokayev nodigde het Russische leger uit om de orde te herstellen.
Poetin stemde toe, waardoor de macht van Tokayev alleen met een Russische
interventie gestabiliseerd kon worden. Hiermee gaf Tokayev aan dat zijn
loyaliteit bij het Russische blok ligt. De Amerikanen, die door de aftocht uit
Afghanistan toch al aan invloed in Centraal-Azië hebben ingeboet, zijn hun
invloed daar nu duidelijk kwijt.
De Europese Unie
Het valt eigenlijk niet op, maar de Europese Unie speelt geen rol van belang
in de kwestie Oekraïne. Het Normandië-overleg, waarin Frankrijk, Duitsland,
Oekraïne en Rusland onderhandelden over de status van de oostelijke regio’s
in Oekraïne, is opgeschort. De VS heeft de diplomatieke dynamiek overge
nomen. Dit zal toch in Brussel en Europese hoofdsteden met weinig enthou
siasme zijn ontvangen. De Unie blijkt geen factor meer te zijn in de eigen
Europese veiligheidszaken. Vooral Duitsland zal hard getroffen worden door
mogelijke sancties die worden afgekondigd tegen Rusland mocht het land
overgaan tot militaire actie. Rusland zou de Nord stream 1 gaspijplijn kunnen
afsluiten en/of de ingebruikname van Nord stream 2 kunnen opschorten.
Duitsland, dat haar laatste drie kerncentrales nog dit jaar gaat sluiten, zou
hierdoor op korte termijn mogelijk niet met een energietekort te maken
krijgen, maar wel met hogere prijzen die het land en daarmee ook de EU
economisch in de problemen gaan brengen. Verder is er ook twijfel bij
sommige EU-leden en NAVO-bondgenoten in Midden- en Oost-Europa (in
ieder geval Roemenië, Slowakije, Hongarije en Tsjechië) of sancties tegen
Rusland wel doeltreffend zullen zijn.

Rusland zou de Nord stream 1 gaspijplijn kunnen afsluiten en/of de ingebruik
name van Nord stream 2 kunnen opschorten.
Foto: Wikimedia Commons, Bair175

Een Russische ‘Blitzkrieg’
Laten we ter afsluiting speculeren over hoe een Russische militaire actie tegen
Oekraïne eruit zou kunnen zien?
Hoewel het Westen het Oekraïense leger militair zal steunen tegen een
eventuele Russische aanval, heeft de NAVO al verklaard geen militair optre
den in Oekraïne zelf van plan te zijn. Dit laat het statuut van de NAVO niet
toe. Artikel 5 van dat statuut stelt dat NAVO-landen militair voor elkaar in
de bres springen ter verdediging van elkaars grondgebied. Oekraïne is echter
geen lid. Het Westen heeft aangekondigd dat bij een eventuele militaire actie
van Rusland er zeer stevige economische en politieke sancties zullen volgen.
Rusland zal dan een soort pariastatus worden toebedeeld, vergelijkbaar met
Iran. Eigenlijk is de aankondiging van sancties in dit stadium een uitnodiging
om van Russische kant een snelle ‘Blitzkrieg’ uit te voeren. Daarbij zullen de
Russen de afvallige oostelijke regio’s in Oekraïne (Donetsk en Loehansk), die
door Russen bewoond worden, bezetten, onder de verwijzing naar de
mensenrechten van deze Russen die in Oekraïne niet gewaarborgd zijn. Door
die invasie zal hierdoor een landburg tussen de Krim en Rusland geslagen
kunnen worden. Of het zover gaat komen valt te bezien, maar als dit scena
rio ingezet gaat worden en er komen Westerse sancties, dan volgen er zeker
Russische tegenzetten op het geopolitieke schaakbord, die zoals boven ge
schetst ook het Westen en vooral de EU pijn zullen doen.

Duitsland gaat haar laatste drie kerncentrales dit jaar sluiten.
Foto: Wikimedia Commons, Jan-Herm Janssen

De NAVO heeft verklaard niet van plan te
zijn militair op te treden in Oekraïne zelf

Hoe zou een Russische militaire actie tegen Oekraïne eruit kunnen zien?
Foto: Wikimedia Commons, Russian MoD
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Europese Joint Expeditionary Force
actief op de Noordflank
Hybride-oefening in Zweden
Gertjan van der Wal

De Joint Expeditionary Force is een militair samenwerkingsverband waarvan Nederland sinds 2014 deel uitmaakt, net
als acht - sinds kort negen - andere Europese landen, waaronder ook niet-NAVO-lidstaten. Dit vrij onbekende partner
schap liet in september vorig jaar van zich horen tijdens de commandopostoefening Joint Protector in Zweden.

Het idee voor de Joint Expeditionary Force (JEF) werd door het Verenigd
Koninkrijk in 2010 voor het eerst verwoord in zijn Strategic Defence Review.
De Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de reactie daarop van het
Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland en Noorwegen vormde een
schoolvoorbeeld van het snel gezamenlijk beschikbaar stellen van militaire
capaciteit. Dat bood de flexibiliteit en snelle besluitvaardigheid die op dat
moment voor deze humanitaire ramp nodig was, buiten de geijkte paden
van Brussel (EU en NAVO) en New York (VN). De annexatie van de Krim
datzelfde jaar door Rusland en zijn inmenging in Oost-Oekraïne versnelden
de totstandkoming van het partnerschap. De Britten trapten tijdens de NAVOtop in Wales in 2014 de JEF af. Zeven landen ondertekenden vervolgens in
2015 de oprichtingsakte: het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Estland,
Letland, Litouwen, Nederland en Noorwegen. Finland en Zweden sloten als
niet-NAVO-landen in 2017 aan, waarna de JEF juni 2018 operationeel werd.
Als tiende deelnemer trad IJsland april 2021 toe. Het verband richt zich
hoofdzakelijk op Noord-Europa: van het Noord-Atlantisch gebied in het
Westen tot het Hoge Noorden en de Baltische Zee-regio in het Oosten.

Nederland maakt met Acht andere Europese landen deel uit van de Joint Expe
ditionary Force. Foto: Mediacentrum Defensie

Scala aan militaire opties
De oprichters, met de Britten voorop, wilden met de JEF een expeditionaire
macht optuigen die politieke besluitvormers een scala aan militaire opties
bood. “Zodat zij, snel als dat nodig is, adequaat kunnen reageren tijdens
crises, zowel in vredestijd als in conflictsituaties’, legt kapitein-ter-zee André
van der Kamp van de Koninklijke Marine uit. De kolonel is geplaatst op het
JEF-hoofdkwartier in het Engelse Northwood, vlakbij Londen. De deelnemen
de landen besluiten zelf of ze meedoen en met welke eenheden. Het multi
nationale verband is flexibel en aanpasbaar aan de inzet. Nederland heeft
om de zaken te stroomlijnen personeel als Van der Kamp geplaatst bij het
Standing Joint Force HQ (SFJHQ). Dat stuurt de troepen aan.

De Britten trapten tijdens de NAVO-top in
Wales in 2014 de JEF af

Onze mogelijke inbreng bestaat bijvoorbeeld uit de UK/NL Amphibious
Force met eenheden van het Korps Mariniers en schepen als het logistiek
ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman. Andere krijgsmachteenheden
kunnen, ondanks die maritieme focus, indien nodig en beschikbaar, worden
ingezet. “Die kunnen van de marine, luchtmacht of landmacht komen, zoals
cybercapaciteit of specialisten”, somt de stafofficier op. Alleen de laatste
groep was namens ons land actief, bij oefening Joint Protector.
Snellere afstemming
Omdat het om een kleine groep landen gaat, kunnen er gemakkelijker
knopen worden doorgehakt dan bij bijvoorbeeld de NAVO. “Dat leidt tot
snellere afstemming over hoe daadkrachtig en gezamenlijk te reageren
op (hybride) dreigingen. Zoals onder meer getraind tijdens een fictief incident
in de wateren tussen de Noordzee en de Oostzee. De politieke afspraken
daarover staan op papier”, meldt Van der Kamp. In zijn volledige omvang
moet de JEF bovendien een flexibele, full spectrum, interventiecapaciteit
kunnen optrommelen, gaat de kolonel verder. “Het verband wil een belang
rijke bijdrage leveren aan de Europese veiligheid: met tien landen zijn we
sterker dan alleen.” Nederland doet volgens het ministerie mee om samen
met gelijkgestemden de vaardigheden en capaciteiten te versterken en de
inzet ervan beter op elkaar aan te laten sluiten. “Dat vooral op het gebied
van onconventionele en hybride inzet”, vult de kolonel aan.

Zr. Ms Karel Doorman werd ingezet bij de bestrijding van ebola in West-Afrika
in 2014. De reactie van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland en
Noorwegen vormde een schoolvoorbeeld van het snel gezamenlijk beschikbaar
stellen van militaire capaciteit. Foto: Mediacentrum Defensie
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De definitie van hybride oorlogsvoering luidt volgens de stafofficier als volgt:
het bereiken van politiek-strategische doelen door gebruik te maken van alle
politieke, militaire, economische, informatie-, inlichtingen-, en cybermidde
len, zonder dat er sprake is van een openlijk conflict tussen twee staten.
Flexibiliteit uitgangspunt
De Joint Expeditionary Force is op deze manier ook een aanvulling op de
NAVO en andere Europese en internationale veiligheidsstructuren waar
Nederland deel van uitmaakt, stelt Van der Kamp. “Flexibiliteit staat centraal
bij de ontwikkeling ervan. JEF moet kunnen worden ingezet voor het gehe
le scala van militaire activiteiten: van defensiesamenwerking tot training en
oefening, van humanitaire hulp tot crisismanagement, van constante inter
nationale competitie die net onder de conflictdrempel blijft tot gevechtsope
raties.” Om dubbel werk te voorkomen bij operationele inzet, moet het
verband complementair zijn aan deze andere internationale veiligheidsstruc
turen. “JEF werkt conform het principe van het NAVO Framework Nations
Concept en gebruikt NAVO-standaarden en -doctrine als basis”, verzekert
de kolonel. “Deze snelle reactiemacht kan daarom ook worden gebruikt om
de Verenigde Naties, NAVO en andere multinationale coalitiemissies te on
dersteunen in vredes- of crisistijd.”

De JEF kan worden ingezet voort humanitaire hulp, zoals het geval was in 2014
met Zr. Ms. Karel Doorman in de strijd tegen ebola in Sierra Leone.
Foto Mediacentrum Defensie

Het Europese partnerschap is te activeren als de omstandigheden erom
vragen, gaat de kolonel verder. “Ze is ook in staat om te reageren op
kwesties net onder de drempel van open crisis of conflict”, laat de marine
officier weten. Het is nadrukkelijk geen staande troepenmacht, zoals de
NATO Response Force en de EU Battle Group. De beslisstructuur van dit
samenwerkingsverband verschilt van de NAVO. “De dertig lidstaten van deze
verdragsorganisatie moeten het bij eventuele inzet met elkaar eens zijn. Dat
is bij de JEF niet zo. Als één land vraagt om deze te activeren, is dat al vol
doende. Niet alle landen hoeven deel te nemen; twee is genoeg. Voorwaar
de is wel dat het Verenigd Koninkrijk meedoet, omdat dat leidend is en de
grootste slagkracht levert”, benadrukt Van der Kamp.

Als één land vraagt de JEF te activeren,
is dat al voldoende

Het Verenigd Koninkrijk is leidend en levert de grootste slagkracht. Foto: UK MoD
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Continu veranderend dreigingsbeeld
Defensie spreekt in haar kijk op de wereld over een continu veranderend
dreigingsbeeld, dat wordt gekenmerkt door aanhoudende concurrentie
tussen grootmachten. “De conventionele scheidslijnen tussen oorlog en
vrede, binnen- en buitenlandse belangen, statelijk en non-statelijk, en virtu
eel en reëel, vertroebelen”, verklaart de kolonel. “Deelname aan de JEF biedt
ons extra mogelijkheden om die het hoofd te bieden.” “In deze troebele
ruimte onder de drempel van een conventioneel conflict kunnen onze uitda
gers/concurrenten proberen voordelen te behalen, onze belangen te schaden
en onze veiligheid en stabiliteit te bedreigen. Conflicten worden in toene
mende mate ook met onconventionele en niet-dodelijke middelen bevoch
ten”, legt hij uit. De Joint Expeditionary Force wil met deze dreiging mee
groeien, stelt de kolonel. “Het Verenigd Koninkrijk en de participerende
landen erkennen dat zij oplettend moeten blijven en snel en flexibel kunnen
reageren bij een zich ontvouwende crisis. Daarbij zullen de verschillende
specialismen en culturele kenmerken elkaar aanvullen en versterken.”
Commandopostoefening
Om dat vorm te geven, werd van 13 tot en met 28 september 2021 in het
Trangslet trainingskamp in Zweden en vanuit Northwood een commando
postoefening gehouden. Vijfhonderd specialisten, onder wie tien uit Neder
land, boden weerstand tegen hybride dreigingen. Te denken valt aan de
verspreiding van desinformatie of cyberaanvallen. “In het Combined Joint
Task Force Headquarters werd bekeken hoe de JEF kan opereren in een si
tuatie ‘onder de conflictdrempel’ en welke mogelijkheden er zijn om ons te
beschermen tegen schadelijke beïnvloeding”, blikt de marineofficier terug.
De oefening vond op verzoek van Zweden in dat land plaats, het wilde rea
listisch trainen in één van de focusgebieden van de expeditionaire macht.
“De JEF werd daarbij ingezet voor de kinetische fase in de oorlog; dus voor
een gewapend conflict. In deze subtreshold of grey zone moest het proberen
erger te voorkomen”, duidt hij het draaiboek. “We traden zo de-escalerend
op. Om dus ‘tussen niets aan de hand’ en een ‘serieus conflict’ erger probe
ren te voorkomen.”

De Letse CDS spreekt tijdens een oefening Britse militairen. De Baltische staten
weten uit eigen ervaring wat de voorgeschotelde cyberaanvallen kunnen aan
richten. Foto UK MoD

De Britten hebben binnen de JEF
een veto-stem

Hybride dreigingen zijn iets heel anders dan klassieke oorlogsvoering, geeft
Van der Kamp aan. “Tijdens Joint Protector beoefenden we hoe we onze
overheden – interdepartementaal – konden ondersteunen als er bijvoorbeeld
een energiecentrale platgelegd wordt door een cyberaanval. Dat soort zaken
zorgt voor veel onrust in de samenleving.”
‘Soft power’
De leervraag van deze commandopostoefening is volgens de kolonel hoe
politieke, militaire, diplomatieke en juridische dilemma’s op te lossen. “Alleen
een militaire oplossing zal niet het antwoord zijn. Waar ligt nu de grens?
Nederland kan veel leren op het gebied van soft power”, erkent het JEFstaflid. Maar er blijkt meer ruimte voor verbetering.
Dat kwam naar voren tijdens een tweedaags overleg van JEF-defensieminis
ters in het Finse Helsinki. Daar hielden ze op 1 juli een table top exercise.
Hierbij oefenden ze hoe om te gaan met mogelijke en realistische geopoli
tieke incidenten en militaire dreiging vanuit een ander land in de wateren
tussen de Noordzee en de Oostzee. “Oud-minister Ank Bijleveld van Defen
sie liet zich adviseren door zowel de politieke beleidsdirecteur als wel de
militaire directeur operaties.” Dat alles gebeurde om de strategische en
militaire besluitvorming van de JEF-landen te testen en te verfijnen. “Het ging
om actuele en realistische scenario’s, waarbij er voor ons defensieapparaat
nog veel ruimte is voor groei”, weet de kolonel. “Dat geldt eveneens voor
de tijdens Joint Protector voorgeschotelde situaties.”

De JEF laat zien dat de landen uit een regio waar Rusland zeer actief is, de han
den ineenslaan. Foto: Mediacentrum Defensie

Het ‘Comprehensive Memorandum of Understanding’ van de Joint Expedi
tionary Force werd in 2018 in Londen bekrachtigd. In dat document zijn
afspraken vastgelegd over de besluitvormingsprocedures en het functioneren
van het JEF-hoofdkwartier. “De ondertekening laat zien dat de landen uit
een regio waar Rusland zeer actief is, de handen ineenslaan. We nemen
praktische maatregelen om snel te kunnen reageren op crises of dreigingen”,
verzekerde oud-defensieminister Ank Bijleveld na afloop. "De ondertekening
onderstreept bovendien de nauwe (defensie)relatie met het Verenigd Ko
ninkrijk. Groot-Brittannië is een zeer belangrijke veiligheidspartner", gaf ze
verder aan, een militaire macht die bovendien cruciaal is voor de inzet en het
slagen van de Joint Expeditionary Force. Het land moet altijd een inzet
steunen en daaraan bijdragen. Niet alleen politiek, maar ook met mensen
en materieel. Daarmee hebben de Britten een veto-stem en er is in dat opzicht
een weinig flexibel samenwerkingsverband.

Russische cyberaanvallen
De Baltische staten weten uit eigen ervaring volgens Van der Kamp bijvoor
beeld wat de voorgeschotelde cyberaanvallen kunnen aanrichten. Die wor
den in hun geval hoogstwaarschijnlijk vanuit Rusland uitgevoerd. “Ze hebben
dus niet voor niets veel expertise op dat vlak”, vertelt hij. “Joint Protector helpt
om te zien waar ieders kwaliteiten liggen. We leren nu dus veel door samen
te trainen. Dat geldt zeker ook voor onze specialist van de counter hybrid
unit die hier aanwezig was, samen met een strategische communicatiespe
cialist, een gedragsbeïnvloeder en adviseurs op het gebied van intelligence,
civiel-militaire samenwerking en politiek-strategisch beleid.”
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Defensienieuws
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Nieuwe exportsuccessen voor de K9 Thunder gemechani
seerde houwitser
De Zuid- Koreaanse K9 Thunder gemechaniseerde houwitser is al aangeschaft
door een groot aantal landen, waaronder Australië, Noorwegen, Finland,
Estland en Turkije. Momenteel zijn er wereldwijd al ongeveer 1.700 exem
plaren in dienst.
Begin dit jaar konden weer twee exportsuccessen voor dit wapensysteem
worden bijgeschreven. Eind januari kondigde India, dat al beschikt over 100
exemplaren van de K9, de aanschaf aan van 200 extra exemplaren van de
K9 Vajra, zoals de Indiase versie wordt genoemd. Hiermee is een bedrag
gemoeid van circa US $ 1,5 miljard. Op 1 februari werd bekend dat de
Egypte een contract ter waarde van meer dan US $ 1,65 miljard heeft on
dertekend voor de levering van K9 houwitsers, waarvan een deel in Egypte
zal worden geproduceerd. Hiermee wordt Egypte de eerste gebruiker van
de K9 in het Midden-Oosten. Dit jaar kan ook nog een derde order worden
ondertekend. De K9 is namelijk in de race als nieuwe vuurmond voor het
Britse leger.
De hoofdbewapening van de K9 is een 155 mm houwitser van KIA met een
looplengte van 52 kalibers. Het maximale bereik ligt bij gebruik van base
bleed munitie op ongeveer 40 km.

Frankrijk schaft H160M Guépard helikopters aan
Frankrijk heeft in december vorig jaar een contract afgesloten met Airbus
Helicopters voor de levering van 169 H160M Guépard (Jachtluipaard)
tweemotorige helikopters aan de Franse strijdkrachten. Bovendien is er een
optie voor de aanschaf van extra helikopters. De order heeft een waarde van
circa 8,6 miljard euro. Initieel zullen vanaf 2027 21 helikopters voor de
landmacht, acht voor de marine en één voor de Franse luchtmacht worden
geleverd. Volgens de Franse minister van Defensie, Florence Parly, zal de
Guépard vijf types helikopter vervangen, waarvan sommige al meer dan
veertig jaar in dienst zijn.
De Guépard heeft twee bemanningsleden en kan in totaal 12 personen
vervoeren. De maximum snelheid bedraagt 325 km per uur, de kruissnelheid
287 km. Het toestel heeft een bereik van 850 km. De helikopters zullen
worden uitgerust met het Euroflir 410 electro-optisch systeem van Safran,
FlytX avionica van Thales en een C radar van AirMaster. De vliegers krijgen
de beschikking over het door Thales ontwikkelde TopOwl Helmet-mounted
Sight & Display systeem. Daarnaast krijgen de helikopters een zelfbescher
mingspakket alsmede een tactische datalink en een satellietcommunicatie
systeem. Als bewapening kan de H160M, naast mitrailleurs, een MBDA ANL
raket voor aanvallen op oppervlakteschepen meevoeren.

Bronnen: Army Recognition, Wikipedia

Bronnen: Piloot en Vliegtuig, Janes, Wikipedia

Twee Indiase K9 Vajra’s tijdens een parade.
Foto: Wikimedia Commons, Government of India

Een model van de H160M. Foto: French MoD

Serieproductie Centauro II voor Italiaanse leger gestart
Afgelopen januari heeft het Italiaanse consortium Iveco – Oto Melara (CIO)
bevestigd dat het gestart is met de serieproductie van de Centauro II voor
het Italiaanse leger. In totaal zullen 150 stuks van dit mobiel kanonsysteem
op een achtwiels onderstel worden geleverd. De Centauro II heeft in verge
lijking met de nu in gebruik zijnde Centauro I verbeteringen op het gebied
van vuurkracht, bescherming en mobiliteit.
Het voertuig is uitgerust met een 120 mm kanon en heeft daarmee dezelfde
vuurkracht als een gevechtstank, maar is met een gewicht van 30.000 kg
een stuk lichter. Het kanon beschikt over een automatische laadinrichting.
De secundaire bewapening bestaat uit een 7,62 mm mitrailleur links van het
kanon en een 12,7 mm mitrailleur in een op afstand bedienbare toren bo
venop het voertuig. De Centauro II beschikt over een aandrijving van Iveco
die een vermogen kan ontwikkelen van 720 pk. Dit geeft het voertuig een
maximum snelheid van 105 km per uur. Het bereik is 800 km.
De bemanning van de Centauro II bestaat uit vier personen. De chauffeur zit
links voor in het voertuig, naast de motor. De overige drie bemanningsleden
- commandant, schutter en lader - zitten in de toren. De lader gebruikt de
automatische laadinrichting, maar kan zo nodig het kanon handmatig laden.
Bron: Army Recognition

Het Centauro II mobiel kanonsysteem. Foto: CIO
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Column

De opkomst van niet-Westerse
interventies
Mr. drs. C. Homan

Zonder dat de Verenigde Staten hun NAVO-bondgenoten consulteerden, is met de chaotische aftocht uit Kaboel een
eind gekomen aan de grootschalige Amerikaanse militaire interventies. De chaos op het vliegveld in Kaboel deed ook
afbreuk aan de trans-Atlantische verhoudingen. De voormalig Britse bewindsman en huidige wetenschapper, Rory
Stewart, stelde in Foreign Affairs, dat het tijdperk van de door Amerika geleide interventies, dat in Bosnië begon in
1995, gevolgd door de missies in Kosovo, Afghanistan en Irak, nu aan haar eind is gekomen. Na Irak en Afghanistan,
zijn de Amerikaanse burgers bovendien vermoeid geraakt van de buitenlandse avonturen. Ook Joe Biden zei dat het
tijdperk van ‘eindeloze oorlogen’ voorbij is: “Dit is het eind van het tijdperk waarin we met grote militaire operaties
andere landen probeerden te repareren”. De operaties ter bestrijding van het terrorisme geschieden tegenwoordig dan
ook voornamelijk door kleine speciale eenheden, het trainen van lokale veiligheidspartners en in sommige gevallen
met luchtaanvallen door bemande en onbemande vliegtuigen.

Minder ‘Amerika’
Al met al zijn de Verenigde Staten dus terughoudend geworden in het gebruik
van hard power in vele gedeelten van de wereld. Met andere woorden:
Amerika is moe geworden van zijn rol als bewaker van de liberale orde.
Hoewel de Verenigde Staten nog steeds het machtigste land in de wereld
vormen, heeft dit land de laatste jaren dus aangetoond niet langer zijn vij
anden te willen afschrikken en bijstandsgaranties aan partners te willen
verlenen. De internationale gemeenschap zal zich dus moeten aanpassen
aan een wereld waarin minder ‘Amerika’ voorkomt.
Niet-Westers
Een belangrijke ontwikkeling als gevolg hiervan is, dat naarmate de Verenig
de Staten zich uit de wereld terugtrekken, middelgrote machtige landen
steeds meer hun gewicht in de internationale politiek leggen. Deze landen
verhogen ook in toenemende mate hun defensie-uitgaven. Waar in het re
cente verleden interventies voorbehouden waren aan de Verenigde Staten
en hun West-Europese bondgenoten, zijn de laatste jaren interventies door
niet-Westerse landen namelijk een meer algemene trend geworden. Het
betreft hier onder meer landen als Iran, Rusland, Turkije, Saoedi-Arabië en
de Verenigde Arabische Emiraten, die betrokken zijn in meerdere conflicten.

Met de chaotische aftocht uit Kaboel is een eind gekomen aan de grootschalige
Amerikaanse militaire interventies.
Foto: Wikimedia Commons, USAF, master sgt Donald R. Allen

Hoewel het fenomeen oorlog niet fundamenteel veranderd is, betreft het
overwegend interne aangelegenheden. De interventies van deze middelgro
te landen variëren hierbij van luchtaanvallen tot de inzet van land en expe
ditionaire strijdkrachten, van unilateraal tot ‘coalitions of the willing’. Zo
meldt het gezaghebbende The Armed Conflict Survey 2021, dat interventies
als instrument van buitenlandse politiek zijn uitgevoerd in Afghanistan, de
Centraal Afrikaanse Republiek, Irak, Libië, Nagorno-Karabach, de Sahel,
Somalië, Syrië, Oekraïne en Jemen.
Bemoeials
Turkije heeft in Syrië een deel van de grensstrook bezet en voert ook militai
re operaties in Noord-Irak uit als onderdeel van de strijd tegen de PKK.
Turkije heeft ook troepen, (waaronder in Syrië gerekruteerde huurlingen) en
militair materieel naar Libië gezonden en heeft Azerbeidzjan geholpen in de
strijd rondom Nagorno-Karabach. Rusland is actief in Georgië, Oekraïne,
Syrië en Libië. Het land schroomt daarbij niet de regels van het internationaal
recht te schenden. Momenteel staat Oekraïne in het middelpunt van de
belangstelling. De meest succesvolle ‘bemoeial’ is waarschijnlijk Iran. Dit land
steunt Hezbollah, die de Syrische despoot Assad in het zadel houdt. Het heeft
daarnaast Libanon in de tang en steunt de Houthi’s in Jemen en Hamas in
de Gazastrook. Dit alles met als doel om de Iranese invloed in het MiddenOosten te vergroten en uiteindelijk het regionale leiderschap te verwerven.
Daarnaast zijn de Verenigde Arabische Emiraten actief in Jemen en steunen
ze krijgsheer Haftar onder meer met drones in Libië. Bovendien hebben ze
bases geopend in Eritrea en Somaliland. Hoewel de Verenigde Arabische

Ook Joe Biden zei dat het tijdperk van ‘eindeloze oorlogen’ voorbij is.
Foto: Wikimedia Commons, Gage Skidmore
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Emiraten tot de tien grootste wapenimporteurs in de wereld behoren, zijn
zij van plan tegen 2030 het militair materieel in eigen huis te vervaardigen.
Interventies stimuleren immers de wapenindustrie met als eigenaar de staat.
Motieven
De motieven om te interveniëren zijn velerlei. Zij kunnen variëren van zorgen
om de nationale veiligheid tot het afleiden van binnenlandse problemen en
geldelijk gewin. Waarschijnlijk is ook een belangrijk motief dat autocraten
vaak andere autocraten willen steunen. Als autocraten elkaar helpen, kunnen
ze immers langer aan de macht blijven, is vaak de achterliggende gedachte.
Iedere casus is echter anders, maar de meeste van deze nieuwe assertieve
landen zullen echter ervaren dat de kosten van dit avonturisme vaak groter
zijn dan de voordelen. Het gebruik van hard power is namelijk niet alleen
duur maar ook niet altijd effectief. Dat ondervindt bijvoorbeeld Saoedi-Ara
bië met zijn interventie in Jemen. Een belangrijke militaire ontwikkeling op
het gebied van interventies is de inzet van onbemande wapensystemen. Zo
speelden Turkse drones een dominante rol in de strijd in Libië tegen het
(mislukte) offensief van krijgsheer Haftar en bij de strijd rondom Nagorno Karabach.

Ook in Oekraïne zijn interventies als instrument van buitenlandse politiek uitge
voerd. Foto: Flickr, Sasha Maksymenko

Multilateralisme speelt ook vaak een minder belangrijke rol. Bij het conflict
rondom Nagorno-Karabach speelde de OVSE immers nauwelijks een rol en
in geval van Syrië geldt hetzelfde voor de VN.
Een andere trend is het toenemend gebruik van private militaire firma’s door
de staat, zoals de Russische Wagner Group in de Centraal Afrikaanse Repu
bliek en Libië. De Wagner Group is vooral berucht om zijn schending van
mensenrechten. Maar eerder tijdens hun interventies in Irak en Afghanistan
maakten ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gebruik van
private militaire contractanten om hun strijdkrachten aan te vullen.
Conclusie
Concluderend toont het bovenstaande aan, dat er een belangrijke uitbreiding
is van machtige, middelgrote landen die ‘willing and able’ zijn te intervenië
ren. Niettemin zijn de uitkomsten nogal verschillend, zoals de interventie van
Saoedi-Arabië in Jemen aantoont. Veranderd is in ieder geval de toenemend
multipolaire mondiale context waarin zich interventies afspelen. In een
multipolaire wereld zal de rol van middelgrote machten met hun toenemen
de defensie uitgaven toenemen.
Voor de noodzakelijke stabiliteit in de wereld is dit geen positief vooruitzicht.
Kori Schake, de strategisch deskundige van het Amerikaanse Enterprise In
stitute zegt dan ook onomwonden: “De internationale orde zal veel romme
liger worden vanwege de verminderde betrokkenheid van de Verenigde
Staten.” Kortom, we leven in toenemende mate in een tijdperk van
‘wereldwanorde’!

Turkse drones, zoals de Bayraktar TB2, speelden een dominante rol in de strijd
in Libië tegen het (mislukte) offensief van krijgsheer Haftar en bij de strijd rond
om Nagorno-Karabach. Foto: Wikimedia Commons, army.com.ua

De Koninklijke Vereniging van
Eervol ontslagen Officieren
van de Nederlandse Krijgsmacht
1.

Collectieve en individuele belangenbehartiging

De KVEO is vertegenwoordigd in diverse fora waar de pensioendiscussie op landelijk niveau
wordt gevoerd. Leden kunnen rechtstreeks terecht bij een adviseur voor vragen en bij
problemen.
2.

Individuele hulp

Leden kunnen een beroep doen op een adviseur met specifieke kennis op gebied van
ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning. Ook kan een lid buiten eigen schuld in
ernstige financiële problemen raken, ondanks het vangnet dat in Nederland bestaat.
De KVEO heeft de middelen om dan financieel de helpende hand te bieden.
3.

Saamhorigheid en collegialiteit

De vereniging heet rayons. Deze organiseren regelmaig een bijeenkomst waar u oudcollega’s
kunt ontmoeten. Ahankelijk van het rayon zijn er excursies, aciviteiten gericht op de bestrijding
van eenzaamheid of culturele bezigheden. De contribuie bedraagt € 25, per jaar.
Lid worden?
KVEO Verenigingsburo
Segbroeklaan 104
2565 DN Den Haag
Tel. 0703617901
Email: secretaris@kveo.nl
www.kveo.nl

Een andere trend is het toenemend gebruik van private militaire firma’s, zoals
de Russische Wagner Group. Foto: OCCRP
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Canada, Noorwegen en Verenigde
Staten partners in
militair mobiliteitsproject EU
“Een mijlpaal in de internationale samenwerking”
Gertjan van der Wal

NAVO-bondgenoten Canada, Noorwegen en de Verenigde Staten maken sinds 14 december vorig jaar deel uit van het
door Nederland geleide PESCO-project Militaire Mobiliteit. Deze Permanent Structured Cooperation vormt een samen
werkingsverband binnen de Europese Unie, waarvan de drie landen geen lid zijn. “Met de toetreding verbeteren we
het militair transport door de EU. Een belangrijke mijlpaal”, meldde oud-minister Henk Kamp.
De ministers van Defensie van de EU gingen op 6 mei 2021 in de Raad
Buitenlandse Zaken in Brussel akkoord met het uitnodigen van Canada,
Noorwegen en de Verenigde Staten (VS) voor het PESCO-project Militaire
Mobiliteit. Na het maken van de werkafspraken is de deelname inmiddels
een feit. “Vandaag markeren we een belangrijke stap in de samenwerking
tussen de EU, de VS, Canada en Noorwegen”, gaf Kamp na de plechtigheid
aan. “Zij zijn nu officieel toegetreden.”
PESCO startte in 2017 en daaronder scharen zich intussen 25 EU-lidstaten
en vallen 59 projecten. Die staan sinds vorig jaar november in beginsel open
voor andere (niet-EU-)landen. Aan dit mobiliteitsproject doen naast de
nieuwkomers in totaal 24 EU-landen mee. Ierland neemt als observer deel,
maar is er geen onderdeel van. Denemarken en Malta zijn helemaal niet
aangesloten bij de Permanent Structured Cooperation.
Drijvende kracht
Ons land vormt de drijvende kracht achter het PESCO-project Militaire Mo
biliteit, laat Defensie weten. Bij grensoverschrijdende transporten op ons
continent loopt de krijgsmacht naar eigen zeggen nu nog vaak tegen admi
nistratieve en infrastructurele problemen aan, zoals douaneformaliteiten of
te smalle wegen en bruggen. Zo duurt het bij de grens soms dagen voor de
benodigde vergunningen rond zijn.

De Verenigde Staten maken met Canada en Noorwegen sinds 14 december
vorig jaar deel uit van het door Nederland geleide PESCO-project Militaire Mobi
liteit. Foto: Flickr, 7th Army Joint Multinational Training Command

Nederland vormt de drijvende kracht ach
ter het PESCO-project Militaire Mobiliteit

Deze aanjagersfunctie past volgens oud-defensieminister Ank Bijleveld bij de
rol van Nederland als ‘toegangspoort tot Europa’. Dat benadrukte ze na de
genoemde vergadering van Defensieministers in de Raad Buitenlandse Zaken
afgelopen voorjaar. “Met het verbeteren van de militaire mobiliteit wordt de
militaire slagkracht van Europa versterkt.”
En op dat gebied is er werk aan de winkel, liet ze toen weten. “Europa moet
zelfstandig kunnen optreden wanneer de Europese belangen in het geding
zijn. Daar maken we ook de NAVO sterker mee. Het snel kunnen verplaatsen
en inzetten van militairen en hun materieel is essentieel voor een geloofwaar
dige afschrikking. Het is prachtig dat we drie belangrijke NAVO-leden aan
ons Europese project kunnen toevoegen.”
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van Canada, Noorwegen en de VS op het gebied
van militaire mobiliteit op dit continent is volgens Defensie groot. “De VS en
Canada vervoeren beide geregeld grote aantallen eenheden door Europa en
hebben hier veel expertise in. Noorwegen heeft veel ervaring met verplaat
singen in het noorden van Europa.”
Om een deel van de ‘hindernissen’ in Nederland weg te nemen, stemde het
kabinet op 22 januari 2021 in met het Nationaal Plan Militaire Mobiliteit. De
inrichting van drie routes, multimodale corridors, door ons land moet de
doorvoer van buitenlandse troepen en materieel versnellen en vergemakke
lijken, en daarmee vertragingen voorkomen. (zie Armex nummer 2 – 2021).

De VS vervoeren geregeld grote aantallen eenheden door Europa en hebben
hier veel expertise in. Foto: Robbert de Reus, Verbrugge International
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Meer militaire mobiliteit gaat naar de mening van Bijleveld over het aanpak
ken van alles wat dat vertraagt. “Van infrastructuur, zoals te lage bruggen
of spoortrajecten die niet breed genoeg zijn, tot bureaucratische knelpun
ten.” Denk aan vergunningen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
(munitie) of stapels papierwerk bij het passeren van Europese grenzen.
Eenheden en materieel
Defensie noemt als voorbeeld oefening Trident Juncture, die in 2018 in
Noorwegen plaatsvond. De Noord-Amerikaanse NAVO-partners verscheep
ten daar eenheden en materieel naar toe. De landmacht draaide er ook mee,
net als de Britse 4e Infanterie brigade ‘Black Rats’. Die gebruikte oktober dat
jaar Hoek van Holland om aan land te gaan. Zo’n vijfhonderd voertuigen en
duizend militairen trokken toen door ons land op weg naar het Scandinavi
sche land. Met die verplaatsing testte de eenheid de ‘militaire snelweg’ door
Europa.
Dichterbij huis gebruiken de VS onder meer de haven in Vlissingen voor de
verplaatsing en aflossing van Amerikaans militair personeel en materieel in
Europa. Nederlandse steunverlening gebeurt daarbij onder de noemer host
nation support. Deze troepen zijn een reactie op de annexatie van de Krim
door Rusland in 2014. De Amerikanen trainen sindsdien samen met NAVOpartners in Oost-Europa.

Tijdens de oefening Trident Juncture verplaatsten zo'n 100 Nederlandse voer
tuigen zich richting het noorden van Noorwegen. Foto: Mediacentrum Defensie

De Combat Aviation Brigade van de 1st Infantry Division uit Fort Riley, Kansas
keerde na negen maanden huiswaarts en werd afgelost door de 1st Air
Cavalry Brigade uit Fort Hood, Texas. Zo’n veertig Amerikaanse CH-47 Chi
nooks, UH-60 Black Hawks en AH-64 Apaches vlogen eind vorig jaar van
Vlissingen naar Duitsland. Zestig helikopters legden het traject in tegenge
stelde richting af.
Zeeland Terminal
De Zeeland Terminal van Verbrugge Terminals fungeerde hierbij als seaport
of embarkation / debarkation voor de in- en ontscheping. De toestellen van
de Air Cavalry Brigade maakten op weg naar Duitsland een tussenstop op
vliegbasis Woensdrecht. De heli’s van de vertrekkende eenheid deden dat
op vliegbasis Gilze-Rijen.

PESCO
Permanent Structured Cooperation (PESCO)

Behalve de helikopters ging het ook om zo’n tweeduizend voertuigen en
containers die aankwamen dan wel terugkeerden. De Amerikanen begeleid
den met vierhonderd militairen het vliegend en rollend materieel tijdens de
doortocht door ons land. Defensie leverde onder meer personeel, locaties en
onderdak. Dat gebeurde ook begin april vorig jaar toen de Rotterdamse haven
werd gebruikt als seaport of embarkation voor de 101st Airborne Division.

Europa neemt meer eigen verantwoordelijkheid op veiligheids- en defen
siegebied, geeft het Ministerie van Defensie aan. Dat gebeurt onder de
vlag van PESCO. 25 Europese Unie-lidstaten werken daarbij samen. Uit
gangspunt is dat die landen daardoor eerder bereid zijn deel te nemen
aan Europese missies en operaties.
Nederland neemt deel aan een groot aantal PESCO-projecten. Een
daarvan gaat om het vereenvoudigen van grensoverschrijdend militair
transport binnen Europa: Militaire Mobiliteit.
Andere projecten zijn er op het gebied van logistiek, medische capacitei
ten, maritieme mijnenbestrijding, cyber en radiocommunicatie. Neder
land doet verder mee aan een initiatief om dreigingen uit de ruimte te
volgen en tegen te gaan en aan trainingsfaciliteiten voor het bestrijden
van chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten.
De ontwikkeling en aanschaf van materieel wordt volgens het departe
ment bovendien efficiënter als (groepen) landen dat in PESCO-verband
doen. Samen met België schaft de Koninklijke Marine twaalf nieuwe
mijnenbestrijdingsvaartuigen aan bij de Franse scheepsbouwer Naval
Group. Naar verwachting vaart het eerste van zes Nederlandse mijnen
bestrijdingsvaartuigen in 2025 Den Helder binnen. Schepen, havens en
offshore-installaties worden met de nieuwe schepen, uitgerust met ECA
Robotics-mijnveegdrones, straks zo beter beschermd. Dat geldt ook voor
de veiligheid van handelsroutes.
Een ander voorbeeld is het Multi Role Tanker Transport (MRRT)-project.
Dit Europese MRRT-squadron is deels op vliegbasis Eindhoven gestatio
neerd en verzorgt voor de zes deelnemende NAVO-landen het strategisch
luchttransport en de air-to-air refueling. Voor de Koninklijke Luchtmacht
betekende dat november vorig jaar het einde van de KDC-10 toestellen.
Het project Groot Pantserwielvoertuig Boxer valt eveneens onder deze
internationale coöperatie. Defensie heeft er meer dan tweehonderd van
in gebruik. De Boxer werd samen met de Duitsers ontwikkeld. Australië,
Litouwen en Groot-Brittannië schaften de Boxer ook aan.

Nederland vervult daarbij een belangrijke positie als strategisch doorvoerland.
Het verbeteren van deze mobiliteit is grotendeels een nationale verantwoor
delijkheid, erkent Defensie. Zo maakte het ministerie in januari bekend dat
het tien jaar lang een medium Roll-on Roll-off (RoRo) schip huurt. Daarmee
beschikt het vanaf mei over ‘eigen’ strategisch zeetransport. “De kracht van
het PESCO-project is dat deze nationale inzet met de deelnemers onderling
wordt afgestemd.”
Oplopende spanningen
Ten slotte wordt voor Europese zaken als douanewetgeving nauw samen
gewerkt met EU-instellingen. “Bij militaire mobiliteit gaat het erom dat
verplaatsingen sneller en eenvoudiger kunnen plaatsvinden, met name over
landsgrenzen. Bij oplopende spanningen aan de grenzen van Europa moeten
Nederlandse en andere troepen snel kunnen reageren. Dit draagt bij aan een
geloofwaardige afschrikking.”

Het gaat erom dat verplaatsingen sneller
en eenvoudiger kunnen plaatsvinden
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De zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in 1912 aanleiding om de
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ op te richten. De onver
antwoord grote bezuinigingen van de laatste decennia tonen aan dat we
ons nog steeds zorgen moeten maken, ondanks dat recent de eerste
voorzichtige stappen zijn gezet om het vermogen van de krijgsmacht te
repareren. De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ zet zich
daarom ook in onze tijd in voor een krijgsmacht die er toe doet!
Zij spant zich in voor een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de
samenleving en draagt die boodschap uit naar de politiek, de industrie,
de wetenschap en de media. Daarnaast toont zij zich betrokken bij uit
gezonden militairen en hun relaties.
De vereniging organiseert tal van activiteiten zoals lezingen en bezoeken
aan militaire locaties.
Aan de Rijksuniversiteit Groningen is namens de vereniging in samenwer
king met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, een bijzondere
leerstoel met als leeropdracht “Militaire geschiedenis, in het bijzonder de
periode na de val van de Muur” ingesteld. Ook kent KNVOL de Prins
Mauritsmedaille toe aan personen of organisaties, zowel binnen als
buiten de krijgsmacht, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
krijgsmacht.

Voelt u zich betrokken bij de krijgsmacht en ondersteunt u onze doelstel
ling, wordt dan lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’.
Meer bijzonderheden kunt u vinden op onze website: https://onsleger.nl/.

