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Braziliaanse Embraer levert tactische
luchttransportcapaciteit Defensie
Luchtmacht vervangt Hercules door C-390M
Gertjan van der Wal

De vier C-130H Herculessen van de Koninklijke Luchtmacht worden vervangen door vijf C-390M’s. Met de aanschaf van
deze toestellen van de Braziliaanse fabrikant Embraer breidt Defensie haar tactische luchttransportcapaciteit uit. De
bedoeling is dat de eerste kist in 2026 en de laatste in 2028 in Nederland arriveert. Deze aflossing was voorzien tussen
2031 en 2033.
Zwaardere ladingen
De C-390M kan bovendien grotere en zwaardere ladingen transporteren.
Binnen de huidige luchtvaartregelgeving kan deze aanwinst daarbij meer
passagiers vervoeren. Ze blijkt tevens de enige kandidaat die van de plank
kan worden gekocht en aan de gestelde (budgettaire) eisen voldoet. De
andere kanshebber was de C-130J. “De C-390M heeft ten opzichte van dat
toestel een grotere beschikbaarheid voor daadwerkelijke inzet en heeft
aanzienlijk minder onderhoud nodig”, benadrukt de staatssecretaris. “Daar
door kunnen meer uren gevlogen worden met hetzelfde aantal vliegtuigen.”

“Door de aanhoudende lage inzetbaarheid van de Herculessen is in 2020
besloten tot vervroegde vervanging ervan”, meldt staatssecretaris Christop
he van der Maat. “De evacuaties uit Afghanistan in 2021 en de drastisch
veranderde veiligheidssituatie aan de oostflank van Europa afgelopen jaar
onderstrepen het belang van gegarandeerde beschikbaarheid aan eigen
tactische en strategische transportcapaciteit voor onze krijgsmacht.”
Tactisch luchttransport betreft de verplaatsing van materiaal, personeel en
middelen in en rondom het operatiegebied. Het strategische gaat over het
vervoer over grotere (intercontinentale) afstanden. “Met de uitbreiding van
het aantal vlieguren van 2.400 naar 4.000 per jaar worden eenheden beter
en vaker ondersteund. Nederland draagt daarnaast bij aan het invullen van
een Europees tekort. Ook komt extra transportcapaciteit ten goede aan de
snelheid waarmee gereageerd kan worden bij calamiteiten.”
Val Kaboel
De Nederlandse Hercules-vloot van fabrikant Lockheed Martin is na bijna
dertig jaar aan het einde van zijn latijn. Dat werd augustus vorig jaar pijnlijk
duidelijk na de val van Kaboel. Eén van de twee gestuurde kisten stond met
technische problemen aan de kant en Defensie klopte noodgedwongen aan
bij bondgenoten om onder meer landgenoten en Afghaans (voormalig)
personeel te evacueren.

Het toestel van Embraer heeft een multi-missie concept, waarbij de vereiste
types in een standaard configuratie zijn verwerkt. “De C-130J moet daarvoor
eerst worden voorzien van verschillende missiespecifieke elementen die op
de door ons vereiste configuratie nu niet pasklaar beschikbaar zijn”, weet
Van der Maat. Verder De Braziliaan kan daardoor harder vliegen, maar ook
verder en hoger, waar de Hercules uitgerust is met vier turboprops. Daardoor
kan de Braziliaan sneller vliegen, maar ook verder en hoger. Toch heeft deze
kist dus minder onderhoud nodig en levert meer effectieve vlieguren per
toestel dan de jongste versie van de C-130. “De C-390M voldoet met vier
vliegtuigen al aan de minimale eis van 2.400 vlieguren. Met vijf exemplaren
kunnen er 4.000 worden gevlogen. Bij de C-130J zijn er al minimaal vijf nodig
voor de vereiste 2.400 vlieguren”, rekent hij voor.

De luchtmacht bestelde in 1993 twee Herculessen van het verlengde type
C-130H-30. De eerste landde maart 1994 op Nederlandse bodem, in oktober
gevolgd door het andere toestel. Defensie kocht in 2004 nog twee gebruik
te US Navy-exemplaren. De eerste arriveerde in maart en de tweede in juli
van 2010. Waar de C-130 al bijna zeventig jaar een trouw werkpaard is,
waarvan er meer dan 2.500 zijn gebouwd en die in al zijn vormen in meer
dan zestig landen rondvliegt of -vloog, is dat bij de C-390M (nog) beperkt.
De eerste van nu zo’n ruim dertig bestelde kisten werd in 2019 afgeleverd
aan Brazilië. Portugal en Hongarije volgden. Wel kan hij, net als de ‘Herc’,
van onverharde en korte banen opstijgen en landen.

Intercontinentale verplaatsingen
Naast een tactisch inzetbaar vliegtuig is het gekozen Zuid-Amerikaanse
product beter geschikt voor intercontinentale verplaatsingen dan de C-130J.
“De C-390M kan met de verhoging van het aantal vlieguren ook voorzien
in een deel van de nationale behoefte aan gegarandeerde beschikbare
strategische transportcapaciteit”, stelt de staatssecretaris. De bewindsman
gaat ervanuit dat de aanschaf van de C-390M tussen de 1 en 2,5 miljard
euro kost. “In afwachting van de nieuwe transportvliegtuigen huren we ten
slotte extra luchttransporturen in, commercieel en militair. Eenheden worden
daarmee ondersteund bij hun oefeningen en bij inzet in het buitenland.”

De C-390M kan van onverharde en korte banen opstijgen en landen.
Foto: Embraer

De C-390M beschikt over twee straalmotoren. Foto: Embraer
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Op de Korrel

Defensienota 2022: een grote stap,
maar zijn ook de juiste keuzes
gemaakt?
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Op 1 juni jl. is de Defensienota 2022 verschenen. Eindelijk verschenen, mag ik wel zeggen. Want hoewel het alleszins is te begrijpen dat men in de nota de
eerste gevolgen van de oorlog in Oekraïne heeft willen meenemen, is de consequentie dat parlementaire behandeling van deze defensienota na het zo
merreces van de Kamer zal plaatsvinden. Dat is anderhalf jaar na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat deze regering nog maar maximaal
tweeënhalf jaar heeft om de ambitieuze plannen uit deze defensienota te realiseren. Heel weinig tijd dus!
De nota heeft als titel Sterker Nederland, Veiliger Europa en als subtitel Investeren in een krachtige NAVO en EU. Dit klinkt als een grote stap voorwaarts
en dat is het ook, zeker in vergelijking met de defensienota’s van de afgelopen dertig jaar. Werd in het Coalitieakkoord van het huidige kabinet al structu
reel 3 miljard euro aan het defensiebudget toegevoegd en in 2024 en 2025 zelfs meer dan vier miljard euro, in een reactie op de Russische agressie is dat
bedrag verder verhoogd. In de komende jaren wordt nog eens meer dan 6 miljard euro aan het defensiebudget toegevoegd. Hiermee gaat ons land in 2024
en 2025 zelfs aan de NAVO-norm van 2% van het BBP voldoen. Wie had dat een jaar geleden kunnen denken? Onze krijgsmacht krijgt op basis van deze
nota - en onder voorwaarde dat het parlement ermee instemt - weer een budget waarmee de komende jaren de tekorten aan voorraden en de achterstan
den op onderhoudsgebied kunnen worden weggewerkt, het personeel weer fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden krijgt en er ook nog extra materieel kan
worden aangeschaft. Dat is zeker niet niks. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat vanaf 2026 het defensiebudget weer een dalende lijn vertoont en dat
we in dat jaar weer onder de 2%-norm zakken.
Is dan verder alles rozengeur en maneschijn? Ook dat is niet het geval. Er zijn wat betreft deze defensienota harde keuzes gemaakt en een aantal van die
keuzes roepen, in ieder geval bij mij, vragen op wat betreft de gekozen richting. Ik ga hieronder in op een enkel geval in om mijn punt te verduidelijken.
Wat opvalt in de nota, is dat het luchtwapen aanzienlijk wordt versterkt: onder meer extra F-35 gevechtsvliegtuigen, een verdubbeling van het aantal
Reaper onbemande vliegtuigen, een extra transportvliegtuig en vervanging van de Cougar helikopters. Dit zijn versterkingen die hard nodig zijn. Dat is
buiten kijf, maar ik vraag me af of de verhouding tussen de domeinen hier niet uit balans raakt. Op zee en zeker ook op land zijn ook versterkingen nodig.
Om bij dat laatste te blijven: in de nota is er nadrukkelijk voor gekozen de brigades NIET te versterken met vuurkracht directe richting in de vorm van tanks
of een opvolger van dit wapensysteem. En dat terwijl de NAVO al jaren oproept om onze brigades juist wat dat betreft te versterken. In 2020 benoemde
de NAVO in een evaluatie een groot aantal tekortkomingen van onze landstrijdkrachten en stelde “However, until the majority of these shortfalls are ad
dressed, the combat effectiveness and sustainability of the Netherlands’ land forces, especially in any high-end, high readiness scenario, will be seriously
limited.” Defensie heeft dus blijkbaar besloten zich niets aan te trekken van dit commentaar en eigen keuzes te maken. In mijn ogen niet echt het gedrag
van de betrouwbare bondgenoot die we pretenderen te zijn.
In de nota wordt dan wel genoemd dat Duitsland de tankcapaciteit voor de Nederlandse brigades gaat leveren, maar naar mijn weten is daarover nog geen
enkel formeel akkoord gesloten. Ook heeft Duisland op dit moment nu niet echt een overschot aan tanks. Van de meer dan 4.000 tanks die West-Duitsland
had tijdens de Koude Oorlog (en de DDR had er ook nog eens zo’n 2.500), zijn er momenteel volgens Wikipedia niet meer dan 264 over. Dit zijn amper
genoeg tanks om de huidige zes tankbataljons van de Bundeswehr - inclusief het Duits Nederlandse bataljon - adequaat uit te rusten. In mijn ogen is er hier
sprake van wishful thinking.
Met deze defensienota is dus een grote stap gezet om uit onze krijgsmacht te helpen uit de misère van de afgelopen jaren te komen. Dat is iets waar
eenieder die de krijgsmacht een warm hart toedraagt, blij mee is. Of die grote stap echter geheel in de goede richting is gezet, daarbij kan men zijn
vraagtekens zetten. Ik doe dat in ieder geval.

Verder in dit nummer
Een artikel van Gertjan van der Wal met de titel Braziliaanse Embraer levert tactische luchttransportcapaciteit Defensie. Luchtmacht
vervangt Hercules door C-390M heeft u op de vorige pagina aangetroffen. Een tweede, langer, artikel van zijn hand kunt u vinden op de bladzij
den 12 – 16. Onder de titel Iveco brengt met Manticore mythologisch fabeldier tot leven, Defensie schaft Italiaans wielvoer
tuig aan gaat hij uitgebreid in op het nieuwe wielvoertuig dat Defensie wil aanschaffen. Het tweede deel van de serie over Rusland na de Muur
over de Russische machtsstructuren van onze redacteur Harry van der Horst treft u aan op de bladzijden 4 – 9. Op de bladzijden 10 en 11 staat de
column van Kees Homan. Hij gaat dieper in op De vier dimensies van strategie. Op bladzijde 17 staat het Defensienieuws. Ten slotte treft u
de bijdrage van onze tweede columnist, László Marácz, aan op de bladzijden 18 en 19. Hij bespreekt de Russische geopolitiek.

Foto voorpagina: De Manticore van IVECO gaat een deel van de Mercedes Benz voertuigen van Defensie vervangen. Foto: WPA
Het colofon kunt u vinden op https://onsleger.nl/armex_ons_leger_magazine/
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Rusland na de Muur
Deel 2, Russische machtsstructuren
Harry van der Horst*)

Wat zijn Russische machtsstructuren? In de Federale Wet op de Landsverdediging van 31 mei 1996 zijn elf machtsstruc
turen genoemd: organisaties die militairen in dienst hebben. De eerste vier zijn de machtsministeries (zie hieronder),
de overige zeven zijn andere diensten en staatsorganen, die eveneens hieronder aan bod komen. Naast militaire
structuren zijn er ook organisaties die paramilitairen in dienst hebben en die buiten de bovengenoemde wet vallen.
Het merendeel van de eenheden van Binnenlandse Zaken valt in deze categorie. Maar er is nog meer: het Ministerie
voor Belastingen heeft bijvoorbeeld ook troepen om invallen bij bedrijven te doen. Informatie over de aantallen mili
tairen en paramilitairen is geclassificeerd en schattingen van de totale aantallen van beide categorieën lopen uiteen
van twee tot vijf miljoen.
Corruptie
Spreken over ‘macht’ in Rusland is een ingewikkelde zaak. Formele rege
ringsmacht wordt sterk beïnvloed door de rollen die de veiligheidsdiensten
en zwaardmacht spelen, maar ook door de invloed van de corruptie, de
georganiseerde misdaad en de Russisch-Orthodoxe kerk. Daarin staat Rus
land niet alleen in de wereld, sterker nog: die complexiteit is een wereldwijd
probleem, maar in Rusland is het in ieder geval extremer dan in het Westen.
Ik begin bij de corruptie. Een voorbeeld. Een kleine dertig jaar geleden sprak
ik enkele academisch gevormde, jonge Russische vrouwen, de vertegenwoor
digers van een sociale categorie die in mijn ogen bij uitstek de bezitters en
gebruikers zijn van ‘gezond verstand’. In ons gesprek over corruptie vertelden
zij mij dat als een politieman je - al dan niet terecht - aanhoudt voor een
verkeersovertreding en hij je aanbiedt om de helft van de formele boete
‘zwart’ te betalen en de zaak daarbij te laten, dat in het belang van beide
partijen is. De politieman steekt het bedrag in eigen zak als aanvulling op
zijn ondermaatse salaris en jij betaalt maar de helft van de officiële boete.
Voor hen was dat een logische gang van zaken. Mijn suggestie om je dan te
beklagen bij de chef van de bewuste politieman werd ontvangen met har
telijk gelach: “Hoe dacht je dat die man ‘chef’ was geworden ….?” Dit is
een simpel voorbeeld van het diepgewortelde opportunisme dat ten
grondslag ligt aan de corruptie die in Rusland - en vele andere delen van de
wereld - in alle lagen van de maatschappij voorkomt.

Een rubberen eend wordt tijdens een demonstratie gebruikt als symbool tegen
de corruptie in Rusland. Foto: Wikimedia Commons, Daggets

Eeuwenlang
En dat doet het al eeuwenlang. Het is dus niet moeilijk om een voorstelling
te maken van de katalyserende werking van het uiteenvallen van de Sovjet
-Unie op de corruptie. ‘Het Wilde Oosten’ was een toepasselijke naam voor
de chaotische maatschappij onder president Jeltsin. Het voormalige commu
nistische staatseigendom was van niemand-en-iedereen en er zijn al boeken
kasten vol geschreven over het onbeschrijfelijke en onbegrijpelijke leven in
de negentiger jaren in Rusland. Westerse ondernemers hebben maximaal
geprofiteerd van die chaos en hebben er veel aan gedaan, vaak met steun
van hun regeringen, om die te laten voortduren.
Toen, al onder Jeltsin, maar ook nu kan worden gesteld dat de waakhon
denrol die media kunnen vormen in het maatschappelijk bestel, nauwelijks
wordt vervuld en dat de onafhankelijke rechtspraak niet functioneert zoals
dat in een rechtsstaat zou moeten. Een zelfbewuste grote middenklasse moet
nog steeds tot ontwikkeling komen. Dat de doorsnee Russen het woord
‘democratie’ associëren met ‘chaos’ en dus als iets dat je niet moet willen,
kan ik wel begrijpen. Het bestrijden van de corruptie, waarvan de gehele
maatschappij doortrokken is, zal nog lang een enorme uitdaging blijven.
Binnenlandse politiek
Qua formele bestuursvorm is de Russische maatschappij al eeuwenlang een
kopie van de Franse, na 1991 inclusief de functie van een president met grote

Embleem van het Russische Hooggerechtshof. De onafhankelijke rechtspraak
functioneert niet zoals dat in een rechtsstaat zou moeten.
Afbeelding: Wikipedia

*) Van 1990 tot 1998 heeft Harry van der Horst voor de Nederlandse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken gewerkt in de uitvoering van wapen
beheersingsakkoorden in Oost- en Midden-Europa. Van 1998 tot eind 2002 was hij militair attaché bij de Nederlandse ambassade in Moskou.
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uitvoerende bevoegdheden.
Wat betreft de staatsinrichting is er nog wel iets meer over te zeggen. De
volksvertegenwoordiging bestaat uit de Federatieraad (hogerhuis) en de
Staatsdoema (lagerhuis). Er zijn 85 federale deelgebieden (subjekti) in de
Russische Federatie en elk deelgebied vaardigt twee vertegenwoordigers af
naar de Federatieraad, die derhalve bestaat uit 170 senatoren. De Staatsdoe
ma bestaat uit 450 afgevaardigden die een zittingstermijn van vijf jaar kennen.
De binding met een politieke partij, met het programma en de idealen die
daarbij horen, is niet vergelijkbaar met de situatie in het Westen. Een voor
beeld: de president is sinds 2012 zelfs geen lid meer van een politieke partij,
terwijl hij actief wordt gesteund door de partij Verenigd Rusland. De meer
derheid van alle afgevaardigden staat sowieso achter het regeringsbeleid.
De Communistische Partij van de Russische Federatie ook. Sinds 1993 in zijn
huidige vorm, was deze partij aanvankelijk een soort sterfhuisconstructie voor
oudere Russische communisten, die de ontwikkelingen in de omringende
wereld niet konden accepteren. De laatste jaren blijkt de partij ook aantrek
kingskracht te hebben op sommige jongeren die het communistische verle
den idealiseren. Een vorm van nationalistische nostalgie. Maar het uitdragen
van de oude Marxistische-Leninistische ideologie is er niet meer bij, laat staan
het streven naar wereldrevolutie.

De laatste jaren blijkt de Communistische Partij ook aantrekkingskracht te heb
ben op sommige jongeren die het communistische verleden idealiseren. Foto:
Wikimedia Commons, Ivan Abaturov

Partijvorming en politieke bewegingen zijn een nagenoeg vreemd verschijn
sel. Alle onvrede wordt gekanaliseerd door nationalistische tendensen, zoals
bij de LDPR, (de partij van de in april jl. overleden Zjirinovski, Vladimir
Volfovitsj, eigenlijke naam: Eidelstein). Zonder overdrijving kun je stellen dat
tot vandaag de dag iedere Russische politieke partij nationalisme als belang
rijk programmapunt kent.
Bij het onderwerp ‘Russische binnenlandse politiek’ is het woord ‘chaos’ zeer
van toepassing. Verreweg de meeste Russen zijn absoluut niet in politiek
geïnteresseerd. Tijdens de zeventig jaren communisme zijn ze met partijpro
paganda overvoerd en zeker niet gestimuleerd om een eigen politieke mening
te vormen. Verder, en ik citeer een veelgehoord Russisch standpunt: ‘wordt
politiek uitsluitend bedreven door zakkenvullers en heeft het nog nooit iets
goeds gebracht voor het volk’. Ten slotte zijn de dagelijkse zorgen om het
bestaan dermate groot dat men politieke problemen er niet nog eens bij kan
gebruiken.
Al met al kent de Russische bevolking niet een lange traditie van politieke
activiteit. Lijfeigenschap werd afgeschaft in de tweede helft van de negen
tiende eeuw (1861), meer dan vijftig jaar later dan in de Westerse landen.
De heerschappij van de tsaar duurde tot de vestiging van het communisme,
waarna de doorsnee Rus was uitgeleverd aan de politiek van een eenpartij
staat. Na 1991, na de deconfiture van het communisme en het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie, was er geen enkele historische traditie van politiek be
drijven, waarop eventueel zou kunnen worden voortgebouwd. Een verschijn
sel dat men overigens ook aantreft in veel andere landen in Centraal-Europa.

Lijfeigenschap werd afgeschaft in de tweede helft van de negentiende eeuw.
De afbeelding toont het voorlezen van het desbetreffende manifest aan boe
ren. Afbeelding: Wikimedia Commons, Grigoriy Myasoyedov

Rusland is geen strak geregisseerd land. Zo bestaat er van staatswege geen
langetermijnplanning en zijn formele structuren er minder belangrijk dan
persoonlijke relaties binnen de elite. Status en macht zijn in dat systeem
afhankelijk van dienstbetoon aan het Kremlin. De bestuursvorm wordt
daarom wel een adhocratie genoemd. Daarbij wordt het bestuur bepaald
door onuitgesproken afspraken, waarbij president Poetin, Vladimir Vladimi
rovitsj, hoogstens laat doorschemeren wat hij (niet) zou willen zien gebeuren.
Naar verluidt is een gebruikelijke afsluiting van een bespreking binnen de
Kremlintop: “Je weet wat je te doen staat …..”. De leiding geeft meestal
geen expliciete en eenduidige opdrachten, zoals telkenmale in de westerse
pers wordt gesuggereerd. Onderknuppels, die de baas willen behagen,
schieten daarbij nog wel eens door, letterlijk en figuurlijk.
Een voorbeeld daarvan is de waarnemend president van Tsjetsjenië, Kadyrov,
Ramzan Achmadovitsj. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de
moorden op Politkovskaja, Anna Stepanovna, (in 2006), die als journaliste,
publiciste en mensenrechtenactiviste kritiek had op de Russische president
en Nemtsov, Boris Jefimovitsj (2015). De laatstgenoemde was een voormalig
gouverneur van de oblast Nizjni Novgorod, ex-vicepremier onder Jeltsin,
belangrijke factor in de Russische oppositie en opvallend populair bij het
Russische volk. Tot nu heeft president Poetin aan Kadyrov nog steun verleend,
maar er zijn aanwijzingen dat Kadyrovs eigengereide optreden en vooral zijn
sympathie voor het islamisme hem minder populair hebben gemaakt bij de
federale regering.

Alle onvrede in Rusland wordt gekanaliseerd door nationalistische tendensen.
(De meegedragen vlag is die van het Russische Rijk uit de negentiende eeuw).
Foto: Foto Wikimedia Commons, Dmitriy
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Anderzijds is het niet zo dat de wens van de regering overal en direct wordt
uitgevoerd. In de eerste jaren van het bewind van Poetin was de verklaring
daarvoor dat de president nog niet overal op sleutelposities ‘zijn eigen
mensen’ had. Maar, aannemende dat dat nu wel het geval is, valt het na
tuurlijk nog steeds niet mee om in een land dat elf tijdzones beslaat je de
creten en opdrachten te laten uitvoeren. De eerdergenoemde commandant
van het militair district Verre Oosten, een driesterrengeneraal, levend en
werkend op negen uur vliegen van Moskou, zal zich niet iedere dag de ge
hele dag door bewust geweest zijn geweest van zijn formele relatie met het
Kremlin.
Met andere woorden: de zgn. ‘verticaal van de macht’ werkt niet altijd.
Rusland is, ondanks alle westerse commentaren, geen recht-voor-zijn-raap
autoritair bestuurd land. Als Poetin iets besluit, gebeurt er ‘in de provincie’
vaak niets. Daarbij moet worden bedacht dat de alledaagse bezigheden en
zorgen van lagere niveaus in de bestuurshiërarchie nogal afwijken van het
niveau van werken en denken van de president. Er vindt in die ‘provincie’
veel machtsstrijd plaats en verdeling van invloed die ‘Moskou’ niet relevant
vindt. Het gaat tegenwoordig zelfs zo ver dat de opdrachten uit 'Moskou'
niet alleen worden genegeerd, maar dat juist het tegenovergestelde gedaan
wordt en dat niet in het geniep, maar in volle openbaarheid. Poetin heeft
zich er al diverse malen openlijk over beklaagd dat niemand meer naar hem
luistert …… In hoeverre dat een serieuze presidentiële klacht is, valt niet
goed te zeggen. Het zou ook kunnen gaan om een indirecte manier van
afstand nemen van wat er lokaal allemaal gebeurt en misgaat.

Kadyrov wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op Nemtsov, Boris
Jefimovitsj. Foto: Wikimedia Commons,Vyacheslav Kirillin

Dat de Moskouse zorgen van andere aard zijn, blijkt al uit de vele aanwijzin
gen van onrust in de politieke elite in de afgelopen jaren. Al enige tijd wordt
er gesproken over een toekomst zonder Poetin, maar echte potentiële op
volgers zijn er (nog) niet. De meest gehoorde namen zijn die van de minister
van Defensie, Sjojgoe, Sergej Koezjoegetovitsj, de burgemeester van Moskou,
Sobjanin, Sergei Semjonovitsj, de voormalige president, Medvedev, Dimitri
Anatoljevitsj en de voormalige premier (onder Jeltsin), Kirijenko, Sergei Vla
dilenowitsj.
Een feit blijft natuurlijk dat de ‘houdbaarheidsdatum’ van de huidige presi
dent al ruim is overschreden. Het is ook onwaarschijnlijk dat Poetin tot 2036
in het zadel blijft, wat formeel mogelijk zou zijn na de meest recente
grondwetswijziging. In 2036 zou hij 84 jaar oud zijn. Het meest waarschijn
lijk is een overdracht in het komende decennium, aan iemand die het volle
vertrouwen geniet. Geen simpele opgave.

De minister van Defensie, Sjojgoe, Sergej Koezjoegetovitsj, wordt genoemd als
een van de potentiële opvolgers van Poetin.
Foto: Wikimedia Commons, The Presidential Press and Information Office

De rol van de media is hierbij bijzonder. De gedrukte media zijn gevarieerd
in hun relatie tot de regering, maar kunnen ‘de macht’ nauwelijks meer
bekritiseren. Berichtgeving over staatszaken en politiek is daarbij een beetje
ambtelijk, droog en weinig spectaculair. De televisie is er vooral voor de
onversneden staatspropaganda, voor de massa en niet om aan te zien. De
oppositie krijgt geen ruimte en is, voor zover aanwezig, verdeeld. De in de
westerse media op het schild gehesen Navalny, Aleksej Anatoljevitsj, is in
Rusland niet onomstreden. In 2007 werd hij bijvoorbeeld als waarnemend
voorzitter van de afdeling Moskou van de sociaalliberale partij Jabloko uit de
partij gezet omdat hij zich schuldig had gemaakt aan activiteiten met een te
sterk nationalistisch karakter. Hij was toen te rechts.
Georganiseerde misdaad
Ik spreek hier nadrukkelijk van de ‘georganiseerde misdaad’ en ik vermijd de
Italiaanse term voor een crimineel samenwerkingsverband, die zo graag in
westerse media wordt gebruikt. De reden daarvoor is dat die Italiaanse term
als vlag de lading absoluut niet zou dekken en alleen maar goed is voor
misverstanden. Elke associatie met een organisatiestructuur, criminele nor
men en waarden en termen als ‘mannen van eer’ zijn niet (meer) opportuun.
Toegegeven, de zgn. vor v zakonje - dief volgens de wet, waarbij ‘wet’ staat
voor het geheel van eigen criminele normen en waarden - kan worden
vergeleken met een Italiaanse ‘peetvader’, maar dit begrip is al verouderd.
De voormalige hiërarchische structuren hebben plaatsgemaakt voor fluïde
netwerken en de mogelijkheden tot samenwerken zijn onbeperkt. Ik heb in
dat verband wel eens horen spreken van ‘ongeorganiseerde misdaad’…. Dat
tijdelijke en netwerkkarakter van de misdaadstructuren wordt inmiddels op
meer plaatsen in de wereld waargenomen.
In de anarchistische en chaotische negentiger jaren was er geen grens voor
de georganiseerde misdaad. Die heeft de mogelijkheden met beide handen

De gedrukte media kunnen ‘de macht’ nauwelijks meer bekritiseren.
Foto: Wikimedia Commons, Gazifikacia
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aangegrepen, inclusief een veelvuldig en ongeremd gebruik van geweld. Op
klaarlichte dag, op publieke plaatsen, overal vonden er afrekeningen plaats
en er werd zwaar gevochten om de macht. De daaropvolgende begrafenis
sen waren groots en de bijbehorende patserige grafstenen zijn volstrekt
smakeloos.
Inmiddels is de misdaad van karakter veranderd en is er minder openlijk
geweld. De traditionele misdaad verdween naar de achtergrond en de
bendes gingen samenwerken met de staat, wat in de tijd van Stalin totaal
ondenkbaar was. Daarbij verleent de georganiseerde misdaad hand-enspandiensten aan de overheid, vult op wat die overheid openlaat en verleent
gevraagd en vooral ongevraagd ‘bescherming’ aan ondernemers. Alles tegen
een bepaalde prijs. Met als gevolg dat de overgang tussen onder- en boven
wereld niet meer goed te onderscheiden valt. Een baas in de onderwereld
heet tegenwoordig een ‘avtoritjèt’ (autoriteit). Corrupte overheid, onderne
merschap, georganiseerde misdaad; het loopt naadloos in elkaar over.
Hoewel dat niet uniek is in de wereld, is de mate waarin dat in Rusland ge
stalte heeft gekregen zeker indrukwekkend. Het voornaamste verschil met
westerlingen is dat Russen het allemaal min of meer gewoon vinden en wij
het moreel veroordelen. Al was het maar voor de vorm.
De Federale Veiligheidsdienst (FSO) verricht lijfwacht- en ceremoniële diensten.
Foto Wikimedia Commons

Veiligheids- en inlichtingendiensten
Na een aantal reorganisaties binnen de KGB werd de taak voor het verza
melen van inlichtingen in het buitenland al in december 1991 ondergebracht
bij de Sloezjba Vnesjnej Razvedki (Buitenlandse Inlichtingendienst), of SVR.
De herstructurering van de binnenlandse veiligheid duurde wat langer, maar
resulteerde, na zes (!) grote reorganisaties, in 1995 in de oprichting van de
Federalnaja Sloezjba Bezopasnosti (Federale Veiligheidsdienst), of FSB. Deze
is vertegenwoordigd in alle regio’s. De functionele organisatiestructuur kent
acht diensten en een aantal afdelingen, o.a. voor contraspionage, contrater
reur, afluisteren (voorheen FAPSI) en grensbewaking. De huidige FSB heeft
daarmee weer bijna alle taken van de voormalige KGB, m.u.v. het buiten
landse inlichtingenwerk. SVR en FSB ressorteren rechtstreeks onder de pre
sident van de Russische Federatie. Onder de FSB vallen verder organisaties
als Alfa (anti-terreur), Vega (inlichtingenwerk met radars en UAV’s) en USO
(onderwaterverkenning).
De militaire inlichtingendienst GOeGS (Glavnoje Oepravlenije Generalnovo
Sjtaba), sinds 2010 de opvolger van de voormalige GROe, ressorteert onder
de minister van Defensie en de Chef van de Generale Staf. In de dagelijkse
praktijk is er meestal nog sprake van GROe.
De Federale Veiligheidsdienst (FSO), vroeger deel van de KGB, is verantwoor
delijk voor de beveiliging van Russisch staatsbezit en hooggeplaatste rege
ringsfunctionarissen. De FSO verricht lijfwacht- en ceremoniële diensten en
valt rechtstreeks onder de president.

Volgens de beschouwingen van sommige deskundigen zou Poetin tijdens zijn
KGB-carrière niet tot de hoogvliegers hebben behoord. Foto: BSTU.de

De veiligheids- en inlichtingendiensten werken, zoals al hun zusterdiensten,
op basis van quid pro quo (voor-wat-hoort-wat) voor hetgeen opportuun
geacht wordt. Ook de gehanteerde werkmethoden wijken niet sterk af van
wat in de rest van de wereld gebruikelijk is, ondanks al het sensationele
spektakel dat onze media daarover presenteren. Dus men gebruikt black
ops, war by proxy, PMSC’s (private military and security companies, bijv. de
veelgenoemde Wagner-groep), cyber warfare - al dan niet uitbesteed en false flag attacks (de-schuld-op-een-ander-schuiven). Ik wijs er voor de
duidelijkheid even op dat alle hier gebruikte termen Engels zijn en dat deze
begrippen ook in de Anglo-Amerikaanse wereld zijn ontstaan.
Volgens de beschouwingen van sommige deskundigen zou Poetin tijdens
zijn KGB-carrière niet tot de hoogvliegers hebben behoord. Hij zou om deze
reden nog steeds (te) veel respect hebben voor de Russische inlichtingen
diensten en daardoor zouden ze vaak te veel de ruimte krijgen. Het zou me
niet verbazen.
Machtsministeries
Er zijn in de Russische Federatie vier ministeries die kunnen worden ingedeeld
bij de machtsstructuren: (1) Binnenlandse Zaken, (2) Noodsituaties, (3)
Spoorwegen en (4) Defensie.
In de negentiger jaren werden de schaarse middelen alleen gebruikt voor het zo
goed en zo kwaad mogelijk overeind houden van de nucleaire strijdkrachten.
Foto: Wikimedia Commons Russian MoD

Omwille van de beperkte ruimte kan ik in dit artikel helaas niet verder ingaan
op de ministeries van Noodsituaties en Spoorwegen. De in 2016 opgerichte
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Nationale Garde (Rosgvardia of FSVNG) is rechtstreeks ondergeschikt aan de
president. Dit ongeveer 340.000 man tellende ‘privéleger’ van de regering
bestaat uit eenheden van diverse machtsministeries en heeft veel politietaken
overgenomen van andere diensten.
Binnenlandse Zaken
Onder dit ministerie ressorteert een aantal organen. Ook hierbij zal ik mij
omwille van de leesbaarheid beperken tot het noemen van een aantal orga
nen, zonder uitgebreide toelichting.
1.Politie (voorheen Militie)
2.OMON (publieke veiligheid)
3.SOBR (antiterrorisme, antimisdaad en antiwitwaspraktijken, small urban
ops)
4.Vympel (antiterrorisme spetsnatz, o.a. ingezet in Tjetsjenië)
5.Alfa groep (antiterrorisme en antigijzeling spetsnatz)
6.Vityaz (spetsnaz, aanvalseenheden, antiterreur, veiligheid in de provincies)
7.RUOP (antimisdaad)
8.Brandweer (bewapend en getraind voor infanterietaken)
9.En nog enkele andere ……
Een door Tsjetsjeense rebellen uitgeschakelde BTR-80. Het is onbegrijpelijk dat
de Russische krijgsmacht in de twee oorlogen in Tsjetsjenië niet compleet opge
rold is. Foto: Wikimedia Commons, Svm-1977

Defensie
Het is niet mijn bedoeling om ver uit te weiden over slagorde en legervorming,
dus hieronder vermeld ik alleen wat basisinformatie. Een en ander was in
ieder geval van kracht tot de inval in Oekraïne op 24 februari 2022. De
ontwikkelingen na deze datum zullen nog moeten worden geëvalueerd.
De Russische strijdkrachten zijn onderverdeeld in de volgende krijgsmacht
delen: (1) Landmacht (SV), (2) Marine (VMF), (3) Lucht- en ruimtevaarttroe
pen (VVKO), (4) Strategische Raketstrijdkrachten (RVSN) en (5) Luchtlan
dingstroepen (VDV).
Tegenwoordig zijn er totaal vijf militaire districten (MD’s): Westelijk
MD (Sint-Petersburg), Zuidelijk MD (Rostov aan de Don), Centraal MD (Jeka
terinenburg), Oostelijk MD (Chabarovsk) en de Oblast Kaliningrad.
De zeestrijdkrachten zijn ingedeeld in vier vloten (Noordelijke, Pacifische,
Zwarte Zee en de Baltische Vloot) en het Kaspische Flottielje.
Sterktegegevens over de Russische strijdkrachten vormen altijd een beetje
glibberig onderwerp. Dat heeft o.a. te maken met het gegeven dat ongeveer
de helft van de dienstplichtigen niet wordt ingedeeld bij een eenheid van het
ministerie van Defensie, maar bij de ministeries van Binnenlandse Zaken,
Spoorwegen, of Noodsituaties. Het totale aantal militairen van Defensie
(vrijwillig dienend en dienstplichtigen) bedraagt tegenwoordig ongeveer
800.000 man. Een groot verschil met de 5 miljoen aan het einde van WOII.

Een eerste maatregel van Poetin betrof het in 5 jaar tijd reduceren van het aan
tal opper- en vlagofficieren met 50%.
Foto: Wikimedia Commons, The Presidential Press and Information Office

Hoewel al sinds begin negentiger jaren sprake was van afschaffing van de
dienstplicht is dat tot nu toe nog steeds een voornemen en geen feit. Je komt
dienstplichtigen overal tegen. Ooit zag ik hartje winter ergens in de Russische
Federatie op een vliegbasis soldaten van een bouwbataljon bezig met
nieuwbouw. Het begrip ‘vorstverlet’ was hun kennelijk vreemd. De duur van
de dienstplicht is inmiddels teruggebracht tot een jaar, maar het leven van
de dienstplichtige is zeer zwaar. De meeste onderofficiersfuncties worden
vervuld door dienstplichtigen; men kent bijna geen beroepsonderofficieren.
De officieren daarentegen zijn beroepsmilitairen. Men kent ook contracten
voor een bepaalde duur.
De krijgsmacht is in de negentiger jaren in ernstige mate verwaarloosd. Aan
alles was gebrek. Rond de eeuwwisseling was de formele defensiebegroting
maar 1% van de Amerikaanse en slechts een deel van het geld werd ook
daadwerkelijk beschikbaar gesteld. Als gevolg daarvan ontstond er een
achterstand bij de betaling van de salarissen en pensioenen. De woon- en
werksituatie was bedroevend. In alle lagen van de strijdkrachten heerste
gebrek aan discipline en was het moreel laag. Er was sprake van corruptie,
criminaliteit, geweld, verslaving aan alcohol en drugs en zelfdoding. Het
overgrote deel van het materieel had de operationele en technische levens
duur ruimschoots overschreden. Voor vernieuwingen, hervormingen en in
vesteringen was geen geld. De schaarse middelen werden alleen gebruikt
voor het zo goed en zo kwaad mogelijk overeind houden van de nucleaire
strijdkrachten. Zelfs het ministerie van Noodsituaties genoot voorrang bij de
verdeling van het nauwelijks beschikbare geld. Het gevolg was dat de Rus
sische conventionele strijdkrachten vrijwel nutteloos waren. Het is onbegrij

Bij de Russische investeringen ging meestal om modernisering van reeds in ge
bruik zijnde wapensystemen. Zo is de MiG-35 een doorontwikkeling van de
MiG-29. Foto: Wikimedia Commons, Papas Dos
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pelijk dat de Russische krijgsmacht in de twee oorlogen in Tsjetsjenië niet
compleet opgerold is. Maar toen was er in ieder geval nog sprake van 50/50
inzet met het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het bijzonder het optre
den in Georgië in 2008 legde de tekortkomingen van alle krijgsmachtdelen
bloot: de bepantsering van tanks deugde niet, de vuursystemen waren infe
rieur en er waren bijna geen verbindingsmiddelen. Om over geoefendheid
maar niet te spreken.
Aan het begin van het nieuwe millennium kwam Defensie dus van ver. Pas
in de tweede ambtstermijn van president Poetin (2005-2008) kon de hervor
ming van de krijgsmacht ter hand worden genomen. Daarbij genoot Poetin
de steun van de economisch gunstige omstandigheden wegens de hoge olieen gasprijzen op de wereldmarkt. Een eerste maatregel betrof het in 5 jaar
tijd reduceren van het aantal opper- en vlagofficieren met 50%. Ook werden
er wapensystemen in het buitenland besteld (Frankrijk en Israël). De grond
strijdkrachten gingen van een divisiestructuur over naar kleinere en mobie
lere brigades. Het laatste grote investeringsprogramma liep tot 2020.
Daarin werd vooral geïnvesteerd in strategische kernwapens, luchtverdedi
ging, jachtvliegtuigen, schepen en onderzeeboten, communicatie en inlich
tingen. Naast enkele daadwerkelijke vernieuwingen gaat het hierbij meestal
om modernisering van reeds in gebruik zijnde wapensystemen. Eigenlijk dus
wat alle krijgsmachten doen of trachten te doen.

Rusland vindt de Westerse steun aan democratiseringsbewegingen, zoals die in
Kiev in 2013-2014 bedreigend. Foto: Flickr, Alexandra (Nessa) Gnatoush

Op geregelde, maar niet regelmatige tijden publiceert Rusland een militaire
doctrine. De meest recente is van 2021 en is een belangrijke pijler van het
veiligheidsbeleid, naast o.a. de recente nationale veiligheidsstrategie en het
eveneens enige jaren oude buitenlandse beleidsconcept. De militaire doctri
ne geeft weer hoe de Russische staat het militaire instrument in brede zin
wenst in te zetten om de doeleinden van de politieke strategie te bereiken.
Daarbij wordt er geen geheim van gemaakt dat de Russische Federatie het
Westen en in het bijzonder de VS als dreiging beschouwt. Dat is trouwens
de afgelopen 30 jaar niet anders geweest. Rusland vindt de westerse politie
ke strategieën bedreigend en wijst dan o.m. op de steun aan democratise
ringsbewegingen die zittende regeringen kunnen ondermijnen en omver
werpen.

Rond de eeuwwisseling was de formele
defensiebegroting maar 1% van de
Amerikaanse

Er wordt daarbij gesproken van militaire risico’s, die kunnen leiden tot mili
taire dreigingen. Dreigingen die al geregeld merkbaar zijn in grensgebieden,
vanuit de Noord-Kaukasus en Centraal-Azië en de al lang voelbare ter
reurdreiging van moslim-fundamentalisten. Dreigingen, die op hun beurt
kunnen leiden tot een gewapend conflict, of een lokale, regionale, groot
schalige of wereldoorlog, al of niet met inzet van nucleaire middelen.
Het beleid voor de inzet van nucleaire wapens is beschreven in een desbe
treffend beleidsdocument dat is gepubliceerd in juni 2020. Rusland omarmt
verder het principe van gecontroleerde escalatie, waarbij gebruik kan worden
gemaakt van allerhande middelen die behoren tot de zgn. ‘nieuwe genera
tie oorlogvoering’. Daarmee wordt bedoeld een selectie en combinatie van
politieke, militaire en economische middelen en informatie, die worden af
gestemd op de behoeften qua plaats en tijd. Het moreel van de tegenstander
wordt daarbij aangetast, evenals zijn voortzettingsvermogen. Dus naast
conventionele en nucleaire oorlogvoering kent men ook niet-kine
tische en asymmetrische inzet van middelen. Het lijkt een beetje op een echo
van de ‘Flexible Response’ doctrine van de NAVO.
Naast de wens om oorlog te kunnen voeren en de vijand te verslaan is het
herstel van de krijgsmacht ook bedoeld ter bescherming van de soevereiniteit
en het behoud van de territoriale integriteit. Eigenlijk niets bijzonders, maar
het verklaart wel mede het voortdurend benadrukken van de soevereiniteit
en de afwijzing van buitenlandse invloeden in binnenlandse kwesties. Voorts
en niet onbelangrijk, is de krijgsmacht er ook ter versterking van de binnen
landse rust en orde en het behoud van de politieke stabiliteit.

De Russische strijdkrachten hebben geen abonnement op optimale omstandig
heden, zoals na de inval in Oekraïne is gebleken.
Foto: Foto Wikimedia Commons, president.gov.ua

luchtacties boven Syrië (2015) is de militaire dreiging vanuit Rusland door
het Westen serieuzer dan daarvoor ingeschat. Echter, bij al deze genoemde
conflicten waren de omstandigheden optimaal en daarop hebben de Russi
sche strijdkrachten natuurlijk geen abonnement, zoals na de inval in Oekraï
ne al is gebleken. Dus een vergelijkbare herhaling van die acties is niet
zonder meer een automatisme.

Zoals altijd moet er onderscheid worden gemaakt tussen capaciteiten
(waarnaar militairen kijken) en intenties (waarnaar politici kijken). De capa
citeiten kunnen we waarnemen en beschrijven, maar de intenties niet. En
intenties kunnen op slag wijzigen. Zoals dat natuurlijk ook geldt bij andere
(groot)machten.

Noot: Een eerdere versie van dit artikel is verschenen in Carré, de periodiek
van de Nederlandse Officieren Vereniging. Het is het tweede deel van een
korte serie.

Sinds 2014, na de efficiënte operaties op de Krim en Oost-Oekraïne en de
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Column

De vier dimensies van strategie
Mr. drs. C. Homan

Onlangs trok een bijzondere advertentie op het internet mijn aandacht. Aangeprezen werd de mogelijkheid van brui
loftsfoto’s die met een drone werden genomen. Veel militaire technologie kent inmiddels dan ook allerlei civiele toe
passingen of is daarvan zelf een afgeleide.
Soms wordt gesproken over het denkkader van technologie, inhoudende dat alles kan worden gecontroleerd en beheerst.
Sommigen denken ook dat technologie een zelfstandig fenomeen is. Dat was slechts tijdelijk het geval tijdens het eind
van de 19e eeuw. Toen luidde de strijdkreet van het Britse leger: ‘we’ve got the Maxim gun and they haven’t.’ Het
Britse leger wist zich gesteund door de door Hiram Maxim ontwikkelde mitrailleur, toen het bij de uitbreiding van het
Britse Rijk, geregeld de strijd moest aanbinden met getalsmatig grotere legers.
Al lange tijd is echter sprake van een intensieve wisselwerking tussen tech
nologie en haar maatschappelijke en culturele context. Zo bestaat er een
continu debat over het relatieve belang van militaire technologie in het be
halen van de overwinning in het gevecht, vergeleken met factoren als training
en moreel. Al eeuwenlang bestaat er dan ook tussen krijgsmacht en tech
nologie een dualistische relatie. Enerzijds moet een infanterist van een
computer worden voorzien. Anderzijds wordt betreurd dat ‘bajonetvechten’
geen deel meer uitmaakt van de training.
Niettemin besteden Westerse landen bij oorlogvoering veel aandacht aan
technologie. Zo moet volgens ‘Defensievisie 2035’ de Nederlandse krijgs
macht in dat jaar een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn.
Dimensies van oorlogvoering
De befaamde Brits militair historicus Michael Howard onderscheidt in zijn
inmiddels klassieke essay ‘The Forgotten Dimensions of Strategy’ in de oor
logvoering vier dimensies: een operationele, een logistieke, een sociale en
een technologische. De operationele dimensie betreft de operationele
vaardigheden van de krijgsheer, die vroeger doorslaggevend waren voor de
overwinning op het slagveld. De logistieke dimensie ontstaat in de 19e eeuw
en maakt het mogelijk door de aanleg van spoorwegen om militairen en
materieel over grote afstanden te verplaatsen. Nationalisme, democratisering
en de Industriële Revolutie voegden de sociale en technologische dimensie
aan de oorlogvoering toe. Afhankelijk van de omstandigheden en de aard
van het conflict zullen - volgens Howard - een of meer dimensies doorslag
gevend zijn voor de uitkomst ervan.

Het Britse leger wist zich gesteund door de door Hiram Maxim ontwikkelde
mitrailleur. Foto: Wikimedia Commons, The Royal Artillery Museum

Zo waren de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog operationeel superieur aan
de Geallieerden, maar gaf uiteindelijk de logistieke dimensie aan Geallieerde
zijde de doorslag. In de Vietnam- en Afghanistan-oorlog daarentegen, was
de sociale dimensie grotendeels bepalend voor de Amerikaanse aftocht. Maar
bij de invasie in Irak in 2003 was de technologische dimensie van grote invloed
op het snelle verloop van de oorlog. Tegenwoordig is het gebruik van de
drone als gevolg van technologische ontwikkeling erg belangrijk geworden.
De informatieoorlog
Inmiddels was reeds dankzij technologie het toenemend belang van infor
matie duidelijk geworden in de honderd uur durende offensieve grondactie
in de Golfoorlog van 1991. Voor het eerst werd in dit conflict ook onmis
kenbaar duidelijk wat de rol van satellieten is voor positiebepaling, weers
voorspelling, observatie en communicatie, en wat geleide precisiewa
pens, stealth-vliegtuigen, aan elkaar gekoppelde commandosystemen en
computernetwerken kunnen betekenen.
Kwaliteit compenseert kwantiteit
Als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen berust gevechtskracht
steeds minder op grote aantallen wapens en militairen. Als er geen vitale
belangen voor een land op het spel staan, is de bereidheid om veel slacht
offers te aanvaarden klein. Het Westerse publiek accepteert evenmin veel
slachtoffers aan de zijde van de vijand; vooral niet onder burgers. Dankzij de
nauwkeurigheid van de nieuwe op lange afstand en hoogte in te zetten
wapensystemen zijn de risico’s in beginsel ook vrij klein. Politici en militairen
moeten wel steeds meer rekening houden met de verslaggeving van de
media, maar ook met desinformatie.

Sommigen betreuren dat ‘bajonetvechten’ geen deel meer uitmaakt van de
training. Foto: Flickr, Óglaigh na hÉireann
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Eenzijdigheid
De afhankelijkheid van technologie brengt echter het gevaar van eenzijdig
heid met zich mee. Bij de strijd tegen tegenstanders in complex terrein - zoals
bergen, jungle of een stedelijke omgeving - ontbreekt vaak een militair
zwaartepunt, zoals Afghanistan en Oekraïne aantoonden. Technologisch
overwicht maakt op zulke tegenstanders geen indruk.
Asymmetrie
De Westerse manier van oorlogvoering is bovendien sterk aan regels gebon
den. Westerse eenheden zijn nu eenmaal ‘symmetrisch’ opgeleid en dus
geneigd ‘symmetrisch’ te denken. Naast een technologische asymmetrie is
echter ook sprake van een culturele asymmetrie. In het Westen spelen
waarden als tolerantie en respect voor mensenrechten en democratie een
grote rol. In niet-Westerse gebieden wordt hieraan vaak minder waarde
toegekend, zoals de Russen in Oekraïne lieten zien. Guerrillastrijders en
terroristen laten zich ook weinig gelegen aan de regels van het humanitair
oorlogsrecht.
Frictie
Oorlogen ondergaan net zo goed de invloed van toeval, emoties en bereke
ning, als van cultuur, geschiedenis en geopolitieke tradities. De Pruisische
militaire filosoof Carl von Clausewitz heeft hiervoor het begrip ‘frictie’
geïntroduceerd. De mogelijke oorzaken van frictie zijn velerlei: weersomstan
digheden, terrein, stress, vermoeidheid, toeval, geluk, misverstanden, onver
wachte gedragingen van de tegenstander etc. Hoewel technologische fac
toren een belangrijke rol spelen, zullen ze nooit zo dominant worden dat zij
andere factoren irrelevant maken.

Door de nauwkeurigheid van de nieuwe op lange afstand en hoogte in te zet
ten wapensystemen, zoals de GBU-28, zijn de risico’s op nevenschade in begin
sel vrij klein. Foto: Wikimedia Commons, USAF

Sommige conflicten spelen zich bovendien in overwegend agrarische samen
levingen af. Dan kan het noodzakelijk zijn de primitieve gevechten van het
agrarische tijdperk te voeren. De militaire geschiedenis leert ook dat geen
enkele technologische voorsprong lang standhoudt. Voorbeeld hiervan zijn
drones en hypersone raketten. Ook komen altijd, vroeg of laat, effectieve
tegenmaatregelen ter beschikking.
Tot slot
Inmiddels heeft technologie het oorlogsdomein uitgebreid met cyberspace
en de ruimte. Maar toch moet worden bedacht dat technologie slechts een
van de vier dimensies in oorlogvoering is. Een succesvolle strategie vereist
rekening te houden met al deze vier dimensies. Maar onder verschillende
omstandigheden kan de een of de ander domineren. Het belang van elke
dimensie is en blijft afhankelijk van de omstandigheden en aard van het
conflict. Zo blijkt de sociale dimensie, in de vorm van een grote weerbaarheid
van de Oekraïense krijgsmacht en bevolking, een grote rol te spelen bij de
Russische invasie in het land.

Politici en militairen moeten steeds meer rekening houden met de verslagge
ving van de media. Foto: Wikimedia Commons, Fredynjeje

Echter, we moeten Von Clausewitz niet vergeten. Wat ook de invloed van
sociale en technologische veranderingen op de oorlogvoering mag zijn, de
essentie van oorlog blijft volgens hem niettemin dezelfde. Von Clausewitz
vergeleek oorlogvoering met een kameleon die de kleur van zijn omgeving
aanneemt. Met andere woorden: terwijl het lijkt alsof oorlogvoering veran
dert en we er soms eufemistische etiketten opplakken zoals crisisbeheer
sing, peace enforcing en speciale militaire operaties, blijft het, net als de
kameleon, welke kleur het ook aanneemt, nog steeds hetzelfde dier.

De militaire geschiedenis leert dat geen enkele technologische voorsprong lang
standhoudt. Hypersone raketten zijn hiervan een voorbeeld.
Afbeelding: Wikimedia Commons

De Pruisische militaire filosoof Carl von Clausewitz heeft het begrip ‘frictie’
geïntroduceerd. Afbeelding Wikimedia Commons
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Iveco brengt met Manticore mytho
logisch fabeldier tot leven
Defensie schaft Italiaans wielvoertuig aan
Gertjan van der Wal

De Manticore is een wild en gevreesd Perzisch fabeldier dat angst inboezemde. Of dat ook voor het nieuwe wielvoer
tuig van Defensie geldt, moet nog blijken. Net als zijn naamgever is deze Iveco groot, snel en sterk en kan flink van
zich afbijten. Waar de mythologische verschijning uit de oudheid over een vermiljoenrode vacht beschikte, is de heden
daagse uitvoering gepantserd en voorzien van een driekleurencamouflage.

Een deel van de MB G280 CDI’s en 290GD’s van de landmacht, de Landro
ver Defenders 110XD WW van de marine en de laatste YPR-765’s van
luchtmacht en marechaussee maken vanaf medio 2023 plaats voor de
Manticore. Die rolt in vijf basisversies bij de krijgsmacht binnen: een hard
top, soft top, pick-up, gewondentransport en een Military Police/Air Force
Security Vehicle. Deze MP/AFSV wordt geleverd als troop carrier en comman
dopost. Ruim honderd voertuigen zijn bestemd voor de marine. Voor de
luchtmacht zijn het er net iets minder dan honderd. De marechaussee tekent
voor dik dertig exemplaren en de rest gaat naar de landmacht. Op de eerste
vier varianten, van wat de Italianen het medium tactical vehicle (MTV) noe
men, prijkt een camouflageprint van bruin, groen en zwart. De MP wordt in
een zwart en de AFSV in een groen jasje gehesen.
Lockdown
Het ministerie van Defensie sloot augustus 2019 het contract al voor 918
van deze 12kN’s, met een laadvermogen van boven de 1.200 kilo. De uit
breidingsoptie daarin werd direct gelicht en na wat verschuivingen werd het
aantal opgeschroefd van 918 naar 1.185 stuks. “Het is een volledig nieuw
ontwikkeld voertuig. Na een ontwerptraject worden nu de prototypes ge
bouwd. Iveco Defence Vehicles (IDV) lag door de strenge lockdown in
Noord-Italië vanwege corona tevens een tijd lang praktisch stil”, licht overste
Henry van de Ven van Defensie Materieel Organisatie (DMO) als projectoffi
cier de achterliggende periode toe.

De mythologische verschijning uit de oudheid beschikte over een vermiljoenro
de vacht. Afbeelding: Wikimedia Commons, Yitzhak Marmelstein

De Manticore is een volledig
nieuw ontwikkeld voertuig

De aanschaf van de Manticore valt onder het programma Defensiebrede
Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) dat in 2008 van start ging.
Het eerste project dat werd opgepakt, is de Volkswagen Amarok (7,5kN)
pick-up. De Scania Gryphus-vrachtwagen (50, 100 en 150kN) volgde. Het
onderdeel waartoe de MTV behoort, bestaat uit twee delen. Het andere is
een luchtmobiel voertuig, 515 stuks in totaal. Mercedes-Benz sleepte de deal
voor deze 12kN Air Assault in de wacht, maar kon hieraan na jarenlang
gesteggel niet voldoen. Daarbij wordt nu nadrukkelijk gekeken om samen
op te trekken met de Duitsers. Die hebben voor de luchtlandingstroepen,
de Fallschirmjäger, een vergelijkbaar voertuig nodig. Toch wordt dit zeker
niet voor 2027 verwacht. De rode baretten leveren zodoende minimaal zes
jaar later dan gepland hun oude strijdwagens in.
12kN Navy
De gewenste 12kN Navy van Iveco bleek uiteindelijk te groot en zwaar en
daarmee ongeschikt voor de kleinere landingsvaartuigen van de marine. Deze
patrouillevoertuigen met zeebenen werden geannuleerd. “De mariniers
krijgen wel de Iveco-soft top. Deze wordt uitgerust met een diepwaadkit.
Dat betreft onder meer een demontabele luchtinlaat en verhoogde uitlaat,
maar ook een knop om diverse elektra uit te schakelen en zo kortsluiting te
voorkomen”, weet Van de Ven. Uiteindelijk kan dan tot anderhalve meter
worden doorwaad, waar dat bij de andere versies 75 centimeter is. “De
daarvoor noodzakelijke aanpassingen verricht de operationele eenheid zelf,
net als bij de Landrover Defender.” Een standkachel verwarmt tijdens
strenge vorst niet alleen de inzittenden en het koelwater van de motor van
deze soft top, maar komt standaard bij elke MTV. De hard tops en pick-ups
voor het korps zijn doorgeschoven naar de landmacht. “Daar moest toch al

De Manticore van Iveco is groot, snel en sterk en kan flink van zich afbijten.
Foto: WPA
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een grotere behoefte worden ingevuld”, zegt de projectofficier. De zoektocht
naar een geschikte vervanger begon na de ministeriële misrekening opnieuw,
net als bij het luchtmobiele voertuig. Het gecancelde 12kN-deel voor de
zeesoldaten is nu ondergebracht bij programma Future Littoral All-Terrain
Mobility (FLATM). Dat staat los van DVOW. Het gaat om een klein licht all
terrain (FLATM-PV) en een groter ondersteunend rupsvoertuig (FLATM-BV).
Deze vervangen samen de Bv-206D’s, Vikings (BvS10) en Landrover Defen
ders 110XD WW die niet wijken voor de Manticore. “De operationele
voertuigen in het Caribisch gebied vallen hierbuiten. Het gaat dan om de
DMV Anaconda Carib en de Land Cruiser-gewondentransport.”
Aflossing
In afwachting van de instroom van de 12kN-soft tops bij de twee Marine
Combat Groups van de Operationele Eenheden Mariniers in Doorn zijn
veertien DMV Anaconda AAT’s gekocht. “Dat gebeurde in 2019 als interimoplossing voor de Landrover Defenders van de Anti Armour Troop (AAT). Die
werden januari 2020 afgeleverd en naar verwachting volgt in 2026 de aflos
sing. Wat er daarna mee gebeurt, is nog niet bekend.”
Dat de Manticore uit de kluiten gewassen is, valt op de Oirschotse Heide
gelijk op. Vergeleken met de MB G280 CDI is hij veel groter, zwaarder en
breder. Qua omvang komt hij meer in de buurt van de Bushmaster. “We
hebben gekozen voor meer laadvermogen, betere bescherming en grote
mobiliteit. Dan kom je vanzelf op dit type voertuig uit”, stelt Van de Ven. De
MB G280 CDI van 17 pantserinfanteriebataljon, die op het militair oefenter
rein van de legerplaats naast de MTV staat, maakt het tijdsbeeld duidelijk.
De wereld is veranderd en de prioriteit deels verschoven naar het opereren
in een hoger deel van het geweldsspectrum. Dat vraagt ander materieel, met
daarbij ook operationele veranderingen. Zo is de MTV niet over het hoofd te
zien en dus moeilijker verdekt op te stellen of ongezien mee te opereren.
Contact leggen met de lokale bevolking in onder meer Afghanistan en Irak
was in de open en lage MB eenvoudiger. Het voertuig nodigt uit om dich
terbij te komen. De opvolger creëert door zijn postuur al gevoelsmatig een
afstand. “Als je de beelden van de strijd in Oekraïne ziet, zit ik desondanks
toch liever in een Manticore”, verzekert een sergeant-majoor van de land
macht.

De Manticore gaat vanaf 2023 een deel van de Landrover Defenders 110XD
WW van de marine vervangen. Foto: MinDef

Spijkerbanden en ‘jammers’
Van de Ven roemt eveneens de extra mogelijkheden die de jongste telg biedt.
“Hij is modulair en goed af te stemmen op specifieke missies. We kunnen
het voertuig onder meer uitrusten met een remote controlled weapon
station, pantserpakket, spijkerbanden voor in de sneeuw, zandfilter en een
overdrukinstallatie voor optreden onder chemische, biologische, radiologi
sche en nucleaire dreiging en met jammers.” De aangekaarte storingsappa
ratuur kan onder meer de draadloze signalen van een op afstand
bestuurbaar improvised explosive device (IED) onderdrukken. Een schotde
tectiesystemen zou ontbreken. Iveco erkent dat er vraag naar is en kijkt ernaar
om zo’n waarschuwingssysteem voor inkomend vuur voor de MTV te ont
wikkelen en aan te aanbieden. De MP/AFSV- en gewondentransportversies
zijn standaard uitgerust met bepantsering. Voor de andere varianten zijn als
extra schild pantserpakketten aangeschaft. Voor de hard top, soft top en
pick-up is dat een module. Deze wordt geïnstalleerd bij daadwerkelijke uit
zending of inzet. Die ad-on beschermlaag wordt in een werkplaats aange
bracht. Voertuig en bemanning kunnen na die ingreep een flinke klap incas
seren. “Over de opbouwtijden ervan doen we geen uitspraak. Defecte delen
kunnen te velde worden vervangen.”

De MTV vervangt de YPR-765 rupsvoertuigen die nu nog bij de marechaussee
rondrijden. Foto: MinDef

Ontvangen en uitdelen
Naast ontvangen kan de Manticore ook stevig uitdelen. Voor de hard
topversie zijn 130 remote controlled weapon stations (RCWS) van het Belgi
sche FN Herstal aangekocht. Met zijn mitrailleur MAG kan de boordschutter
via deze 'deFNder Light' vanuit het voertuig vuur uitbrengen. Dat doet hij
met een joystick en bedieningspaneel, maar het kan ook handmatig. Het met
een gyroscoop gestabiliseerde wapenstation beschikt over een daglicht- en
infraroodcamera en een laserafstandmeter. Aan het RCWS kunnen twee
munitiekisten worden gehangen, waar dat er bij de meeste vergelijkbare
systemen één is. Herladen kan snel door het wapen bovenluiks naar je toe
te trekken. De soft top krijgt een ring- en raamaffuit.

De rode baretten leveren minimaal zes jaar later dan gepland hun oude strijd
wagens in. Foto MinDef
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“De Manticore verplaatst militairen met hun uitrusting naar inzetlocaties om
daar onder zware omstandigheden mensen te helpen, beschermen of ver
dedigen”, benadrukt Van de Ven. Een eerste blik op die kwaliteiten werpen
kon in april, toen een prototype tijdens een road show diverse kazernes
aandeed. Vol gas mocht de overste toen nog niet geven, want Iveco wilde
het ‘showroommodel’ ongeschonden terug.
Spatborden
Deze sneak preview vergde nog wel enig inbeeldingsvermogen, want de
MTV was in het groen gespoten en spatborden ontbraken. “Dat gold ook
voor de juiste hoes om het reservewiel en minder zichtbare zaken als de
juiste doorvoerpanelen en de steun voor het battlefield management
system”, somt de projectleider op. “Iveco onthulde in juni op de Franse
wapenbeurs Eurosatory in Parijs zijn nieuwe logo. Dat zal de grill van onze
Manticore sieren.” De reacties in het land waren volgens hem overwegend
positief. “De meeste collega’s zijn onder de indruk van de robuuste uitstraling,
maar moeten wel even wennen aan het formaat. De laadruimte vormt een
groot pluspunt en met de huidige situatie op de oostflank merk je veel
waardering voor de verbeterde bescherming.” Een deel daarvan komt op
het conto van de nieuwe rapid obscuring system-rookbuslanceerinrichtin
gen. Het met Rosy opgetrokken rookgordijn is multispectraal en blokkeert
niet alleen het normale zicht, maar ook dat van infrarood-warmtebeeldmid
delen. Dat zijn onder meer verrekijkers en richtmiddelen die lichaamswarm
te of de warmte van een draaiende motor oppikken. Rosy behoort tot het
DVOW-pakket en is op de MTV te monteren.

Defensie is van plan 1.185 exemplaren van de Manticore aan te schaffen.
Foto: MinDef

Vliegtuigrails
Speciale vliegtuigrails (C-rails) en draadbussen maken het voertuig veelzijdig.
“Zo krijgt de genie hard tops algemeen zonder speciale in- of opbouw.
Specifieke artikelen worden via deze rails en draadbussen meegevoerd”, legt
Van de Ven uit. In de toekomst valt op die manier simpel nieuwe apparatuur
te integreren. De personeelsruimte en laadbak zijn eenvoudig te vervangen
door andere modules en op de vier aanwezige bevestigingspunten te veran
keren. “Te denken valt aan een mortierdrager, luchtverdedigingsuitvoering
of CBRN-verkenningsvoertuig. Die zitten echter niet in de pijplijn”, verklaart
hij. De pick-up wel en deze heeft een laadvermogen van ongeveer 2.000
kilo. Hij is uit te rusten met een lier en biedt plek aan een bestuurder en
bijrijder. Achterop zijn verschillende logistieke opties als een laadbak met huif
plaatsbaar.
Andere keuzes zijn een werkplaats, communicatie- en informatiesystemen
(CIS)-module, ‘lijnbak’, hygiëne en preventieve gezondheidszorg en de
Amraam launching monitor. Deze worden geproduceerd door Dutch Milita
ry Vehicles (DMV) in Etten-Leur en gelijktijdig met de voertuigen geleverd.
Sommige MB 10/12kN’s hebben een inrichting in de bak voor de Zeppelin 8
ft container. Dat systeem komt er niet voor de Manticore pick-up, omdat de
restlevensduur nog maar kort is. “Deze container kan dan for the time
being in zijn geheel worden overgezet op de MTV met een speciaal subfra
me”, laat de overste weten. “Beide verdwijnen nu geleidelijk uit ons be
stand.”

In afwachting van de instroom van de 12kN-‘soft tops zijn veertien DMV Ana
conda AAT’s gekocht. Foto: MinDef

Sirenes en rode kruizen
De gewondentransport-uitvoering lost de Mercedes-Benz 290GD 12kN
ziekenauto af. Deze nieuwe ziekenauto (zau) heeft een laadvermogen van
1.900 kilo en wordt bemand door een chauffeur en bijrijder. Het comparti
ment kan maximaal twee liggende of vier zittende gewonden herbergen.
Een combinatie van beiden kan ook. Demontabele opbergbakken kunnen
op het dak worden bevestigd. Sirenes en rode kruizen mogen uiteraard niet
ontbreken. De hard top en soft top zijn berekend op een bestuurder en drie
passagiers. De eerste heeft een laadvermogen van zo'n 1.500 kilo, de
tweede 1.800 kilo. De soft top heeft een los te koppelen canvasdak en uit
neembare ruiten. Op de laadbak past een afneembare huif. Een .50 (12,7
mm) mitrailleur of 40 millimeter automatische granaatwerper kan op de
ringaffuit worden gemonteerd, net als Spike-antitankraketten. Een mitrail
leur MAG of Minimi komt op de raamaffuit.

Voor de ‘hard top’versie zijn 130 ‘remote controlled weapon stations’ van het
Belgische FN Herstal aangekocht. Foto WPA

Gezien de situatie op de oostflank is er veel waardering voor de verbeterde
bescherming
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De uitvoering met sirene, zwaai- en zoeklichten voor de marechaussee en
luchtmacht is een vreemde eend in de bijt. Deze wordt ingezet voor militai
re politietaken en de beveiligingstaken van de Object Grondverdediging
(OGRV). De MTV vervangt de YPR-765 rupsvoertuigen die nu nog bij de
marechaussee en op vliegbasis Volkel rondrijden.
Aanvalsladder
Naast de bestuurder en bijrijder in de cabine kunnen bij deze 12kN’s zes
personen achterin mee of drie in geval van de commandopost. Voor die
laatste is verbindingsapparatuur aanwezig en zijn twee observatiecamera’s
optioneel. Een aanvalsladder kan op dit type worden geplaatst om bijvoor
beeld een vliegtuig of gebouw binnen te gaan. Over hoe lang deze is, hoeveel
er zijn aangeschaft, hoeveel tijd het installeren kost en hoe de ladder wordt
vervoerd, laat de overste zich niet uit. “Deze gegevens zijn operationeel
vertrouwelijk.” Een andere optie op het dak is een wapenstation dan wel
een protected ringmount. Die laatste biedt personeel bovenluiks meer be
scherming tijdens rellen. Voor de inzittenden dragen daar de opvouwbare
metalen gaasschermen voor de ruiten aan bij.

De laadruimte vormt een groot pluspunt. Foto: MinDef

De basis van elke Manticore vormt het gemilitariseerde Iveco Eurocargo
Chassis. Het staat op 365/85R20 Pirelli PS22-banden met automatisch
bandenspanningssysteem. De chauffeur kan dit vanuit de cabine bedienen
en ook lichte lekkages compenseren. De ambulance en MP/AFSV krijgen run
flat-banden. “Beide hebben geen geschikte plek voor een reservewiel. Bij de
rest heb je bovendien minder onafgeveerde massa, minder kosten en kun je
eenvoudiger banden wisselen”, meldt Van de Ven.
Terreinvaardigheid
Een hoge bodemvrijheid en krachtige 6 cilinder, 6,7 liter turbodiesel EF67
EUIII–krachtbron met 280 pk en een koppel van1000 Nm zorgen ook voor
een goede terreinvaardigheid. De bestuurder beschikt daarnaast over een
automaat met zes versnellingen om zijn weg te vinden. De Manticore is
begrensd op 90 kilometer per uur en de maximale actieradius bedraagt rond
de 600 kilometer. Achteruitrijcamera’s vergemakkelijken het manoeuvreren
en een airco zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. De Manticore is
voorzien van schijfremmen, gecombineerd met een antiblokkeersysteem.
Verder heeft het voertuig permanente vierwielaandrijving, hoge en
lage gearing en sperdifferentiëlen op de voor- en achteras en tussenbak.
Het klimvermogen van de MTV bedraagt 60 procent, het voertuig kan
maximaal 30 graden slagzij maken. Dit totaalpakket zorgt ervoor dat de
bemanning met vertrouwen op pad gaat. Goed onderhoud is daarbij cruciaal.
Defensie en Iveco vullen dat samen in. Mocht er onverhoopt iets kapotgaan,
dan is de fabrikant in vredestijd verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van
de voertuigen. Die constructie hanteert Defensie inmiddels bij meer voertuig
leveranciers. Om dat te garanderen, sloot het ministerie een onderhouds
prestatiecontract van tien jaar af met Iveco. Daarin is een mogelijke verlenging
van die termijn opgenomen. “Onze monteurs doen straks zelf ook een deel
van het werk. Bij daadwerkelijke inzet zullen ze dat ook moeten kunnen”,
vertelt de projectofficier. “IDV verzorgt de monteursopleidingen. Hoe en
waar is nog onderwerp van gesprek.”

DMO gaat de Manticore tijdens een testperiode nog op de pijnbank leggen.
Foto: WPA

Luchttransport
De Manticore staat zijn mannetje in het terrein, maar moet voor snelle inzet
ook via de lucht kunnen worden getransporteerd. In of onder een CH-47F
Chinook-helikopter, zoals met een MB, is vanwege de afmeting en het ge
wicht uitgesloten. Wel past het voor strategisch vervoer in een C-130 Her
cules, C-390M of een C-17 Globemaster. In geval van de eerste lift moet
volgens de overste het wapenstation worden gedemonteerd en de banden
spanning verlaagd. “De MTV is daarmee dus niet met dit toestel voor een
tactische operatie in te vliegen. Hoe dat met straks met de C-390M gaat,
weten we nog niet.” Voor het zover is, voelt DMO zes testvoertuigen aan
de tand. Die worden later dit jaar in ons land verwacht. Bang voor een kras
hoeven Van de Ven en zijn team dan niet meer te zijn. De Manticore mag
op de pijnbank worden gelegd. “Al onze elf varianten voelen we aan de
tand. Tussen de testtrajecten worden voertuigen omgebouwd van het ene
naar de andere type.”
Serieproductie volgt na groen licht van deze specialisten, waarna aflevering
van de eerste voertuigen voor de tweede helft van 2023 staat gepland. Bij
binnenkomst worden onder andere de verbindingen door Defensie zelf in
gebouwd. “Dat geldt mede voor de rookbuslanceerinrichtingen. Verder

Het voertuig past voor strategisch vervoer in een C-17 Globemaster.
Foto: Wikimedia Commons, wallycacsabre
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levert de krijgsmacht een deel van het uitrustingspakket. Die inbouwwerk
zaamheden gebeuren allemaal in Stroe, voordat de voertuigen naar de
eindgebruiker gaan”, kijkt hij vooruit.
Italiaans trekpaard
Het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) in Oirschot zal de eerste
zijn en ontvangt 57 hard tops. Daarin krijgen de chauffeurs de ins en outs
van dit inmiddels tot Italiaans trekpaard omgetoverde fabeldier bijgebracht.
Een voertuig-specifiek militair F-rijbewijs is vereist, zoveel is helder. “Maar
het exacte scholings- en omscholingstraject is nog niet vastgesteld”, geeft
Van de Ven aan. De Manticore laat zich door de bestuurder makkelijk leiden,
maar heeft wel een stevig gestel, genoeg kracht en uithoudingsvermogen
voor het zware werk. Kwaliteiten die Defensie waardeert en waar ze het
personeel graag in voorziet. Dat betekent tegelijkertijd het einde van een
tijdperk. De MB eist sinds 1992 een hoofdrol op, maar verdwijnt de komen
de jaren langzaam van het toneel. Aan deze Italiaanse nieuwkomer om dat
gat te vullen.

De Manticore beschikt over een krachtige 6 cilinder, 6,7 liter turbodiesel EF67
EUIII–krachtbron met 280 pk. Foto: WPA

Technische gegevens Manticore:
Wielbasis: 3.460 mm
Spoorbreedte: 2.015 mm
Lengte: 5.760 mm
Breedte: 2.430 mm
Hoogte: 2.760 mm
Bodemvrijheid: 350 mm
Oploophoek: 45 graden
Afloophoek: 35 graden
Hellingshoek: 60 procent
Zijwaartse hoek: 30 graden
Waaddiepte: 750 mm (1.500 mm 12kN Navy-soft top)
Draaicirkel: (muur tot muur) < 16 meter
Laadvermogen: max. 2.000 kilo
Leeggewicht: 10.600 kilo
Bruto voertuiggewicht (GVW): max 12.600 kilo
Trekvermogen: 3.500 kilo
Topsnelheid: 90 km/u (begrensd)
Bereik: > 600 km
Maximaal vermogen: 206 kW (276 pk) bij 2.500 toeren
Maximaal koppel: 1.000 Nm bij 1.250 toeren
Banden: 365/85R20

De Manticore laat zich door de bestuurder makkelijk leiden. Foto: WPA

De ‘hard top’ en ‘soft top’ zijn berekend op een bestuurder en drie passagiers.
Foto: WPA
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Defensienieuws
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Amerikaanse luchtmacht kiest nieuw AWACS-toestel
De US Air Force heeft besloten zijn vloot E-3 Sentry toestellen, ofwel het
airborne warning and control system (AWACS) te vervangen door de Boeing
E-7 Wedgetail.
Volgens een bekendmaking van de USAF blijkt de Wedgetail, een toestel dat
door Australië is ontworpen, na marktonderzoek het enige toestel dat aan
alle eisen voldoet om de E-3, die in de jaren 1970 is ingevoerd, op te volgen.
Volgend jaar wil de USAF de eerste vijftien E-3 toestellen buiten dienst
stellen. Daartegenover staat dat een bedrag van US $ 227 miljoen wordt
vrijgemaakt voor ontwikkeling, testen en evaluatie van het eerste prototype
van de beoogd opvolger. Dit toestel zou in 2027 worden geleverd. In 2024
zullen fondsen worden vrijgemaakt voor de productie van een tweede pro
totype, waarna in 2025 de definitieve beslissing voor productie wordt geno
men. Hoeveel Wedgetails de USAF wil aanschaffen, is op dit moment nog
onduidelijk.
De Wedgetail is gebaseerd op het nieuwste model van de Boeing 737 en
beschikt over een vaste radarantenne in plaats van de roterende antenne
waarmee de E-3 Sentry is uitgerust. Naast de Australische luchtmacht hebben
ook de luchtmachten van Turkije, Zuid-Korea en Groot-Brittannië aangekon
digd de Wedgetail aan te willen schaffen.

De nieuwe Panther gevechtstank geprojecteerd op een brug ergens in Duits
land. Afbeelding: Rheinmetall

Nieuwste Duitse gevechtstank: de Panther van Rheinmetall
Het gebeurt niet vaak dat een nieuwe gevechtstank aan de wereld wordt
getoond. De onthulling van het nieuwste project van de Duitse firma
Rheinmetall tijdens Eurosatory 2022 afgelopen juni in Parijs kon dan ook
rekenen op veel belangstelling, hoewel de naam van de tank, Panther, ook
wat wenkbrauwen deed fronsen. Volgens Rheinmetall is de KF51
(Kettenfahrzeug met een gewicht van meer dan 50 ton) Panther niet bedoeld
als een mogelijke opvolger van de Leopard 2 of de Leclerc, maar voor de
exportmarkt.
Het onderstel van de Panther is gebaseerd op dat van de Leopard 2. De toren
is echter volledig nieuw ontworpen. Volgens het Duitse bedrijf heeft het 59
ton zware voertuig een actieradius van ongeveer 500 km. De hoofdbewa
pening bestaat uit het 130 mm kanon van Rheinmetall dat is ontworpen voor
de Duits-Franse tank die nu in ontwikkeling is. Het kanon beschikt over een
automatische laadinrichting met 20 granaten in twee magazijnen. Hierdoor
is de bemanning beperkt tot drie personen, waarbij de commandant en
schutter in de toren zitten en de chauffeur in het onderstel. De coaxiale
bewapening is een 12,7 mm mitrailleur, terwijl achterop de toren een op
afstand bedienbare 7,62 mm kan worden geplaatst. Uiteraard beschikt de
Panther over de modernste waarnemings- en vuurleidingssystemen.
De Panther is op drie manieren beschermd. Ten eerste beschikt het voertuig
over een actieve bescherming tegen granaten en antitankraketten. Dan is er
een laag reactie pantser tegen projectielen met een dubbele kop. En ten
slotte is er het ‘klassieke’ pantser van de tank. Bovendien is er ook nog een
bescherming tegen top attacks.

Bronnen: Defense News, Wikipedia

Een E-7 Wedgetail bestemd voor de Turkse luchtmacht stijgt op van de luchtha
ven van Seattle. Foto: Wikimedia Commons, Seattle Aviator

Bronnen: Breaking Defense, EDR Magazine
Met laser uitgeruste Stryker tegen drones en mortiergra
naten getest
Een laser geplaatst op het onderstel van een Stryker gepantserd wielvoertuig
is in mei van dit jaar door het Amerikaanse leger getest op het bepoevings
terrein White Sands. Het wapensysteem, dat onderdeel is van de Directed
Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD) van US Army,
was succesvol in het uitschakelen van mortiergranaten in verschillende rea
listische simulaties. In een later testprogramma werden diverse gesimuleerde
drones uitgeschakeld.
De DE M-SHORAD is erop gericht militairen te beschermen tegen diverse
dreigingen, zoals drones, helikopters, raketten, artillerie en mortieren. Het
bedrijf Kord is verantwoordelijk voor de integratie van de laser en het Stryker
gevechtsvoertuig, terwijl Raytheon de Hoge Energie Laser (HEL), de sensoren
en de vuurleiding heeft geleverd. De HEL-systemen kunnen op land, ter zee
en in de lucht worden ingezet en kunnen militaire en civiele objecten 360
graden rondom beschermen. Het ontwerp is geschikt om onder extreme
omstandigheden te worden ingezet. Dit kan in een stand alone versie, maar
ook op diverse platforms, zoals de Stryker.
Voorbereidingen worden getroffen om nog dit jaar de eerste vier exemplaren
van de DE M-SHORAD aan Brigade Combat Teams van US Army te leveren.
Bron: Army Recognition

Een Stryker gevechtsvoertuig voorzien van een lasersysteem. Foto: army.mil
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Column

Russische geopolitiek
Prof. Dr. László Marácz

Er wordt veel gespeculeerd over de oorzaken die hebben geleid tot de heuse oorlog in Europa tussen Oekraïne en
Rusland. Deze oorlog is het directe gevolg van de Russische invasie in het onafhankelijke Oekraïne. Er worden ver
scheidene geopolitieke oorzaken voor deze invasie opgevoerd, zoals Rusland zou zich omsingeld hebben gevoeld door
de NAVO en haar bondgenoten in Oost-Europa; de Russische etnische minderheden in de Oost-Oekraïense regio, het
Donetsbekken (Donbass), zouden in de Russische veiligheidsdoctrine een belangrijke rol spelen; en Rusland wil tussen
Oekraïne, dat sinds 2014 een Westerse koers vaart, en haar eigen westelijke grenzen een bufferzone invoegen. De lijst
zou moeiteloos veel langer gemaakt kunnen worden, maar al deze incidentele oorzaken zijn onderdeel van een geopo
litiek patroon. Vandaar dat er in deze column aandacht besteed wordt aan het traditionele alomvattende Russische
geopolitieke kader dat inzichten biedt in de achtergronden van de oorlogsagressie van Poetin c.s. in Oekraïne.
Grootste land ter wereld
Rusland is een kolossaal land dat met een afmeting van 17.098.246 km2 het
grootste land ter wereld is. Het belangrijkste deel van Rusland is het Europe
se gedeelte waar de grote steden liggen (Moskou, St. Petersburg, etc.) en
dat in principe op Europa georiënteerd is. Vanuit Rusland gezien is de Rus
sische Federatie, zoals het land officieel heet, vanwege zijn geografische
ligging moeilijk te verdedigen. De rijken die de Russische Federatie zijn
voorgegaan, zoals Tsaristisch Rusland en de Sovjet-Unie, waren rond het
kerngebied Rusland opgebouwd en hebben ernaar gestreefd om Rusland via
land af te sluiten voor buitenlandse legers. De Russische Federatie heeft dit
verdedigingsbeleid sinds de opkomst van Vladimir Poetin als leider van
Rusland in 2000 weer vormgegeven. Rusland is vanuit het Westen over land
via vijf corridors te penetreren, van noord naar zuid zijn dat de volgende.
Vijf corridors
1. Finland/de Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen). Zowel Finland
als de Baltische landen grenzen aan Rusland en zijn in de geschiedenis
speelbal geweest van een machtsstrijd tussen Duitsland, Zweden en Rusland
in Noord-Europa. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Baltische landen
definitief ingelijfd door de Sovjet-Unie. Finland bleef tijdens de Koude Oorlog
neutraal maar mocht op het terrein van de buitenlandse politiek geen eigen
koers varen die de belangen van de Sovjet-Unie schaadde. Deze status van
beperkte soevereiniteit wordt ook wel ‘Finlandisering’ genoemd. In de Koude
Oorlog lukte het de Sovjet-Unie derhalve om deze corridor voor een moge
lijke inval vanuit het Westen af te sluiten. Na het uiteenvallen van de SovjetUnie zijn de Baltische landen weer onafhankelijk geworden en zijn deze
landen in 2004 toegetreden tot de NAVO. Finland heeft als reactie op de
Russische inval in Oekraïne te kennen gegeven dat het lid wil worden van de
NAVO.

Rusland is een kolossaal land, het grootste land ter wereld.
Originele afbeelding: Wikimedia Commons

2. Oekraïne. Rusland heeft een gemeenschappelijke grens met Oekraïne van
1576 km. Oekraïne is zich na de politieke omwenteling op het Maidanplein
in Kiev en de Russische annexatie van de Krim in 2014-2015 op het Westen
gaan oriënteren en heeft de banden met haar traditionele bondgenoot
Rusland losgelaten. De huidige Oekraïens-Russische grens is veel langer dan
de gemeenschappelijke grens die de Sovjet-Unie en haar Oost-Europese
satellietstaten met het Westen hadden tijdens de Koude Oorlog. Aan de
andere kant van de Oekraïense corridor ligt namelijk de trechter bij het
Duitse Fulda, die door de Oostzee en het Karpatengebergte wordt afgegrensd
en eenvoudiger te verdedigen is dan de huidige grens met Oekraïne.
3. Langs de Zwarte Zee via Bessarabië/Moldova. Na het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie ligt deze corridor op het grondgebied van Moldova en Oekraïne.
De republiek Transnistrië die zich afgescheiden heeft van Moldova en waar
het 14de Russische Gardeleger gestationeerd is, vormt de oostelijke strip van
Oost-Moldova. Vanuit Transnistrië dat overigens door weinig landen erkend
wordt, is deze corridor redelijk onder controle van Rusland.

Tsaristisch Rusland streefde al om Rusland via land af te sluiten voor buitenland
se legers, zoals hier door Peter de Grote bij Poltava.
Afbeelding: Wikimedia Commons, mueum.ru
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4. Langs de Zwarte Zee aan de westkant van het Kaukasusgebergte. Deze
corridor kan via Abchazië en in mindere mate via de bergpas in Zuid-Ossetië
worden afgesloten. Abchazië en Zuid-Ossetië zijn pro-Russische deelrepu
blieken die zich hebben afgescheiden van Georgië en vanuit Moskou gezien
aan de andere kant van de Kaukasus liggen.
5. Langs de Kaspische Zee via het Kaukasusgebergte. Deze corridor is te
bereiken via Tsjetsjenië en Dagestan, die onderdeel zijn van de Russische
Federatie. De beide deelrepublieken hebben tussen 1999 en 2009 gepro
beerd zich af te scheiden van Rusland maar zijn door interventies van het
Russische leger met zeer veel geweld en oorlogsslachtoffers weer in het kader
van de Russische Federatie teruggebracht. Het gevolg hiervan is dat deze
corridor stevig onder Russische controle staat.
Geopolitieke wedren
Als we de Russische oorlogshandelingen in de nabije omgeving van Rusland
onder de loep nemen - en hieronder rekenen we ook hybride oorlogsvoering
- dan wordt er een patroon zichtbaar. Rusland is sinds de installatie van
president Poetin in 2000 in een hoog tempo bezig om de Russische Federa
tie af te sluiten van het Westen door het blokkeren van de vijf hierboven
beschreven westelijke corridors, die toegang geven over land tot de Federa
tie. De corridor langs de Zwarte Zeekust in Bessarabië/Moldova is geblokkeerd
door Transnistrië waar de basis is van het 14de Russische Gardeleger. De
oorlogen in de Kaukasus tegen Tsjetsjenië, Dagestan en het onafhankelijke
Georgië hebben de twee corridors in de Kaukasus in 2009 voor Rusland zeker
gesteld. De corridor in Oekraïne die als het voorland van de Duits/Poolse
laagvlakte gezien kan worden, zal verder naar het Westen worden terug
drongen. De eerste stap in die operatie is het bezetten van het Donetsbekken
waar de meeste etnische Russen in Oekraïne wonen. De Finse toetreding tot
de NAVO die een reactie is op de Russische invasie in Oekraïne zal de
noordelijke corridor met 1340 kilometer gemeenschappelijke grens oprek
ken. Rusland en het Westen zullen hier een frontlijn vormen die de Russen
zullen proberen te neutraliseren met behulp van cyberoorlog, vijfde colonnes
van de grote Russische minderheden in de Baltische landen en het plaatsen
van raketten (eventueel met kernkoppen) gericht op Finland. Als het Russische
geopolitieke kader strikt geïnterpreteerd wordt dan hebben we ook zicht op
de stootrichtingen van de oorlog in Oekraïne als deze langer gaat duren.

De vijf corridors.
Oorspronkelijke afbeelding: Wikimedia Commons, bewerking AdR

Stootrichtingen
Bij het voortduren van de oorlog in Oekraïne zal Rusland na de verovering
van het Donetsbekken verder proberen door te stoten richting Kiev, waardoor
de corridor in het Oekraïense middengebied kleiner zal worden. De Russische
minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft er al meermalen op
gewezen dat Rusland verdere buffers zal instellen als Rusland het hele
Donetsbekken heeft bezet. Verder volgt uit het Russische geopolitieke kader
dat er nog een stootrichting is die zich aandient, namelijk de verbinding van
de Zwarte Zeekust via de havenstad Odessa met Transnistrië waardoor ook
deze corridor hermetisch afgesloten kan worden. Als bijkomstigheid hiervan
zal Oekraïne de toegang tot de Zwarte Zee geheel en al verliezen.

Rusland is in een hoog tempo bezig
om de Russische Federatie
af te sluiten van het Westen
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De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov (links) heeft er al
meermalen op gewezen dat Rusland verdere buffers zal instellen als Rusland
het hele Donetsbekken heeft bezet.
Foto: Wikimedia Commons, The Presidential Press and Information Office
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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 de 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/.

