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Boekbespreking

Hoe een Noord-Koreaanse spionage
missie jammerlijk strandde
Jan van den Berg

Op 17 september 1996 strandde een Noord-Koreaanse onderzeeboot vlakbij de Zuid-Koreaanse stad Gangneung. De 26
opvarenden gingen aan land. Zeven weken later waren 24 van hen gedood en was er één gearresteerd. Nummer 26 is
nog altijd vermist.

Jeroen Visser, een voormalige correspondent van De Volkskrant in Zuid-Ko
rea, stuitte bij zijn aankomst in dit land in 2016 op deze jammerlijk mislukte
operatie. Hij was verbaasd over het gebrek aan belangstelling ervoor bij de
Zuid-Koreanen. Hij zag al snel in dat er een interessant en spannend verhaal
over te vertellen was. Ook wilde hij Lee Kwang-soo opsporen. Dit is de
waarschijnlijk enige overlevende van de missie, die als instructeur in dienst
is getreden bij de Zuid-Koreaanse marine.
Het resultaat van Vissers inspanningen is het boek 'Noord-Korea zegt nooit
sorry'. Het is opgedeeld in twee delen, waaronder een uitvoerige beschrijving
van de jacht van de Zuid-Koreaanse krijgsmacht op de voortvluchtige deel
nemers aan de spionagemissie.
Die jacht begon al een paar uur nadat de onderzeeboot was gestrand. Een
taxichauffeur ziet de boot drijven en meldt dit op het plaatselijke politiebu
reau. Al snel is duidelijk dat het een Noord-Koreaans vaartuig betreft. Het
Zuid-Koreaanse leger en de politie openen de jacht op de bemanning.
Binnen een dag na de stranding wordt Lee Kwang-soo gevangengenomen.
Hij diende als roerganger en had als neventaak om infiltranten uit de onder
zeeboot naar de kust te begeleiden. Lee zal uiteindelijk de enige overleven
de van deze missie blijken te zijn. Op dezelfde dag doen Zuid-Koreaanse
troepen een lugubere ontdekking. Ze vinden elf dode bemanningsleden, die
keurig op een rij liggen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat ze zijn
geëxecuteerd door een van de bemanningsleden.
Noord-Korea zegt nooit sorry
Jeroen Visser
Das Mag
ISBN 9789493168992
280 blz.
€ 23,50 (paperback)
€ 12,99 (e-book)

Waarom dat is gebeurd, is nooit opgehelderd. Mogelijk werden deze elf niet
in staat geacht te vluchten naar Noord-Korea. Dat is aannemelijk. De missie
had tot doel drie spionnen aan land te brengen en enkele dagen later weer
op te pikken. Deze drie hadden ongetwijfeld de training ondergaan die nodig
is om zelfstandig langere tijd te kunnen overleven in een vijandige omgeving
en de 140 kilometer lange tocht door Zuid-Korea naar de grens met het
Noorden te kunnen maken. Voor de rest van de bemanning was dat niet het
geval.

Het tweede deel van 'Noord-Korea zegt nooit sorry' beschrijft Vissers
speurtocht naar Lee Kwang-soo. Hij zoekt contact met oud-militairen, orga
nisaties voor gevluchte Noord-Koreanen en de weinige journalisten die Lee
een enkele maal gesproken hebben tijdens zijn inmiddels ruim twintigjarige
verblijf in Zuid-Korea. Dat leidt tot meer kennis over deze man, maar resulteert
niet in het interview dat Visser zo graag met hem wil hebben. Ook verzoeken
hiertoe aan de Zuid-Koreaanse krijgsmacht leiden tot niets.

Bijzonder is overigens dat een van geëxecuteerden de directeur zee-operaties
van het Noord-Koreaanse Algemeen Verkenningsbureau was. Waarom een
zo hooggeplaatste functionaris deelnam aan een infiltratiemissie, is nooit
duidelijk geworden. De reden voor zijn executie zou kunnen zijn, dat hij niet
in handen mocht vallen van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst.
In de loop van september worden nog eens elf bemanningsleden gedood in
gevechten met het Zuid-Koreaanse leger. De laatste twee vinden op 5 no
vember de dood in een vuurgevecht. In de tussentijd zijn twaalf Zuid-Kore
aanse militairen en vier burgers gedood in vuurgevechten en bij ongelukken
tijdens de klopjacht.

Het boek eindigt met een verrassing. Visser heeft een uitvoerig onderhoud
met Jeon Hu-gu; de politieman die Lee gearresteerd had. Jeon en Lee blijken
al jaren goed bevriend te zijn. Visser ziet zijn kans schoon en vraagt Jeon om
Lee te verzoeken een interview te geven. Dat doet Jeon, maar Lee, die nooit
de publiciteit had gezocht, wil daar niet aan meewerken.

Deze missie maakt deel uit van een lange reeks. Noord-Korea begon waar
schijnlijk in 1992 met infiltraties van spionnen met behulp van onderzeebo
ten. In 1998 liep een tweede missie spaak. De onderzeeboot raakte verward
in visnetten. Voordat de negen bemanningsleden ingerekend konden wor
den, hadden ze al zelfmoord gepleegd.

Dat is jammer voor Visser en voor de lezers van zijn boek. Maar voorop staat
dat dit boek een fascinerend en goed geschreven beeld geeft van een
Noord-Koreaanse spionage-operatie en hoe deze kon uitlopen op een ge
wapende klopjacht.
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Op de Korrel

Laat Europa zich meeslepen de
oorlog in?
Kolonel b.d. drs. A. E. de Rooij

Op het moment dat ik deze column schrijf, is de oorlog in Oekraïne zijn derde maand ingegaan. Het lijkt erop dat deze oorlog nog lang niet is afgelopen
en zal overgaan in een langdurig conflict, zoals we in feite ook hebben gezien in de Donbas tussen 2014 en februari van dit jaar. Ik zeg ‘lijkt’, want in dit
conflict zijn we al diverse malen geconfronteerd met een onverwachte wending. Ik waag me daarom niet aan een voorspelling hoe deze oorlog zich verder
zal ontwikkelen. Wat ik wel zie is dat het Westen steeds meer betrokken raakt bij het conflict en zeker voor Europa kan dit op termijn desastreuze gevolgen
hebben.
Als ik kijk naar de toenemende westerse betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne, moet ik aan de ontwikkeling van het conflict in Afghanistan denken. Ik
neem u even ruim twintig jaar terug. Na de aanslagen op 9/11 vielen de Amerikanen Afghanistan aan. Het doel was in eerste instantie om Al Qaida uit te
schakelen en te zorgen dat het land niet langer een uitvalsbasis voor terroristen is. Vrij snel werd het regime van de Taliban verdreven. Vanaf dat moment
werden de doelen van de Amerikanen en hun bondgenoten naar boven bijgesteld. Afghanistan moest ontwikkeld worden tot een modern democratisch
land en de Taliban moest met wortel en tak worden uitgeroeid. Overleg met de Taliban was uit den boze. Het Westen, de Amerikanen voorop, was ervan
overtuigd dat we dat varkentje wel even zouden wassen. Het gevolg was dat het Westen steeds dieper het Afghaanse moeras werd ingezogen en na bijna
twintig jaar met de staart tussen de benen moest afdruipen. De Taliban hebben de macht in Afghanistan weer overgenomen. Eind 2021 noemde de
Secretaris-Generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, de houding van het Westen een typisch voorbeeld van mission creep.
In mijn ogen was dit te wijten aan Amerikaanse attitude die wel wordt aangeduid met de oude Griekse term hybris, ofwel overmoed / grootheidswaan.
Het land met het grootste leger en de sterkste economie denkt de hele rest van de wereld aan te kunnen en zo nodig de eigen standaarden te kunnen
opleggen. De Europese landen, Groot-Brittannië voorop wegens de special relationship, laten zich dan vaak meeslepen. Dat was in ieder geval in Afgha
nistan het geval.
Met de oorlog in Oekraïne zien wie iets dergelijks gebeuren. In het begin steunde het Westen Oekraïne op militair gebied vooral met ‘defensieve’ wapens:
helmen, scherfvesten, luchtdoelraketten en antitankwapens. Nu het conflict langer duurt en er steeds meer bewijzen opduiken van Russische oorlogsmis
daden, nemen de emoties toe. ‘We moeten dit stoppen!’ Oekraïne wordt nu voorzien van grote aantallen zware wapens. Oekraïense militairen worden
door hun westerse collega’s opgeleid. De Amerikaanse minister Austin heeft gesteld dat Rusland zodanig verzwakt moet worden dat agressie zoals tegen
Oekraïne nooit meer mogelijk is en dat we Oekraïne moeten helpen de oorlog te winnen. Dat laatste overigens zonder duidelijk te maken hoe dat ‘winnen’
er dan concreet uit ziet.
Het Westen lijkt weer te denken dat het onoverwinnelijk is, waarbij de Amerikanen opnieuw het voortouw nemen en bovendien denken buiten het conflict
te kunnen blijven. Hierbij wordt eraan voorbijgegaan dat Rusland het misschien moeilijk heeft, maar nog lang niet is uitgeput. De voorbeelden uit 1812 en
1941 – 1945 hebben getoond dat Rusland zich uit een bijna uitzichtloze situatie kan oprichten, kan leren van zijn fouten en alsnog de oorlog kan winnen.
Daarnaast missen veel westerse politici de brede blik. Als men zegt dat Rusland geïsoleerd is, kijkt men niet naar landen als China, India en vele andere in
Azië, Zuid-Amerika en Afrika, die of niet willen kiezen in dit conflict, of Rusland steunen.
Dit alles kan leiden tot een gevaarlijke situatie, waarbij Rusland het Westen actief bij de oorlog betrekt. Dan zal met name Europa met de brokken zitten.
Het conflict zal voornamelijk op en boven Europese grond worden uitgevochten. Bovendien is Amerikaanse steun is op lange termijn niet gegarandeerd,
zeker als over ruim twee jaar (een kloon van) Trump wordt gekozen als president. En het is maar de vraag of Europa zonder Amerikaanse steun militair
gezien sterk genoeg is.
Hoe groot de agressie en misdaden van Rusland ook zijn, een oorlog waarbij heel Europa is betrokken, is een vooruitzicht dat bij mij de koude rillingen over
de rug doet lopen. Daarom hoop ik dat we ons verstand laten werken en ons niet in de oorlog laten meeslepen.

Verder in dit nummer
Op de vorige pagina heeft u een boekbespreking kunnen lezen van Jan van den Berg. Onder de titel Hoe een Noord-Koreaanse spionagemissie
jammerlijk strandde bespreekt hij het boek ‘Noord-Korea zegt nooit sorry’ van Jeroen Visser. In zijn column op de bladzijden 4 en 5 analyseert Kees
Homan het onlangs verschenen EU Strategisch Kompas. Zijn tweede bijdrage in dit nummer kunt u vinden op de bladzijden 14-17. Hij gaat in op
de ontwikkelingen op defensiegebied in Japan onder de titel Japan: van zelfverdedigingsmacht naar krijgsmacht. Een bijdrage van
Tjeerdjan Nieuwenhuis treft u aan op de bladzijden 6-9. De titel China’s nucleaire modernisering, Van minimale afschrikking naar
nucleair overwicht? hoeft niet nader te worden uitgelegd. Uw hoofdredacteur geeft vervolgens op de bladzijden 10 en 11 in De NAVO beschermt
haar oostflank een overzicht van de maatregelen die het bondgenootschap heeft getroffen om zijn oostelijke lidstaten te beschermen. Op de volgen
de twee bladzijden (12 en 13) gaat László Marácz in zijn column in op de relatie tussen de Verkiezingen in Hongarije en de oorlog in Oekraïne.
Het Defensienieuws, ten slotte, kunt u lezen op de bladzijden 18 en 19.

Foto voorpagina: Nederlandse Boxer pantservoertuigen in Litouwen. Foto: MinDef
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Column

EU Strategisch Kompas
Mr. Drs. C. Homan

Ondergesneeuwd door de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne, besteedden de media weinig aandacht aan het eind
maart aanvaarde Strategisch Kompas van de EU. Het ontbreekt de EU op militair gebied echter niet aan ambitie. Zo
kan niet ontkend worden dat de laatste jaren met onder meer verhoging van de defensiebudgetten in vele EU-lidstaten
en de oprichting van de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO) en een Europees Defensiefonds (EDF)
sprake is van vooruitgang.
Daarnaast is er reeds het in 2004 opgerichte Europees Defensie Agentschap
(EDA), dat de lidstaten ondersteunt in het ontwikkelen van hun (gemeen
schappelijke) militaire capaciteiten. Ook stond EDA aan de wieg van de
Gecoördineerde Jaarlijkse Herziening van Defensie (CARD) om de militaire
uitgaven te coördineren en samenwerkingsprojecten te identificeren.
Bovendien bestaat er sinds 2021 een ‘Europese Vredesfaciliteit’ (EPF). Het is
in feite een militaire faciliteit die gemeenschappelijke kosten financiert van
missies in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Veiligheids- en
Defensiebeleid (GVDB). Momenteel worden zeven EU-missies door de Euro
pese Vredesfaciliteit gefinancierd.
Opmerkelijk is overigens dat van de ‘mondiale strategie’ voor het buitenlands
en veiligheidsbeleid van de EU (EUGS), die in 2016 zo welwillend werd
ontvangen, weinig gehoord is.

Het in maart jl. door de Europese Raad aanvaarde Strategisch Kompas is de
jongste EU-vrucht op veiligheidsgebied. Afbeelding: Clingendael

Strategisch Kompas
Inmiddels is de jongste EU-loot op veiligheidsgebied het in maart jl. door de
Europese Raad aanvaarde Strategisch Kompas. De doelstelling van het
Kompas is richting geven aan het veiligheids- en defensiebeleid van de EU
voor de komende 5-10 jaar op vier gebieden, namelijk crisismanagement,
weerbaarheid, capaciteitsontwikkeling en partnerschappen. Niet onver
wachts wordt de NAVO als belangrijkste partnerschap aangemerkt.
De belangrijkste prioriteit van het Strategisch Kompas is de zelfredzaamheid
van de EU. Het EU-optreden dient zelfstandig te zijn ‘waar en wanneer dat
nodig is’. Ondanks het Franse streven naar strategische autonomie zal de EU
voor operaties hoog in het geweldsspectrum afhankelijk blijven van de NAVO
of de Verenigde Staten. Concreet is het Kompas vergelijkbaar met het
Strategisch Concept van de NAVO.
Een AWACS- toestel van de NAVO. De EU zal voor operaties hoog in het ge
weldsspectrum afhankelijk blijven van de NAVO of de VS. Foto: NATO

Josep Borrell, de EU-buitenland chef, schrijft in het voorwoord dat de
“Europese veiligheid ver van onze grenzen begint…. dus we moeten onze
aanwezigheid in de wereld ‘projecteren’ om veiligheid in onze buurt en met
onze partners te bevorderen.”
Met andere woorden, het gaat over militaire interventies zoals die zijn op
gezet in Afghanistan, Libië, Irak, Syrië en Mali. De interventie in Afghanistan,
die op een mislukking is uitgedraaid, wordt onder meer als argument gebruikt
voor een grotere militaire buitenlandse rol van de EU. De aangekondigde
concrete maatregelen in het Kompas, verbonden aan tijdslijnen, bieden een
goed toetsingskader voor de uitvoering. Veel hangt echter af van de bereid
heid van de lidstaten om de concrete actiepunten te realiseren.
Interventiemacht
Een belangrijk voorstel in het Kompas is de oprichting van een snel inzetba
re militaire eenheid van 5.000 militairen. Deze is modulair samengesteld met
inbegrip van land-, lucht- en maritieme componenten.
Het idee van een Europese snelle reactiemacht is overigens niet nieuw. Op
de Europese top in Helsinki (december 1999) beslisten de toenmalige
EU-lidstaten al tot de oprichting van een Europese Snelle Reactiemacht
(ERRF). De ERRF moest uit 60.000 militairen bestaan, die binnen 60 dagen
konden worden ingezet voor een periode tot een jaar. Zoals bekend werd
de ERRF nooit realiteit.

De ‘rapid deployment capacity’ is een ‘initial entry force’. Foto: MinDef
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De beoogde rapid deployment capacity in het Kompas ligt in het verlengde
van de ‘EU battlegroups’. Die bestaan sinds 2007, maar zijn nooit ingezet.
De nieuwe capaciteit is echter breder van opzet. Niet alleen nemen alle
krijgsmachtonderdelen eraan deel, maar er komt ook speciale aandacht voor
nieuwe vormen van oorlogvoering, zoals cyber en desinformatie.
De snelle interventiemacht is er om te “zorgen voor stabiliteit in onze buurt”
aldus Commissievoorzitster Von der Leyen, verwijzend naar Noord-Afrika,
het Midden-Oosten en Oost-Europa.
Maar de rapid deployment capacity is echter een initial entry force. Stabili
satieoperaties zijn echter meestal van lange duur. De vraag die rijst is dan
ook wie de interventiemacht dan opvolgt.
Hoewel voor de besluitvorming unanimiteit geldt, is ook constructieve ont
houding mogelijk, of artikel 44, dat de oprichting van door de Raad goed
gekeurde coalities of the willing and able mogelijk maakt.
Europese weerbaarheid
Het Kompas richt zich tevens op het versterken van de Europese weerbaarheid
tegen dreigingen, zoals cyber en hybride dreigingen en desinformatie. Er is
een ‘hybride toolbox’ opgenomen in het Kompas. Met deze toolbox kan de
EU bestaande en nieuwe EU-instrumenten inzetten, zoals sancties, cyber,
desinformatie, in reactie op hybride dreigingen.

Duitsland heeft aangekondigd dat het op korte termijn aan de 2% BBP-norm
van de NAVO gaat voldoen. Foto: Wikimedia Commons, US Army

Krimp
Uit de algemene dreigingsanalyse in het Kompas blijkt duidelijk dat Europa
het risico loopt van strategische krimp. Zo wordt het economisch bereik van
Europa steeds beperkter. Dertig jaar geleden was de EU goed voor een kwart
van de welvaart in de wereld. Over twintig jaar zal dat nog net iets meer dan
tien procent zijn. Daarnaast zal tegen het einde van deze eeuw minder dan
vijf procent van de wereldbevolking in Europa wonen.

Het Strategisch Kompas is een goede stap
op weg naar een meer zelfredzaam
Europa

Fors investeren
Het Kompas onderstreept de urgentie om de Europese defensie-investerin
gen te verhogen. Duitsland (met buiten de defensiebegroting om 100 miljard
euro extra voor Defensie) en een reeks andere lidstaten hebben de afgelopen
tijd al aangekondigd dat zij op korte termijn aan de 2% BBP-norm van de
NAVO gaan voldoen. Het Nederlandse kabinet investeert de komende jaren
€ 3 miljard per jaar extra in de krijgsmacht, en bekijkt op dit moment of nog
meer nodig is. Dit onder meer vanwege Oekraïne, maar ook door de toene
mende instabiliteit elders aan de Europese buitengrenzen. Het geld is onder
meer nodig om bij te kunnen dragen aan de verhoogde waakzaamheid,
versterkte verdediging en bondgenootschappelijke afschrikking als gevolg
van de huidige Russische agressie.
Vele initiatieven
De Europese militaire integratie is inmiddels uitgegroeid tot een kluwen van
initiatieven en instellingen, zoals onder meer uit het bovenstaande blijkt.
Voor een verdergaande Europese militaire integratie bestaat voorlopig echter
nog onvoldoende draagvlak, omdat het voor een aantal Europese NAVOlidstaten het trans-Atlantisch bondgenootschap niet mag ondergraven.
De concrete beleidsdoelen zullen overigens niet concurreren met NAVOoperaties (zoals de recente troepenversterkingen in de NAVO-lidstaten aan
de oostflank van Europa) maar moeten er een aanvulling op zijn.
Militaire mobiliteit
In het document ligt ook nadruk op ‘militaire mobiliteit’. De recente wapen
leveranties aan Oekraïne, en de logistieke uitdagingen daarbij, hebben het
belang hiervan nog eens onderstreept. In een al bestaand EU-samenwer
kingsproject over militaire mobiliteit heeft Nederland de leiding.

In het document ligt ook nadruk op ‘militaire mobiliteit’.
Foto: Flickr, NATO-JFC Naples

De verwezenlijking van het EU Strategisch Kompas is echter in hoge mate
afhankelijk van de politieke wil van de lidstaten. De geschiedenis van eerde
re EU-initiatieven leert dat de realisatie veel weerspanniger is dan de vast
stelling van beleid. De verdeeldheid onder de EU-lidstaten over de prioriteiten
in het veiligheidsbeleid en over de inrichting van hun krijgsmachten blijft
hiervoor een grote hindernis. Daarnaast is ‘Europeanisering’ van defensie
planning, materieelaanschaf en defensie-industrieel beleid een ander vereis
te, waarvoor een omslag nodig is in de lidstaten van een nationale naar een
Europese aanpak. Maar stap voor stap maakt de EU langzamerhand toch
vooruitgang op veiligheidsgebied!

Ten slotte
Het Strategisch Kompas is een goede stap op weg naar een meer zelfredzaam
Europa op het gebied van defensie en veiligheid. De EU neemt steeds meer
verantwoordelijkheid voor haar eigen veiligheid. Dat is ook wenselijk en nodig
gezien de uitdagingen en bedreigingen waar Europa voor staat. Dat is ook
wat internationale partners als de Verenigde Staten van de EU verwachten.
Het draagt immers bij aan het meer in balans brengen van de trans-Atlanti
sche veiligheidsrelatie.
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China’s nucleaire modernisering
Van minimale afschrikking naar nucleair overwicht?
Tjeerdjan Nieuwenhuis

Recentelijk ontdekten onderzoekers op satellietbeelden een drietal locaties in China waar wordt gewerkt aan de rea
lisatie van ongeveer 300 raketsilo’s.[1] Hoogstwaarschijnlijk zullen deze raketsilo’s worden gebruikt voor de statione
ring van de DF-41, China’s nieuwste generatie intercontinentale ballistische raket. Voor de Verenigde Staten is deze
ontwikkeling reden tot zorg, temeer daar China ook zijn arsenaal mobiele ballistische raketten en nucleaire onderzee
vloot aan het uitbreiden is. Gevreesd wordt dat Beijing zijn decennia oude nucleaire strategie van minimale afschrikking
heroverweegt en misschien wel beweegt richting een strategie gericht op het verkrijgen van nucleaire superioriteit.

Sinds China in 1964 een kernmacht werd, vertrouwt het land op een be
scheiden nucleair arsenaal ter afschrikking. Het fundament van deze strate
gie is gelegd door Mao Zedong (1893-1976). In zijn optiek was de ontwik
keling van een Chinese atoombom noodzakelijk om te voorkomen dat China
ooit weer door het Westen zou worden vernederd en afgeperst. Een handvol
wapens vond hij afdoende ter afschrikking, omdat kernwapens slechts de
fensieve waarde hadden.[2] Zijn visie op nucleaire afschrikking duidde op
een strategie die in westerse defensie literatuur bekend staat als minimum
deterrence. Een dergelijke strategie schrijft een bescheiden nucleair arsenaal
voor dat in voldoende mate in staat is om na een zogenaamde first strike een
vergeldende tegenaanval uit te voeren, een second strike. Het operationele
nucleaire postuur moet in ieder geval in enige mate dergelijke capaciteit
garanderen of in voldoende mate onzekerheid creëren bij de tegenstander
over zijn vermogen een succesvolle first strike uit te kunnen voeren.
Om een minimale nucleaire vergeldingscapaciteit te creëren zette China van
het begin af aan in op de ontwikkeling van een arsenaal van voornamelijk
mobiele ballistische raketten. Deze raketten van de eerste generatie (DF-2,
DF-3 en DF-4) werden kriskras op verschillende plekken in het land gestati
oneerd in ondergrondse bases en hadden voldoende bereik om SovjetRussische of Amerikaanse doelen in de regio te bestoken.[3] Begin jaren
tachtig werd dit arsenaal aangevuld met een handvol intercontinentale
ballistische raketten (DF-5) met voldoende bereik om steden in de Verenigde
Staten te bestoken. Om de overlevingskansen van dit systeem te vergroten
bouwde China een groot aantal nepsilo’s, die naast de echte goed gecamou
fleerd werden. Verder beschikte China over een aantal bommenwerpers die
in een nucleaire rol ingezet konden worden. Deze systemen werden zoveel
mogelijk gestationeerd in ondergrondse hangars. De benodigde kernkoppen
bewaarde China apart van de overdrachtsmiddelen, om zodoende een
succesvolle first strike voor een tegenstander verder te bemoeilijken.

Het fundament van de strategie van ‘minimum deterrence’ is gelegd door Mao
Zedong. Foto: Wikimedia Commons

Met deze tactieken en technieken kon China op vrij goedkope en simpele
wijze een bescheiden afschrikkingscapaciteit opbouwen, die enige garantie
tot vergelding zou moeten bieden. Tijdens de Koude Oorlog en ook de de
cennia daarna heeft China nooit meer dan tweehonderd tot driehonderd
kernwapens bezeten en hooguit een kleine honderd raketten voor de mid
dellange en lange afstand. Hierbij moet opgemerkt worden dat China nooit
heeft deelgenomen aan enig nucleair wapenbeheersingsverdrag, zodoende
heeft Beijing nooit opgave gedaan over de omvang van het nucleaire arsenaal
en is het nimmer onderworpen geweest aan een verificatieregime. Dit gege
ven heeft de transparantie aanzienlijk beperkt en de onzekerheid over het
aantal kernwapens en raketarsenaal voor de buitenwereld vergroot.
China’s nucleaire afschrikkingsbeleid is daarnaast voor de buitenwereld altijd
gepresenteerd in combinatie met de belofte om kernwapens nooit als eerste
te gebruiken. Deze belofte heeft Beijing al in 1964 uitgesproken en in 2011
in een white paper nogmaals herhaald.[4] Dit bewijst des te meer het defen
sieve karakter van het Chinese nucleaire beleid. Chinese politieke en militai
re leiders hebben kernwapens nooit gezien als een middel om oorlogen te
voeren of te winnen. Zo heeft China ook nooit een arsenaal aan tactische
kernwapens opgebouwd, maar zijn nucleaire capaciteit beperkt gehouden
tot een handvol strategische wapens.

Ook beschikte China over een aantal bommenwerpers die in een nucleaire rol
ingezet konden worden. Foto: Wikimedia Commons, Tyg728
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Het delicate afschrikkingsevenwicht
Zoals Albert Wohlstetter in 1958 betoogde, is nucleaire afschrikking een
delicate aangelegenheid.[5] De geloofwaardigheid van een nucleaire capa
citeit heeft namelijk een relatieve verhouding met die van potentiële tegen
standers. Omdat het Chinese nucleaire arsenaal vrij klein was, is de overle
vingskans bij een first strike ook altijd bedenkelijk geweest. Twijfel, die ook
bij de Chinese leiders altijd heeft bestaan. In 1969 bijvoorbeeld, tijdens het
Chinees-Sovjet-Russische grensconflict, liet Mao aan intimi weten dat China’s
nucleaire arsenaal nog prematuur was en dus geen rol van betekenis had.[6]
De Sovjet-Unie overwoog destijds zelfs een preventieve aanval tegen de
Chinese nucleaire slagkracht. Gezien de geringe omvang van het toenmalige
nucleaire arsenaal zou dat een niet geheel onmogelijke exercitie zijn geweest.
Ook in 2007 zou het Chinese arsenaal nog dermate kwetsbaar zijn geweest
dat twee onderzoekers de stelling aandurfden dat de Verenigde Staten in
staat zou zijn om met een minimaal aantal slachtoffers het Chinese nucleai
re arsenaal in een verrassingsaanval volledig uit te schakelen.[7] Deze boude
stelling gaat uit van volledige informatie over de omvang en bovenal locatie
van nucleaire middelen. De praktijk zal uiteraard weerbarstiger zijn. Toch was
hun claim niet geheel onterecht, gezien de nucleaire moderniseringen die
de Verenigde Staten vanaf de eeuwwisseling doorvoerden en het geringe
aantal van slechts 20 intercontinentale raketten die China op dat moment
nog maar bezat.

Nieuwe typen intercontinentale ballistische raketten hebben hun intrede ge
daan, zoals de DF-31/DF-31a. Foto: Wikimedia Commons, Tyg728

China heeft de afgelopen decennia echter niet stilgezeten en haar nucleaire
arsenaal gemoderniseerd. Nieuwe typen intercontinentale ballistische raket
ten hebben hun intrede gedaan, zoals de DF-31/DF-31a en DF-41. Beide
systemen hebben motoren op basis van vaste brandstof, kunnen vanaf
mobiele lanceerinstallaties worden gelanceerd en zijn een stuk preciezer dan
de DF-5. Om deze lanceersystemen te beschermen en te verbergen is in de
loop der jaren een immens ondergronds tunnelnetwerk gegraven. Daarnaast
heeft China werk gemaakt van de ontwikkeling van een nucleaire onderzee
vloot. De Type 094 klasse kernonderzeeër is in 2010 in gebruik genomen.
Anno 2021 zijn er ongeveer zes onderzeeërs van dit type in gebruik, elk
bewapend met twaalf JL-2 raketten.
Ondanks deze moderniseringen wordt het Chinese nucleaire arsenaal nog
altijd op ongeveer 350 kernwapens geschat en zo’n 280 raketten voor lange
en middellange afstand.[8] Dit aantal is dus niet heel veel meer dan het ar
senaal dat China zo’n twintig jaar geleden bezat en staat sowieso in schril
contrast met het omvangrijke kernwapenarsenaal dat de Verenigde Staten
en Rusland in huis hebben. Des te opmerkelijker is daarom de ontdekking
van ongeveer driehonderd in aanbouw zijnde raketsilo’s op drie afgelegen
locaties in China. Deze bouwactiviteit duidt op een aanzienlijke uitbreiding
van het huidige kernwapenarsenaal en aantal overdrachtsmiddelen. In een
recent rapport van het Pentagon wordt verwacht dat het Chinese kernwa
penarsenaal aan het einde van dit decennium minimaal duizend kernwapens
bedraagt.[9] Terecht kan daarom de vraag opgeworpen worden of China
bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe nucleaire afschrikkingsstrategie,
een die afwijkt van de huidige strategie van minimum deterrence.

De Type 094 klasse kernonderzeeër is in 2010 in gebruik genomen.
Foto USNI News

Nucleair overwicht?
In de eerste plaats is het belangrijk om op te merken dat China met de op
dit moment waargenomen uitbreiding van nucleaire capaciteit onmogelijk
binnen afzienbare tijd de slagkracht zou kunnen verkrijgen voor een first
strike tegen de Verenigde Staten. Het Amerikaanse nucleaire arsenaal is
daarvoor domweg te groot. Het aantal overdrachtsmiddelen bestaat alleen
al uit zo’n vierhonderd Minutemanraketten, plusminus honderd strategische
bommenwerpers en twaalf kernonderzeeërs, met elk een capaciteit van 24
Trident II raketten. Daarbij moet nog eens het aantal van een kleine zesdui
zend kernwapens worden opgeteld.[10] De duizend kernwapens waarover
China tegen 2030 zou beschikken, zijn ontoereikend voor een nucleair
overwicht en zelfs al zou het over ruim het dubbele aantal beschikken, dan
nog zou een succesvolle first strike een vrij onmogelijke exercitie zijn. Met
driehonderd in raketsilo’s gestationeerde en honderd mobiele DF-41 raket
ten, uitgerust met ongeveer vier à vijf kernkoppen, zou het hypothetisch
mogelijk moeten zijn de Amerikaanse inventaris van op land gestationeerde
Minutemanraketten en strategische bommenwerpers te vernietigen.[11] Het
is alleen een stuk lastiger om het dozijn nucleaire kernonderzeeërs preëmp
tief uit te schakelen, in het bijzonder de onderzeeërs die permanent in de
Grote en Atlantische Oceaan patrouilleren en waarvan de locatie onbekend

De VS beschikken over zo’n vierhonderd Minutemanraketten.
Foto: Wikimedia Commons, Spencer
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is.
Verder kan men zich afvragen welke meerwaarde een nucleair overwicht zou
hebben voor China. Nucleaire superioriteit heeft alleen strategisch nut en
betekenis in een conflict waarbij de belangen die op het spel staan van
existentiële orde zijn. De Koude Oorlog is een goed voorbeeld, in het bijzon
der de Cubacrisis. Een potentieel militair conflict tussen China en de Vere
nigde Staten, bijvoorbeeld om Taiwan, is dat in principe niet. Het is veel
waarschijnlijker dat China zijn nucleaire slagkracht opwaardeert om het af
schrikkingsevenwicht met de Verenigde Staten geloofwaardiger te maken.
Onderzoek op basis van Chineestalige defensieliteratuur en interviews met
Chinese defensie analisten beaamt dit.[12]
Binnen de Chinese defensiegemeenschap is men over het algemeen van
mening dat China vast moet houden aan de huidige strategie van minimum
deterrence, maar er is wel grote zorg over het vermogen een gegarandeerde
nucleaire tegenaanval überhaupt te kunnen uitvoeren. Deze zorg wordt met
name geuit tegen de achtergrond van het groeiende militaire vermogen van
de Verenigde Staten op het gebied van raketafweer, precisiemunitie en in
lichtingen.
Met betrekking tot raketafweer uiten de Chinese experts hun zorgen over
de huidige systemen die de Verenigde Staten in Oost-Azië heeft opge
steld.[13] Volgens Washington moet dit raketschild de Verenigde Staten en
de regio beschermen tegen Noord-Koreaanse raketten. In China wordt daar
toch anders over gedacht. Dit is natuurlijk een terechte zorg, aangezien een
raketafweersysteem niet expliciet is geprogrammeerd om bijvoorbeeld alleen
Noord-Koreaanse raketten uit de lucht te schieten; het kan evengoed worden
ingezet tegen raketten van Chinese makelij. Met andere woorden, zolang
de Verenigde Staten de ambitie hebben om zijn raketafweersystemen te
verbeteren en uit te breiden, is er voor China reden om het eigen ballistische
raketarsenaal te moderniseren.

De VS hebben ongeveer honderd strategische bommenwerpers, waaronder de
B-1B Lancer, in de bewapening. Foto Wikimedia Commons, USAF

Verder zijn de Chinese defensie-experts bezorgd over het Amerikaanse
vermogen om zowel conventionele als nucleaire munitie met grote nauw
keurigheid in te zetten. Hedendaagse precisiebommen en kruisraketten
kunnen op enkele meters doel treffen en zelfs de kernkop van een Trident II
raket heeft tegenwoordig een verondersteld CEP (circular error probable) van
negentig meter. De vrees bestaat daarom dat dergelijke precisiewapens met
groot succes ingezet kunnen worden tegen China’s strategische doelen, zoals
raketsilo’s, nucleaire commandocentra en mogelijk mobiele lanceersyste
men. Deze dreiging wordt met name bezien tegen de achtergrond van het
groeiende technologische vermogen voor real-time inlichtingen. De afgelo
pen decennia zijn remote sensing technieken aanzienlijk verbeterd en uitge
breid met allerlei autonome platforms die te land, ter zee, in de lucht en in
de ruimte gebieden real-time kunnen monitoren. Zodoende is het een stuk
lastiger geworden om mobiele lanceersystemen en zelfs kernonderzeeërs
voor een tegenstander verborgen te houden. Chinese defensie-experts vre
zen dat de Verenigde Staten het technologische vermogen verkrijgen
waarmee het China’s nucleaire afschrikkingscapaciteit kan opsporen en met
een gecombineerde conventionele en nucleaire aanval zo veel mogelijk kan
uitschakelen.[14] De mogelijkheid tot een succesvolle vergeldingsaanval
wordt in zo’n situatie uiterst onzeker, temeer omdat het Amerikaanse raket
schild dan vermoedelijk voldoende bescherming biedt tegen eventueel
overgebleven raketten.

China maakt zich zorgen over de Amerikaanse raketafweer, zoals het Terminal
High Altitude Area Defense (THAAD) systeem.
Foto: Wikimedia Commons, US Army

In vredestijd lijkt bovenstaande misschien onrealistisch, maar in het heetst
van de strijd kan een nucleaire escalatie wel degelijk een realistische optie
zijn. Het is goed denkbaar dat Washington, op het moment dat Amerikaan
se troepen in een conflict rondom Taiwan het onderspit dreigen te delven,
met een nucleaire escalatie het tij zou willen doen keren. Stel dat de Vere
nigde Staten erin zouden slagen om China’s nucleaire middelen grotendeels
uit te schakelen, dan zou Beijings positie op de escalatieladder vrij wankel
worden. Temeer wanneer Washington vervolgens zou dreigen met nucleai
re aanvallen op stedelijke gebieden, wat voor veel onrust zou zorgen onder
de Chinese bevolking en Beijing mogelijk zal doen besluiten om eieren voor
zijn geld te kiezen. Kortom, wanneer China beschikt over een robuuste
nucleaire afschrikkingscapaciteit die niet met een first strike kan worden
geneutraliseerd, heeft Beijing in een militair conflict met de Verenigde Staten

Hedendaagse Amerikaanse kruisraketten, zoals de AGM-158, kunnen op
enkele meters doel treffen. Afbeelding: Wikimedia Commons, USAF
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een aanzienlijk gunstigere machtspositie.
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Implicaties
Gezien de vermeende dreiging die Chinese defensie-experts waarnemen, is
het niet opmerkelijk dat China op dit moment zo’n driehonderd raketsilo’s
bouwt. Uitbreiding van beschikbare overdrachtsmiddelen is een logische
reactie op het Amerikaanse nucleaire aanvalsvermogen. Het probleem is
alleen dat raketsilo’s, zeker als ze in een woestijn worden gebouwd, slecht
verborgen gehouden kunnen worden en zeker nu de aanbouw al is waar
genomen. Verder kan een moderne raketsilo onmogelijk zodanig ontworpen
worden dat het een directe inslag kan doorstaan, zeker niet met een kern
wapenlading, daarvoor kunnen kernwapens met te veel precisie op een doel
geworpen worden. De raketsilo’s die China op dit moment construeert,
bieden met andere woorden maar weinig overlevingskansen aan de gehuis
veste ballistische raketten.
Heden ten dage bieden raketsilo’s alleen strategische meerwaarde in com
binatie met een zogenoemde launch-on-warning houding. Een dergelijke
opstelling moet tegenover de tegenstander de boodschap afgeven dat lan
cering volgt na detectie van een nucleaire aanval. Uiteraard moet China dan
wel over de benodigde waarschuwingssystemen en commandostructuur
beschikken. Dit zijn traditioneel twee zwakke componenten van de Chinese
afschrikkingscapaciteit. Naar verluidt zou Rusland China helpen met het
opzetten van een constellatie early warning-satellieten.[15] Het lijkt er dus
op dat China naar een dergelijk houding beweegt.
Zou China daadwerkelijk een launch-on-warning houding doorvoeren, dan
betekent dat wel degelijk een trendbreuk. China’s huidige afschrikkingsbe
leid dreigt alleen met vergelding nadat de tegenstander heeft toegeslagen.
Bij launch-on-warning wordt al vergolden terwijl de nucleaire aanval aan de
gang is. Dit gegeven kan grote implicaties hebben bij een conventioneel
conflict met de Verenigde Staten. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren
dat een Amerikaanse aanval op doelen in het Chinese achterland door Beij
ing worden geïnterpreteerd als een nucleaire first strike of een prelude
daartoe, terwijl dat niet de intentie is van de Verenigde Staten. Hetzelfde kan
gebeuren wanneer early warning-satellieten doelwit worden.[16]
Een launch-on-warning houding kan dus verregaande risico’s op een onbe
doelde nucleaire escalatie introduceren in een militair conflict tussen China
en de Verenigde Staten. Het is ook mogelijk dat Beijing hoopt dat met een
meer gereedstaand nucleair arsenaal de Verenigde Staten, uit angst voor een
nucleaire escalatie, terughoudend optreden bij bijvoorbeeld een Chinese
invasie van Taiwan. Hoe dan ook, China’s nucleaire moderniseringsprogram
ma is iets dat in de gaten moet worden gehouden en waarover nog geen
definitieve conclusie getrokken kan worden.

China’s nucleaire
moderniseringsprogramma is iets
dat in de gaten moet worden gehouden

Naar verluidt zou Rusland China helpen met het opzetten van een constellatie
‘early warning’-satellieten. Afbeelding: Flickr
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De NAVO beschermt haar oostflank
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

De vanaf 2014 constante en toenemende dreiging van Rusland tegen Oekraïne, die is geculmineerd in de aanval van 24
februari dit jaar, heeft ervoor gezorgd dat de NAVO maatregelen is gaan nemen om de oostelijke grenzen van het
verdragsgebied beter te beschermen. In dit artikel geef ik een overzicht van de belangrijkste maatregelen en ga ik
nader in op de Nederlandse bijdrage hieraan.
NAVO-maatregelen voor 24 februari
Op de NAVO-website stelt het bondgenootschap dat er voor de annexatie
van de Krim in 2014 geen plannen bestonden om gevechtseenheden te
ontplooien in het oostelijk deel van het verdragsgebied. Hoewel deze verkla
ring juist is voor zover het grondtroepen betreft, gaat hij wel voorbij aan het
feit dat de NAVO sinds 2004 met gevechtsvliegtuigen in en boven de Baltische
landen aanwezig is. Toen deze drie landen in dat jaar NAVO-lid werden,
beschikten ze niet over een adequate luchtverdediging. Daarom hebben
andere NAVO-landen het luchtruim van deze landen vanaf toen bewaakt
onder het motto Baltic Air Policing. Meer dan 15 NAVO-landen nemen op
rotatiebasis hieraan deel. Oorspronkelijk werd de luchtruimbewaking uitge
voerd vanaf de Litouwse vliegbasis Šiauliai. Vanaf 2014, na de annexatie van
de Krim, vinden ook operaties plaats vanaf de Estse basis Ämari.
Een tweede maatregel die genomen werd na de annexatie van de Krim is de
versterking van de NRF, de NATO Response Force. De NRF had tot 2014 een
reactietijd van 30 dagen. Om beter te reageren op crises kreeg de NRF een
component met een kortere reactietijd. Deze ‘flitsmacht’ (de Very High
Readiness Joint Task Force) kan binnen vijf dagen worden ingezet.
Na 2014 bleef de situatie aan de oostgrenzen van het verdragsgebied insta
biel. Met name de oostelijke lidstaten van de NAVO voelden de Russische
dreiging. Dit gevoel van onveiligheid was voor de staatshoofden en rege
ringsleiders van de NAVO-landen reden om in 2016 te besluiten de aanwe
zigheid in het oosten te verhogen. Deze enhanced Forward Presence (eFP)
kwam in 2017 tot stand met de oprichting van vier multinationale battlegroups van
bataljonsgrootte in Estland, Letland, Litouwen en Polen. Wegens eerdere
afspraken met Rusland werden deze eenheden niet permanent in deze
landen gelegerd, maar werden zij gevuld op rotatiebasis. De battlegroups staan
onder leiding van respectievelijk het Verenigd Koninkrijk (Estland), Canada
(Letland), Duitsland (Litouwen) en de Verenigde Staten (Polen). Troepen van
21 NAVO-lidstaten maken deel uit van deze eenheden. Op deze manier geven
zij invulling aan Artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag: een aanval op
een is een aanval op allen. Daarnaast sturen de Verenigde Staten de laatste
jaren elk jaar enkele duizenden militairen naar de oostelijke lidstaten voor
het houden van oefeningen.

Na de annexatie van de Krim heeft de NAVO de NRF versterkt.
Afbeelding: Wikimedia Commons, NATO

De ‘flitsmacht’ van de NAVO kan binnen
vijf dagen worden ingezet.

In de loop van 2021 nam de Russische dreiging tegen Oekraïne verder toe.
Aan het einde van dat jaar was het duidelijk dat er meer dan 100.000 Rus
sische militairen langs de grenzen met Oekraïne gereed stonden en dat de
troepenopbouw, ondanks diplomatieke inspanningen van het Westen,
voortging. Als reactie werd de oostflank van de NAVO verder versterkt. De
Verenigde Staten versterkten hun aanwezigheid in Polen. De kern van deze
versterkingen werd gevormd door een brigade van de 82nd Airborne Divisi
on. Ook werden extra troepen naar Roemenië gestuurd.
Reactie op de Russische invasie in Oekraïne
Als antwoord op de Russische aanval op Oekraïne hebben de NAVO-landen
extra troepen, vliegtuigen en schepen naar de NAVO-landen in Oost- en
Zuidoost-Europa gestuurd, werden de NAVO-plannen voor de verdediging
van het bondgenootschappelijk grondgebied geactiveerd en werd een deel
van de NRF ingezet. De eerste elementen van de ‘flitsmacht’ arriveerden eind
februari al in Roemenië. Het betrof Franse eenheden. Frankrijk is momenteel
de lead nation. Begin maart werden deze eenheden verder versterkt door
elementen van andere landen, waaronder eenheden van de Belgische
Landcomponent.

De eerste elementen van de ‘flitsmacht’ arriveerden eind februari al in Roeme
nië. Foto: NATO
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Bovendien werden ongeveer 40.000 militairen in de oostelijke lidstaten
rechtstreeks onder bevel van de Supreme Allied Commander Europe
(SACEUR) geplaatst, naast een aanzienlijke hoeveelheid luchtmacht- en
maritieme middelen. Wat betreft de eerste is de luchtruimbewaking aanzien
lijk uitgebreid en strekt deze zich nu ook uit over de zuidoostelijke NAVO-
landen. Op maritiem gebied zijn extra eenheden ingezet in de Oostzee en
Zwarte Zee.
Ook is de eFP-capaciteit in belangrijke mate vergroot. Ten eerste besloten
diverse landen hun contingenten in de vier bestaande battlegroups uit te
breiden. Daarnaast heeft de alliantie besloten ook battlegroups te gaan
formeren in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije. Hiermee komt het
totaal op acht en zijn multinationale eenheden aanwezig van de kust van de
Oostzee tot aan die van de Zwarte Zee.

zomer een bijdrage gaat leveren aan de door Frankrijk geleide battlegroup in
Roemenië. Deze bijdrage zal bestaan uit ongeveer 200 militairen van de
Koninklijke Landmacht.
Op het moment van schrijven van dit artikel (medio april) was dit de stand
van zaken. Nu de oorlog in Oekraïne zich voortsleept, is het onwaarschijnlijk
dat de vergrote aanwezigheid van de NAVO in het oosten snel zal worden
afgebouwd. Dit zal voor ons land betekenen dat de bijdragen langer zullen
duren dan oorspronkelijk gepland en dat mogelijk nog extra inspanningen
nodig zijn. De tijd zal het ons leren.

De NAVO versterkt zich niet alleen in het fysieke domein. Ook de capacitei
ten op het gebied van cyber worden vergroot. Dit is gezien de Russische
activiteiten in dit domein zeker geen luxe. Ook nemen de NAVO-landen extra
maatregelen om hun troepen en bevolking beter te wapenen tegen desin
formatie. Daarnaast verbetert de alliantie de capaciteiten om zich te verde
digen tegen aanvallen met biologische, chemische en nucleaire strijdmidde
len.
Ten slotte kijkt de alliantie naar maatregelen om haar defensieve capaciteiten
op de langere termijn te vergroten wat betreft alle domeinen, inclusief de
ruimte. Dit geldt ook voor de mogelijkheden de afschrikking tegen potentiële
agressors te verbeteren.
De Nederlandse bijdrage
Aan veel van bovengenoemde maatregelen levert ons land een bijdrage. Dat
was al het geval voor 24 februari. Zo dragen onderdelen van alle krijgsmacht
delen geregeld bij aan zowel de NRF als het snel inzetbare gedeelte daarvan,
de ‘flitsmacht’. De Koninklijke Marine levert daarnaast schepen aan de
permanente maritieme taakgroepen van het bondgenootschap. F-16’s van
de Koninklijke Luchtmacht hebben diverse malen bijgedragen aan de Baltic
Air Policing missie. De Koninklijke Landmacht ten slotte levert sinds 2017 een
bijdrage aan de eFP. De zogeheten compagnie in de oost (sterkte circa 270
militairen) maakt deel uit van de Duitse battlegroup in Litouwen. Het aantal
Nederlandse militairen zal medio dit jaar worden uitgebreid tot 350.

F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht hebben diverse malen bijgedragen aan de
Baltic Air Policing missie. Foto: MinDef

Ook ons land heeft zijn bijdragen aan de NAVO vergroot naar aanleiding van
de Russische toenemende dreiging in het oosten. De eerste extra bijdrage
vond plaats voor de Russische inval in Oekraïne. Op 20 januari maakte De
fensie bekend dat in april en mei twee F-35’s worden ingezet in Bulgarije
voor bewaking van het luchtruim. Om de inzet van twee toestellen te garan
deren zijn begin april vier F-35’s in Bulgarije gestationeerd. De beveiliging
van het detachement is in handen van militairen van het Korps Mariniers.
Daarnaast werd bekend gemaakt dat Zr.Ms. Rotterdam stand-by stond met
twee helikopters, landingsvaartuigen en geneeskundige role-2 capaciteit.
Twee weken later, op 3 februari maakte Defensie bekend dat vanaf medio
dit jaar met meer eenheden gaat bijdragen aan de NRF. Naast een fregat,
een duikteam en inlichtingencapaciteit betreft het 1.500 militairen voor een
Duits-Nederlands-Noorse landmachtbrigade, met onder meer een Duits-Ne
derlandse luchtverdedigingseenheid. Verder gaat het om een human
intelligence-eenheid en een eenheid voor psychological operations. Weer
twee weken later werd de gereedheid van de aan de reactiemacht van de
NAVO toegezegde eenheden verhoogd.

De Koninklijke Landmacht levert sinds 2017 een bijdrage aan de eFP.
Foto: MinDef

Direct na de Russische invasie vergrootte ons land zijn bijdrage aan de Air
Policing missie. Ons land zette in totaal acht F-16’s en F-35’s in, zodat er
constant twee vliegtuigen in de lucht waren. Deze toestellen werden onder
steund door een tanker van de vliegbasis Eindhoven.
Vervolgens werd op 28 februari bekend gemaakt dat een oefening van 150
militairen van 11 Luchtmobiele brigade was verplaatst van Duitsland naar
Roemenië. Medio maart berichtte Defensie dat de oefening werd verlengd
tot eind april. Ruim een week later, op 8 maart, werd bekend dat Nederland
se en Duitse Patriots in Slowakije zouden worden gestationeerd. Medio april
vertrokken de betrokken eenheden vanaf Vredepeel naar Slowakije.
Medio april vertrokken Nederlandse luchtverdedigingseenheden vanaf Vrede
peel naar Slowakije. Foto: MinDef

Op 20 april ten slotte maakte Defensie bekend dat Nederland vanaf deze
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Column

Verkiezingen in Hongarije en de
oorlog in Oekraïne
Prof. Dr. László Marácz

Op 3 april gingen de Hongaren naar de stembus. Voor de verkiezingen werd er een nek-aan-nek race voorspeld tussen
het conservatief-christelijke blok van premier Orbán en de links-liberalen die de steun kregen van de Europese Unie
(EU). Desondanks leed de verenigde oppositie een verpletterende nederlaag waarbij Orbán’s FIDESZ-partij 136 van de
199 zetels in het Hongaarse parlement behaalde. Hiermee won Orbán de Hongaarse verkiezingen voor de vierde keer
op rij en zal hij aan zijn vijfde regeerperiode kunnen beginnen. Dit tot grote ergernis van de EU. Dat de verkiezingswinst
voor Orbán zo groot uitviel, was mede te danken aan de Oekraïens-Russische oorlog.
Oosterse opening
Orbán formeerde zijn eerste regering in de periode 1998-2002 op basis van
een neo-liberaal programma, maar verloor de verkiezingen van 2002. Tijdens
zijn lange verblijf in de oppositie van 2002 tot 2010 begreep hij dat het
hardvochtige neoliberalisme dat in 2008 leidde tot een financiële meltdown niet goed paste bij Hongarije. Bij zijn terugkeer in de regeringsmacht
in 2010 lanceerde hij een nationaal programma om het failliete Hongarije
weer op de been te krijgen. Twee overwegingen speelden daarbij een be
langrijke rol. Ten eerste had Hongarije in zijn ogen het financieel-economische
maximum uit de Europese samenwerking gehaald en verwachtte hij geen
grote economische groei meer in de EU. Ten tweede zette de regering
Orbàn in 2010 zijn programma van ‘Oosterse opening’ op, om in de richting
van China en Rusland de handel te intensiveren. In Brussel was men weinig
gecharmeerd van de Oosterse opening. Brussel begon Hongarije steeds meer
te zien als een Trojaans paard dat China en Rusland toegang verschafte tot
de EU.
Conflict met Oekraïne
Dat de verkiezingsuitslag in Hongarije zo groot is uitgevallen voor Orbán en
zijn partij, heeft zeker te maken met het uitbreken van de Oekraïens-Russische
oorlog, waarin Rusland duidelijk de agressor is. Orbán ziet de oorlog als een
Slavische broederstrijd waar Hongarije buiten moet blijven en heeft als
buurland van Oekraïne voor een politiek van de-escalatie gekozen. Dit beleid
is mede ingegeven door de kwetsbare positie van de Hongaarse minderheid
in Oekraïne die 250.000 zielen telt in grensstreek Transkarpatië. Deze
Hongaren hebben het sinds de zogeheten Maidan-revolutie van 2014 zwaar
te verduren in het nationalistische Oekraïne. Het beknotten van de Hongaar
se taal en intimidaties van nationalistische Oekraïners van de Hongaars ge
meenschappen heeft Hongarije geregeld in conflict gebracht met de politie
ke leiding in Kiev. Vlak voor de verkiezingen mengde de in het Westen ge
vierde Oekraïense president Zelensky zich direct in de Hongaarse verkiezings
strijd met een persoonlijke aanval op Orbán waarin de Oekraïense president
het Hongaarse beleid van de-escalatie hard veroordeelde. Daarnaast riep
Zelensky het Hongaarse electoraat op de kant van de oppositie te kiezen die
wel bereid is om Hongaarse wapens en manschappen naar het Oekraïense
slagveld te sturen. De interventie van Zelensky in de Hongaarse verkiezingen
pakte voor hem en de Hongaarse oppositie echter averechts uit. Gebleken
is dat de Hongaarse burgers bereid zijn vluchtelingen uit Oekraïne op te
vangen en humanitaire steun te verlenen, maar de overgrote meerderheid
van de Hongaren is niet voor een voortzetting van de oorlog.
Midden-Europese samenwerking
Het ziet er naar uit dat de Midden-Europese samenwerking van Polen,
Hongarije, Tsjechië en Slowakije, de zogeheten Visegrád-samenwerking, op
een lager pitje verder zal gaan. Deze samenwerking was de afgelopen jaren
vooral succesvol in de beperking van illegale migratie naar Europa. Er is met
name tussen Polen en Slowakije aan de ene kant en Hongarije aan de ande
re kant verschil van inzicht ontstaan ten aanzien van de oorlog in Oekraïne.
De de-escalatiepolitiek van Hongarije vindt nauwelijks weerklank in MiddenEuropa. Polen en de Baltische landen hebben angst voor een Russische op
mars in Oekraïne en willen dat de NAVO zich actief gaat mengen in de strijd

Viktor Orbán en Xi Jingpin. De regering-Orbán zette in 2010 zijn programma
van ‘Oosterse opening’ op. Foto: miniszterelnok.hu

Hongarije ziet de oorlog als een Slavische
broederstrijd waar het buiten moet blijven

In de Oekraïens-Russische oorlog is Rusland duidelijk de agressor.
Foto: Wikimedia Commons
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als ware Oekraïne een NAVO-lid en het land bescherming bieden op basis
van de zogeheten artikel 5 clausule van het bondgenootschappelijk handvest.
Dit artikel houdt in een gemeenschappelijk optreden bij een aanval van
buiten. Vooralsnog is er geen meerderheid voor dit standpunt onder de
NAVO-leden, maar het heeft wel geleid tot een tweespalt onder de NAVOleden in Midden-Europa.
Russische energie
De druk om de energie-verdragen met Rusland op te zeggen zorgt ook weer
voor nieuwe coalities. Europa blijft voorlopig nog afhankelijk van energiele
veranties uit Rusland. Stoere praat van Westerse politici die liever in de kou
zitten dan gas en olie te kopen van Poetin is weinig realistisch. De komende
jaren is er geen adequate vervanging voor Russisch gas en olie voor handen.
Ook de Amerikaanse LNG-capaciteit is onvoldoende om heel Europa van gas
te voorzien. Het eenzijdig opzeggen van de energie-verdragen met Rusland
zou betekenen dat vooral de Europese economieën hard getroffen zullen
worden. In sommige gevallen kan dat leiden tot de totale ineenstorting van
de economie en ernstige gevolgen hebben voor de Europese samenlevingen.
Dat beseft Orbán terdege. Hongarije is voor negentig procent van haar
gasinvoer afhankelijk van Rusland. Het opzeggen van energie-akkoorden met
Rusland zou tot een economische meltdown leiden die zich ook zou uitstrek
ken tot de Duitse automobielindustrie. De Duitse automerken hebben veel
van hun assemblagehallen in Hongarije staan. In Hongarije zijn de produc
tiekosten laag vanwege goedkoper, goed geschoold personeel maar ook
wegens de lage energieprijzen, zo’n beetje de laagste in de EU. Hoewel de
Duitse regering verdeeld is over wapenleveranties aan Oekraïne, lijkt de
Duitse bondskanselier Olaf Scholz het risico van een economische meltdown te
willen uitsluiten. Hier lijken de wegen van Orbán en Scholz, die politiek ge
sproken in een ander kamp zitten, elkaar weer te kruisen.

De Visegrád-samenwerking was de afgelopen jaren vooral succesvol in de be
perking van illegale migratie naar Europa. Foto: Flickr, B r Benedek

De rol van de Europese Commissie
Drie dagen na de eclatante verkiezingsoverwinning van premier Orbán ver
stuurde de voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen
een brief aan de Hongaarse regering waarin aangekondigd werd dat Hon
garije gekort gaat worden op haar financiële steun uit Brussel wegens het
schenden van de rechtsstaat en corruptie. Zoals al vaker gebleken is, zijn de
klachten van de EC in dergelijke dossiers vaag en zal hoogstwaarschijnlijk
blijken dat er weinig aan de hand is, maar dat de EC een tijdje wel de druk
op een ‘afvallig’ Midden- of Oost-Europees land kon opvoeren. Diezelfde EC
die een land in oorlog, Oekraïne, een kandidaat-lidmaatschap al in juni wil
toekennen. Destijds in de Joegoslavië-crisis in de jaren negentig werden
landen in de regio buiten de EU-deur gehouden met het argument dat
landen verwikkeld in gewapende conflicten eerst hun conflicten moesten
oplossen, om daar de EU niet mee te belasten. De EU zou in dergelijke situ
aties partij kunnen worden en dat moest te allen tijde worden uitgesloten,
luidde de redenering. Het lijkt erop dat de-escalatie nu niet meer de norm is
in Brussel en dat de EC wil dat de EU deelgenoot wordt in de OekraïensRussische oorlog.

Ook de Amerikaanse LNG-capaciteit is onvoldoende om heel Europa van gas te
voorzien. Foto: Wikimedia Commons, Wolfgang Meinhart

De de-escalatiepolitiek van Hongarije vindt
nauwelijks weerklank in Midden-Europa

De Hongaarse minderheid in Oekraïne telt 250.000 zielen in grensstreek

Viktor Orbán en EC-voorzitter Ursula von der Leyen. De relatie tussen Hongarije
en de Europese Commissie is problematisch. Foto: European Commission
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Japan: van zelfverdedigingsmacht
naar krijgsmacht
Mr. drs. C. Homan

De nieuwe Japanse premier Fumio Kishida heeft zich uitgesproken voor een hardere opstelling tegenover Beijing en de
groeiende Chinese invloed in de regio. Japan is immers voor een vrij en open Indo-Pacific en China streeft echter naar
een door China gedomineerde regionale orde. De Chinese dreiging vraagt volgens Tokio om een robuust antwoord.
Japan investeert sinds enkele jaren dan ook fors in zijn krijgsmacht en zorgt voor verhoging en versnelling van mili
taire uitgaven in het jarenlang pacifistische Japan. De militaire uitgaven voor 2022 bedragen dan ook een recordbedrag
van 42 miljard euro. Deze maken investeringen mogelijk om de krijgsmacht te moderniseren en meer slagkracht te
geven. Het is het tiende jaar op rij dat de Japanse defensie-uitgaven stijgen.
Grondwet
Een belangrijke beperking voor de Japanse zogeheten ‘Zelfverdedigings
macht’ (SDF) is echter artikel 9 van de Grondwet: Japan mag nooit nog
deelnemen aan een oorlog, en mag nooit een volwaardige land-, lucht- of
zeemacht hebben. Ook ziet het Japanse volk voor eeuwig af van oorlog als
soeverein recht van de natie en de dreiging of het gebruik van geweld als
middel om internationale conflicten te beslechten. Tokio mag formeel alleen
nog steeds strijdkrachten onderhouden voor zelfbescherming.
De SDF die bijna 250.000 militairen en 56.000 reservisten telt, mocht dan
ook tot enkele jaren geleden alleen humanitair optreden. Japanse militairen
mochten deel uitmaken van vredesoperaties zoals in Cambodja, Djibouti of
Irak, en hulpmissies zoals na de aardbeving in Haïti.
Daarnaast is er de restrictie dat de uitgaven voor defensie als gevolg van een
in 1976 genomen regeringsbesluit niet meer dan 1% van het BNP bedragen.
Dit vormt een ernstige financiële beperking, waaraan premier Kishida een
eind wil maken.
Ondanks de eerdergenoemde beperkingen beschikt Japan momenteel over
een omvangrijk militair apparaat. Zo heeft het meer militair personeel dan
Duitsland en telt de marine meer oorlogsschepen dan Frankrijk.

De vlag van de Japanse Zelfverdedigingsmacht.
Foto: Wikimedia Commons, Los688

Er is echter sprake van verandering. De Japanse regeringspartij, de liberale
LDP, ijvert al jaren voor aanpassing van de Grondwet. De krijgsmacht zou
gewoon die naam moeten krijgen en over alle moderne wapens moeten
kunnen beschikken. Maar hoewel de LDP vrijwel altijd een meerderheid heeft
in het parlement, is de Grondwetswijziging nog steeds niet doorgevoerd,
maar wel de interpretatie ervan.

Japan investeert sinds enkele jaren fors
in zijn krijgsmacht

Interpretatie
Een verdere uitbouw van de Japanse krijgsmacht, om op termijn echt aan
aanvals- of beschermingsmissies te kunnen deelnemen, is immers steeds
meer realiteit. Het was vooral Shinzo Abe, premier van Japan in 2006-2007
en opnieuw van 2012 tot 2020, die er een vrij ruime uitleg van artikel 9 op
na hield. Hij was tijdens zijn tweede regeerperiode aanhanger van een meer
nationalistisch idee, dat artikel 9 van tafel wil vegen.
Sinds Abe eind 2012 voor de tweede maal aantrad als premier, is de discus
sie over de inzet van de Japanse SDF zelfs aanzienlijk verhevigd. Dit betreft
vooral de uitoefening van het recht op collectieve zelfverdediging.
Hoewel Abe voorlopig genoegen nam met herinterpretatie van de Grondwet,
bleef het zijn ambitie de pacifistische Grondwet te herzien.
Abe stelde een amendement voor, dat bepaalde dat Japan militaire steun
mocht leveren, indien een bondgenoot werd aangevallen. Het amendement
kende zijn voor- en tegenstanders. Ook in eigen land waren er veel pacifisten
die vonden dat Japan niet over een sterkere legermacht mag beschikken.
Het Hogerhuis (dat nieuwe wetten toetst aan de Grondwet) keurde het
voorstel echter goed. Maar vooral China en Zuid-Korea zien de stappen van
de nationalistische Abe echter als re-militarisering, die bijdraagt aan regio
nale instabiliteit. Japan en de Verenigde Staten zijn intussen bondgenoten.

De Japanse marine telt meer oorlogsschepen dan Frankrijk.
Foto: Wikimedia Commons, mod.go.jp

14
Armex | mei 2022

China
Hoewel Noord-Korea jarenlang als belangrijkste dreiging voor Japan werd
beschouwd, is deze plaats nu door China ingenomen. Belangrijke motieven
zijn:
1.
Tokio is bezorgd over Chinese activiteiten rondom de Senkaku/
Diaoyu-eilanden. Japan en China betwisten elkaar het bezit van deze eilan
dengroep in de Oost-Chinese Zee. Deze eilanden liggen iets verder dan
honderd kilometer van Taiwan. Japan, dat de eilandengroep in de praktijk
bestuurt, noemt die de Senkaku-eilanden. Maar China, dat spreekt van de
Diaoyu-eilanden, accepteert het Japanse bestuur niet.
2.
De Japanse Kustwacht verjaagt geregeld Chinese schepen. Deze
confrontaties dreigen af en toe op geweld uit te draaien. Dit vooral gezien
de nieuwe Chinese wetgeving voor de Kustwacht die het toestaat wapens
te gebruiken tegen buitenlandse schepen. In het nieuwe Japanse defensie
budget is dan ook geld vrijgemaakt voor een raketsysteem op het eiland
Ishigaki. Dit ter verdediging van de Senkaku-eilanden.
De Japanse Kustwacht verjaagt geregeld Chinese schepen.
Foto: Wikimedia Commons, Al Jazeera English

3.
Er bestaan ook zorgen over de Chinese verklaring, dat het eventu
eel van geweld gebruik zal maken om herenigd te worden met Taiwan. Japan
heeft goede betrekkingen met de regering van dit eiland. Het land vreest
voor een Chinese invasie van Taiwan. De Japanse vice-premier Taro Aso
noemde die mogelijkheid onlangs ‘levensbedreigend’ voor de veiligheid van
zijn land. Als het zover komt, moeten de Verenigde Staten en Japan hulp
bieden aan Taiwan, aldus Aso. China heeft uiteraard woedend gereageerd
op zijn opmerkingen.
Minister van Defensie Nobuo Kishi verklaarde vorig jaar dat de veiligheid van
Japan ook verbonden is met die van Taiwan. Kishi zei tevens dat hij de regel
dat Japan slechts een procent van het BNP mag besteden, wil afschaffen.
4.
Daarnaast bestaat er vrees voor de poging van China de status quo
in de Zuid-Chinese Zee te veranderen. Zo accepteert China het internationaal
recht niet inzake de grote ‘nine-dash line’ claim in de Zuid-Chinese Zee en
de activiteiten van haar grote visvloot in de regio. Instabiliteit in de ZuidChinese Zee is een directe bedreiging voor de Japanse zeeverbindingen,
evenals voor Japanse partners in het gebied.
De Verenigde Staten zijn er ook bij gebaat dat de macht van China over de
Pacific wordt ingeperkt. Zij werken aan een soort schild, dat zich uitstrekt
langs de volledige oostkust van China, van Japan tot de Filipijnen. In het
noorden ligt Japan, waar de Verenigde Staten met zo’n 50.000 militairen
permanent aanwezig zijn. Ook een versterking van de Japanse strijdkrachten
is dus in het voordeel van de Amerikanen. Het bondgenootschap met de
Verenigde Staten is voor Japan vooralsnog essentieel. Het uit 1951 dateren
de en in 1960 herziene veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten is de
enige bescherming tegen vijandige machten.

De Verenigde Staten zijn met zo’n 50.000 militairen permanent aanwezig in
Japan. Foto: Wikimedia Commons, US DoD

Wegens de Chinese dreiging kondigden Japan en Australië eind vorig jaar
militaire samenwerking aan. Ze gaan onder meer op elkaars grondgebied
oefenen en daarmee worden de Australiërs, naast de Amerikanen, de enige
buitenlandse militairen op Japanse bodem. Ook Australië ziet China als de
grootste bedreiging in de regio.
Noord-Korea
Japan ziet naast China nog een gevaar, namelijk Noord-Korea. Het regime
in Pyongyang beschouwt Japan als vijand, omdat het een bondgenoot van
de Verenigde Staten is. Noord-Koreaanse raketproeven eindigen bovendien
geregeld in de Japanse Zee.
Met het oog op Noord-Korea benadrukt Japan deterrence. De beslissing om
de elektronische oorlogsvoeringscapaciteit van de gevechtsvliegtuigen op te
waarderen, is hieraan gerelateerd. Om deze reden gaat Japan ook zijn capa
citeit in de lucht voor vroegtijdige waarschuwing vergroten en onderzoekt
het de mogelijkheden om zijn op het land gestationeerde onderscheppings
capaciteit tegen raketten uit te breiden.

De beslissing om de elektronische oorlogsvoeringscapaciteit van de gevechts
vliegtuigen op te waarderen, is gerelateerd aan de dreiging van Noord-Korea.
Foto: Wikimedia Commons, Balon Greyjoy
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Modernisering
In het nieuwe Japanse defensiebeleid gaat het extra geld onder meer naar
lasersystemen, waarmee zowel raketten als drones neergehaald kunnen
worden. Bovendien wordt dit geld ook besteed aan nieuwe radars voor
schepen en de uitbreiding van capaciteiten voor de ruimte en elektronische
oorlogvoering. Tevens zijn fondsen opzij gezet voor een cyber-verdedigings
commando en voor onderzoek naar het militair gebruik van artificial
intelligence (kunstmatige intelligentie). Zij zullen een deel vormen van de
nieuwe ‘multidimensionale geïntegreerde defensiestrijdmacht’. Ook koopt
Japan nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type F-35B, die verticaal kunnen
opstijgen en landen. Dat maakt het mogelijk om ze in te zetten op de Japan
se vliegdekschepen.
Marine
Gezien de Japanse prioriteit voor de Indo-Pacific gaat veel aandacht uit naar
de marine. De marine beschikt momenteel over 22 aanvalsonderzeeërs, twee
vliegkampschepen, twee helikoptercarriers, acht zware torpedobootjagers,
twintig torpedobootjagers en zestien fregatten en lichte fregatten en vijf
hulpschepen.
Japan heeft dus een relatief sterke marine. In tonnage de vierde ter wereld.
Maar het land had tot voor kort geen volwaardig vliegkampschip, het
krachtigste wapensysteem waarover een marine kan beschikken.

De Kaga, hier met de Maitland van de Australische marine, is een van de twee
tot vliegkampschepen omgebouwde helikoptercarriers.
Foto: Wikimedia Commons, mod.go.jp

Volwaardige vliegkampschepen, die zeer geschikt zijn voor offensieve acties,
passen niet in het karakter van de Japanse zelfverdediging. Maar in de
praktijk is de zelfverdedigingsmacht echter niet meer te onderscheiden van
een volwaardige krijgsmacht.
De ombouw van twee helikoptercarriers tot vliegkampschepen zorgde voor
veel discussie. Vliegkampschepen zijn immers in beginsel bedoeld voor of
fensieve operaties, en dat is in strijd met de Japanse Grondwet. Het verweer
van de Japanse regering dat de schepen bedoeld waren voor de verdediging
van de Senkaku-eilanden in de Oost-Chinese Zee was dan ook vergezocht.
Maatregelen om China op zee te weerstaan zijn de opwaarderingen van de
F-15 en de nieuwe F-35’s. Naast de vliegkampschepen zijn ook de onderzee
boten een geducht wapen. De Japanse marine beschikt over 22 aanvalson
derzeeboten, waarvan een deel vervangen zal worden door zeven grotere
en stillere aanvalsonderzeeërs van de Taigei-klasse. Daarnaast is er de aan
koop van langeafstand-drones. Bovendien wordt de maritieme macht ver
groot door de aankoop van meer anti-luchtraketten en anti-torpedomunitie,
evenals meer stand-off raketten.
Ook wil defensie een tankschip kopen om de marine op zee te ondersteunen.
Dit is een duidelijk teken dat de activiteiten van de Japanse zeemacht verder
gaan reiken dan kustverdediging. Japan bevindt zich dan ook in de voorhoe
de om China’s regionale invloed te pareren.

Doop en tewaterlating van de aanvalsonderzeeboot Taigei, de eerste van een
klasse van zeven. Foto: Wikimedia Commons, mod.go.jp

Biden
De regering-Biden ziet Japan als een belangrijke gesprekspartner in de IndoPacific. Biden heeft twee strategische prioriteiten in de relaties tussen de
Verenigde Staten en Japan.
1.
De eerste is de bijdrage van Tokio veilig te stellen aan het initiatief
van de Verenigde Staten om de economische veiligheid te versterken. De
geavanceerde technologie component hiervan is vooral belangrijk, gezien de
Amerikaanse zorgen over de invloed van Chinese telecommunicatie Huawei
op wereldwijde 5G-systemen en de wens van Beijing de regels op het gebied
van technologie te gaan bepalen.
2.
De tweede is de samenwerking tussen de Quad-landen, waaronder
Japan, uit te breiden. De Quad is een strategisch instrument voor de Ameri
kaanse betrokkenheid bij de Indo-Pacific. Quad omvat behalve de Verenigde
Staten, de landen Japan, India, en Australië. Vooral de vernieuwde belang
stelling van India is belangrijk. Ook zijn de activiteiten van Quad uitgebreid
tot gebieden als economische veiligheid, bevoorradingsketens, klimaatver
andering en de distributie van vaccins. Voor Japan, is de Quad een belang
rijke versterking voor haar wens een op regels gebaseerde orde te onder
steunen in het kader van haar streven naar een ‘vrije en open Indo-Pacific’.
Tokio is zeer actief op vele fronten om te trachten om aan de ene kant de
opkomst van China te balanceren en aan de andere kant een grotere rol te
spelen in het bondgenootschap met de Verenigde Staten. Het aantal oefe
ningen met de Verenigde Staten is ook toegenomen.

De Amerikaanse president Biden en de Japanse premier Kishida. De regeringBiden ziet Japan als een belangrijke gesprekspartner in de Indo-Pacific.
Foto: Wikimedia Commons, kantei.go.jp
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Abe
Een belangrijke rol bij de omvorming van de zelfverdedigingsmacht tot een
krijgsmacht speelde, zoals eerder genoemd, voormalig Premier Abe. Hij
veranderde zijn land naar eigen zeggen in een “normaal land” en pakte de
bestedingen voor defensie evenals de planning rigoureus aan.
Terecht wordt van het rijke Japan een actieve rol verwacht in de regionale
en mondiale veiligheid. Vooral premier Abe was vastbesloten de positie van
Japan als eersterangs mogendheid in Azië en de wereld te versterken. Sa
menwerking met bondgenoten en partners was hierbij voor hem een vereis
te, evenals een sterke economie en een heldere nationale veiligheidsstrategie.
Hoewel Abe een nationalist is die voor ‘Japan First’ staat, stelde hij tegelij
kertijd alles in het werk om bij de Verenigde Staten in de gunst te blijven.
Japan is dan ook een soort vazalstaat van de Verenigde Staten geworden.
De Verenigde Staten hebben meerdere militaire bases in Japan, met in totaal
circa 50.000 manschappen. Japan draagt bij in de kosten van de Amerikaan
se bases, maar die bedragen vallen buiten het defensiebudget. De grootste
Amerikaanse vestiging is een marinebasis op het zuidelijke eiland Okinawa.
De grootste Amerikaanse vestiging is een marinebasis op het zuidelijke eiland
Okinawa. Foto: Wikimedia Commons, US Navy

De al jarenlange pogingen om van Japan een ‘normaal’ land op defensiege
bied te maken, lijken onder Abe succes te hebben gekregen. Abe kweekte
met zijn vele buitenlandreizen politiek draagvlak voor een Japan dat zich
zowel economisch als militair een robuuste en betrouwbare partner wil tonen.
Het streven naar stabiliteit in de regio, vrijhandel en multilateralisme geniet
instemming bij de partners.

In de praktijk is de zelfverdedigingsmacht
niet meer te onderscheiden van een
volwaardige krijgsmacht

Niettemin leidt de proactieve houding van Japan in veel zuidelijke landen in
de regio tot voorzichtigheid. Dit zijn landen die vanwege economische rela
ties zich geen duidelijke keuze tussen de twee regionale machten China en
Japan kunnen veroorloven, waarbij bovendien het oorlogsverleden van Japan
ook een rol speelt, zij het in mindere mate.
Slot
Tot slot volgen enkele opmerkingen over het laatste defensiewitboek. Het
Japanse defensiewitboek 2021 was namelijk opmerkelijk om vier belangrijke
redenen. Ten eerste is er het vermelden van het belang van stabiliteit in de
Straat van Taiwan en de koppeling ervan aan de veiligheid van Japan. Dit
was de eerste maal dat zo’n vermelding in een defensiewitboek stond.
Ten tweede is er de aandacht voor de relaties tussen de Verenigde Staten en
Japan. Een duidelijk teken van Defensie dat de strategische competitie tussen
de Verenigde Staten en China nu een fundamenteel uitgangspunt is voor
het Japans defensiebeleid.
In de derde plaats is er het verbreden van veiligheidspartnerschappen door
Japan tot voorbij haar onmiddellijke regio met de Verenigde Staten, inclusief
Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Ten vierde is er de toenemende aandacht aan de behoefte om research en
development (R&D) in geavanceerde technologie te versterken. In de 2021
Engelse versie van het witboek werd research 17 maal genoemd. Vergeleken
met slechts tweemaal in 2020.
Concluderend is de Japanse zelfverdedigingsmacht omgevormd tot een ro
buuste krijgsmacht en is een belangrijke militaire speler geworden in de IndoPacific!

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

Het Japanse defensiewitboek 2021 was opmerkelijk. Foto: mod.go.jp

17
Armex | mei 2022

Eerste oefening Amerikaanse mariniers met nieuwe
Amphibious Combat Vehicles
Uit beelden vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Defensie blijkt
dat Amerikaanse mariniers van 3 Amfibisch Aanvalsbataljon, behorende tot
1 Mariniersdivisie, op 1 februari 2022 tijdens de oefening Iron Fist 2022 in
Californië hebben geoefend met hun nieuwe Amphibious Combat Vehicles
(ACV). Iron Fist is een jaarlijks terugkerende oefening in gevechtsoperaties
van het Amerikaanse Korps Mariniers. Aan de editie van 2022 namen naast
mariniers militairen van de Amerikaanse marine en de Japanse landstrijd
krachten deel.

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

Kleinschalige productie van het ACV begon in juni 2018 en de eerste dertig
voertuigen werden in de herfst van 2019 afgeleverd. In november 2020 werd
het voertuig beperkt operationeel gereed verklaard. Volgens de huidige
plannen zullen in totaal 632 ACVs worden aangeschaft voor de amfibische
aanvalsbataljons van de mariniers. Dit wielvoertuig is de vervanger van het
Amphibious Assault vehicle (AAV) op rupsbanden dat sinds 1972 in dienst is.
De Amerikaanse mariniers krijgen de beschikking over vier varianten van het
ACV: een gepantserd personeelsvoertuig met een bemanning van drie per
sonen dat dertien militairen kan vervoeren, een commandovoerings- en een
bergingsversie en als vierde een versie met een 30 mm snelvuurkanon.
Het ACV is een achtwielig voertuig met aandrijving op alle assen. Het wordt
aangedreven door een zescilinder dieselmotor van 690 pk. De maximum
snelheid op de weg is 105 km/u en het voertuig heeft een bereik van 523
km. In het water wordt het aangedreven door twee propellers en kan het
een snelheid van 11 km ontwikkelen. Het voertuig is zo ontworpen dat het
goed beschermd is tegen mijnen en bermbommen zonder dat dit ten koste
gaat van het amfibisch vermogen.

Het Lynx 120 gemechaniseerd vuursteunvoertuig. Foto: Rheinmetall

Rheinmetall ontwikkelt nieuwe ‘lichte tank’
Afgelopen februari maakte de Duitse firma Rheinmetall bekend een geme
chaniseerd vuursteunvoertuig te hebben ontwikkeld op basis van het Lynx
KF-41 infanteriegevechtsvoertuig: de Lynx 120, een soort ‘lichte’ tank. Op
het onderstel van de Lynx KF-41 is een toren met een 120mm kanon met
gladde loop geplaatst. Dit geeft de Lynx 120 zowel een antitankcapaciteit
als de mogelijkheid om vuursteun te verlenen.

Bron: Army Recognition

De Lynx KF-41 wordt momenteel aangeschaft door Hongarije. Ook andere
landen als Australië en Tsjechië hebben belangstelling voor dit infanteriege
vechtsvoertuig. Dit voertuig weegt maximaal 50 ton en kan met een motor
van maximaal 1.140 pk een maximumsnelheid ontwikkelen van 70 km/u.
De hoofdbewapening van de Lynx 120 is ontwikkeld uit het 120 mm kanon
van de Leopard 2. De secundaire bewapening bestaat uit een coaxiaal ge
plaatste mitrailleur en een door de voertuigcommandant te bedienen zware
12,7 mm mitrailleur achter op de toren. Ook op de toren staat een camera
systeem met een bereik van 360°, dat automatisch doelen detecteert en
volgt. Dit vermindert de werkdruk van de bemanning tijdens operationeel
optreden aanzienlijk.
Op het voertuig kunnen afhankelijk van de omgeving waarin wordt geope
reerd, op eenvoudige wijze beschermingspakketten worden gemonteerd
tegen o.a. tanks, bermbommen en artillerie. Bovendien kan de Lynx 120
worden voorzien van het een door Rheinmetall ontwikkeld en getest actief
verdedigingssysteem tegen diverse soorten antitankwapens.
Bronnen: Defence Blog, Wikipedia

In het water heeft het ACV een maximum snelheid van 11 km/u.
Foto: Wikimedia Commons, Lance Cpl Drake Nickels

Nederland bestelt het Smash vuurleidingssysteem
De Nederlandse krijgsmacht heeft volgens een bekendmaking van de Israë
lische firma Smart Shooter een bestelling geplaatst bij dit bedrijf voor het
Smash vuurleidingssysteem. Dit nadat het systeem afgelopen jaar uitgebreid
is getest. Het systeem wordt met name aangeschaft om effectiever met
klein-kaliberwapens tegen unmanned aerial vehicles (UAVs) te kunnen op
treden.
Smash gebruikt speciale algoritmes en een geavanceerde elektro-optiek.
Hierdoor is elk schot dat wordt afgevuurd met een standaard aanvalsgeweer
een treffer. Het systeem past volgens de producent op elke type aanvalsge
weer en het kan “met andere middelen” tegen UAVs worden geïntegreerd
in een verdedigingssysteem met meerdere lagen.
De in het vuurleidingssysteem geïntegreerde laserafstandsmeter staat garant
voor het uitschakelen van UAVs op afstanden tot maximaal 250 meter
overdag en 100 meter ’s nachts. Bovendien kan het systeem worden gekop
peld aan externe sensoren.

Een Colt C7 uitgerust met het Smash vuurleidingssysteem.
Foto: Technisch Bureau H.A. Muller

Bronnen: The Defense Post, Janes
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Rheinmetall introduceert Skyranger 30 voorzien van onder
meer een hoge-energielaser
In een persverklaring van 4 februari dit jaar heeft het Duitse bedrijf Rhein
metall een variant van zijn Skyranger 30 systeem geïntroduceerd die is uit
gerust met een hoge-energielaser (HEL) als onderdeel van de bewapening.
Deze Skyranger 30 HEL is in staat autonoom het luchtruim te bewaken en
tegelijkertijd het meest geëigende middel te selecteren om een doel uit te
schakelen: het 30 mm kanon, geleidewapens of HEL. De geleidewapens
vormen de buitenste schil van de luchtverdediging, terwijl het 30 mm kanon
een tweede schil vormt tegen ‘harde’ doelen als raketten en granaten. HEL
ten slotte kan op korte afstand ‘zachte’ doelen uitschakelen, zoals UAVs,
maar ook doelen als helikopters, vliegtuigen en geleide wapens door hun
optische systemen uit te schakelen.

De Harimau middelzware tank wordt gepresenteerd. Foto: infopublik.id

Indonesische leger ontvangt eerste serie Harimau middel
zware tanks
In een op 15 maart uitgegeven verklaring heeft het Turkse bedrijf FNSS be
kend gemaakt dat het de eerste serie van de Kaplan MT Modern Medium
Weight Tanks (MMWTs) heeft geproduceerd en tijdens een ceremonie heeft
overgedragen aan vertegenwoordigers van het Indonesische leger. De tanks
zijn daarna verscheept naar Indonesië, waar de laatste werkzaamheden aan
de toren worden uitgevoerd. Vervolgens zullen de tanks – na het uitvoeren
van acceptatietesten – onder de naam Harimau worden ingevoerd in het
Indonesische leger. Zowel de Turkse benaming Kaplan, als het Indonesische
Harimau betekenen ‘Tijger’.

De Skyranger 30 HEL kan worden geplaatst op een gepantserd wielvoertuig
als de Boxer of op een rupsvoertuig zoals de KF-41 Lynx. De elektro-optische
sensoren zijn, evenals de laser, geïntegreerd in de toren, die ook is voorzien
van geleidewapens en een 30 mm snelvuurkanon. Dit laatste heeft een
vuursnelheid van 1.200 schoten per minuut en is volgens de producent in
staat zelfs de kleinste doelen in de lucht uit te schakelen. Volgens Rheinme
tall heeft de laser momenteel een vermogen van 20 kW. Het is de bedoeling
dat het vermogen in de eerste productiemodellen wordt verhoogd tot 50
kW en uiteindelijk tot 100 kW.
Bronnen: Janes, Defense update

De tank weegt ruim 30 ton en heeft als hoofdbewapening een 105 mm
kanon dat diverse munitiesoorten kan verschieten. De toren is uitgerust met
een automatische laadinrichting en is voorzien van zowel een mechanische
als elektronische aandrijving. Het moderne vuurleidingssysteem is o.a.
voorzien van IFF (identification friend or foe).
De bepantsering van de romp is modulair en beschermt tegen 14,5 mm
patronen. Door de modulariteit kan extra pantser worden toegevoegd om
de tank te beschermen tegen 25 mm patronen. Indien gewenst kan een
actief beschermingssysteem worden toegevoegd. De onderzijde van de romp
heeft een V-vorm, die de tank beschermt tegen antitankmijnen tot 10 kg.
De Harimau wordt aangedreven door een dieselmotor met een vermogen
van 711 pk en kan op de weg een snelheid van maximaal 78 km/u bereiken.

Een demonstratie van het snelvuurkanon van de Skyranger 30 op wielonderstel.
Foto: Rheinmetall

Bronnen: Janes, Wikipedia

Eerste vlucht van een onbemande Black Hawk helikopter
Producent Lockheed Martin heeft voor het eerst een onbemande vlucht
uitgevoerd met de Optionally Piloted Vehicle (OPV) versie van de UH-60A
Black Hawk helikopter, zo maakte het bedrijf op 8 februari jl. bekend. De
dertig minuten durende vlucht vond plaats vanaf de legerbasis Fort Campbell
in Kentucky.
Het toestel was voorzien van een door het US Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA) ontwikkeld autonoom systeem, genaamd Aircrew
Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS). Sikorsky, een onderdeel van
Lockheed Martin, en DARPA hebben gezamenlijk zes jaar gewerkt aan de
ontwikkeling van ALIAS. De ontwikkelingskosten bedroegen circa US $ 160
miljoen. Naast dat dit systeem onbemande vluchten mogelijk maakt, kan het
ook een hulpmiddel zijn om een bemand toestel te laten optreden onder
omstandigheden die normaliter een helikopter aan de grond houden.
Zijaanzicht van de onbemande UH-60 Black Hawk helikopter.
Foto: Lockheed Martin

Bronnen: Janes, Defense News

19
Armex | mei 2022

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/.

