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Defensie huurt commerciële
strategische zeetransportcapaciteit
‘Roll-on-roll-off’ schip New Amsterdam in dienst
Tekst: Gertjan van der Wal Foto’s: Defensie

Defensie huurt voor maximaal tien jaar een commercieel medium ‘roll-on-roll-off’ (RoRo) schip. Dat vaart onder Neder
landse vlag en is daarvoor omgedoopt van Finnmerchant naar New Amsterdam. Het vervoerde eind juli de eerste lading
van de Eemshaven naar Klaipeda in Litouwen. Aan boord containers en rollend materieel voor onze militairen daar van
de enhanced Forward Presence (eFP). Voor de komst van de New Amsterdam huurde Defensie strategische zeetrans
portcapaciteit in. “Die wordt echter steeds duurder en moeilijker vanwege toenemende schaarste op de commerciële
internationale scheepvaartmarkt”, licht het ministerie de keuze toe. “Om gegarandeerd over de juiste zeetransportca
paciteit te beschikken, is daarom besloten een ‘roll-on-roll-off’ schip te huren.”
Militairen moeten volgens Commandant der Strijdkrachten generaal Onno
Eichelsheim erop kunnen rekenen dat de logistiek op orde is tijdens hun
uitzending. “Wie naar de oorlog in Oekraïne kijkt, ziet wat het belang is van
goede logistiek en tijdige bevoorrading”, meldde hij in de Eemshaven. “Stra
tegisch transport is echter een knelpunt en daarom ben ik zo blij met deze
samenwerking. We hoeven als Defensie niet alles zelf in huis te hebben, als
we er maar over kunnen beschikken wanneer het nodig is.”
Nieuwbouw geen optie
Defensie koos voor huur om zo direct het tekort aan zeetransport met ‘eigen
middelen’ in te kunnen vullen. Nieuwbouw al dan niet in multinationaal
verband was geen optie, geeft projectleider Erik Hoefsmit van de Defensie
Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) aan. “Er kleven aan beide voor- en
nadelen. Voordeel is in dit geval dat wij geen omkijken hebben naar onder
houd: zie het als een auto leasen.” Daarnaast zou nieuwbouw vele jaren
langer duren dan huren en dat was gezien de huidige situatie geen alterna
tief. “Voor de verdere toekomst is dat het wel en daarover wordt al nage
dacht.” De krijgsmacht kan met de New Amsterdam daar nu zelf een decen
nium lang over beschikken. “Het schip kan bijvoorbeeld op haar drie dekken
tweehonderd containers en driehonderd voertuigen met een lengte van
gemiddeld zes meter gelijktijdig transporteren. Die genoemde hoeveelheid
is natuurlijk afhankelijk van afmetingen en belading”, weet Hoefsmit. “In
totaal heeft het een capaciteit van 2.600 lane meter. Eén lane meter staat
voor 1 x 2,8 meter.” Bij operationele noodzaak kan het schip ook laden en
lossen zonder daarbij een kade te hoeven gebruiken. Verder is er een kraan
aan boord, die ruim 40.000 kilo aan materieel kan hijsen. De New Amsterdam
werd in 2003 gebouwd door het Duitse Flensburger SchiffbauGesellschaft. Het 193 meter lange en 26 meter brede schip had over de jaren
heen verschillende namen, naast de twee genoemde waren dat Longstone
en Dorset. Het tonnage bedraagt 23.235.

Defensie huurt voor maximaal tien jaar het commercieel medium ‘roll-on-rolloff’ schip New Amsterdam.

DVVO
Het schip had voorheen diverse eigenaren, maar Defensie huurt het van
TransProCon, onderdeel van Swedish Orient line. De New Amsterdam is
geregistreerd in Soesterberg, waar de DVVO is gehuisvest. Haar embleem
prijkt op beide schoorstenen. DVVO is verantwoordelijk voor de planning en
inzet van het schip. De New Amsterdam is voor vijf jaar gehuurd met daarnaast
de optie op eerst drie en dan nog twee extra jaren. De eigenaar is het schip
voor langere tijd kwijt. “Een rederij wil altijd zekerheid en die hebben zij
daarmee, net als wij die nu hebben”, stelt de projectleider. “Het heeft wel
de nodige tijd gekost om een geschikte kandidaat te vinden. Toch zat tussen
goedkeuring en uiteindelijke ondertekening van het contract uiteindelijk nog
geen jaar. Het besluit werd maart 2021 genomen en de charter party, de
ondertekening, volgde op 2 december.”
Onderhoud
Het onderhoud blijft gedurende de huurperiode voor rekening van de eige
naar. “Dat wordt zoveel als mogelijk ingepland in periodes waarin wij geen
inzet hebben gepland’, verzekert Hoefsmit. De officieren op het schip zijn
Nederlands. Naast de negen Filipijnse bemanningsleden kunnen er twaalf
‘escortes’ mee. “Dat kan civiel, maar ook militair personeel zijn. Het schip
kan gemilitariseerd worden, maar de bemanning niet. De Rijkswet Nood
voorzieningen Scheepvaart is en blijft van kracht.” Defensie doet geen uit
spraken of het schip onder alle omstandigheden inzetbaar is, dan wel of de
rederij voorwaarden aan bijvoorbeeld het dreigingsniveau heeft gesteld. “Dat
is commercieel vertrouwelijk”, benadrukt de projectleider. Dat geldt niet voor
de mogelijkheid tot het plaatsen van wapensystemen voor zelfverdediging.
“Dat zou in beginsel kunnen, maar het is daar nu niet voor ingericht.”
Bondgenoten kunnen tegen een vergoeding ook gebruikmaken van de New
Amsterdam. Gebruik door derden loopt via het Movement Coordination
Centre Europe. “Dat is sinds de indiensttreding al een paar keer gebeurd.
Deze capaciteit is zeker niet alleen voor ons schaars en we vullen hiermee
dus een bredere behoefte.” Het roll-on-roll-off schip heeft Den Helder dan
ook niet als thuishaven. “Per keer wordt bekeken waar zijn ligplaats zal zijn.”

Scania’s en een Boxer op een van de drie dekken van de New Amsterdam.
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Op de Korrel

Observaties bij de hoofdtaken van
de krijgsmacht
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Een jaar geleden stelde ik op deze plaats de vraag of er nog toekomst was voor de tweede hoofdtaak. Dit was naar aanleiding van de val van Kaboel en de
terugtrekking van de Westerse militairen uit Afghanistan. Mijn conclusie was dat de tweede hoofdtaak sterk aan belang zou inboeten. Inmiddels zijn we
een jaar verder en is de veiligheidssituatie in Europa (en de wereld) drastisch veranderd. Ook is de defensienota van het kabinet Rutte IV verschenen.
Hierin worden (opnieuw) de hoofdtaken van de krijgsmacht beschreven. De eerste twee hoofdtaken worden vrijwel ongewijzigd overgenomen uit de vo
rige nota, ondanks de veranderingen in de veiligheidssituatie . De tekst van de derde hoofdtaak is in de loop der jaren telkens aangepast, zonder dat
hiervoor onderbouwing werd aangevoerd. In deze column kijk ik daarom naar de hoofdtaken. Hierbij ga ik terug naar de Grondwet.
In artikel 97 van de Grondwet staan de taken van de krijgsmacht beschreven en wel als volgt: “Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van
de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht”. Dit
is in de Defensienota 2022 ‘vertaald’ naar de volgende twee hoofdtaken: “Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied” en “Be
scherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.”
Voor ik nader inga op elk van de taken, wil ik opmerken dat deze twee taken weliswaar heel verschillend zijn verwoord, maar dat ze elkaar zeker niet uit
sluiten. Kijken we naar de Russische agressie, dan is het zeker zo dat Nederlandse eenheden in Oost-Europa aanwezig zijn in het kader van de bescherming
van het bondgenootschappelijk grondgebied. Tegelijkertijd kan niemand die rationeel denkt, ontkennen dat Poetin een ernstige bedreiging vormt voor de
internationale rechtsorde en stabiliteit. De uitoefening van de twee taken wordt in Oost-Europa dus gecombineerd.
Kijken we naar elke taak op zich, dan valt bij de eerste hoofdtaak een aantal zaken op. Ten eerste spreekt de Grondwet, naast bescherming ook van ver
dediging. Verdedigen doe je als je wordt aangevallen. Het impliceert dus meer dan bescherming. In het begin van deze eeuw, toen de taken zijn geformu
leerd, was verdediging een ver-van-mijn-bed show. Op dit moment is het echter uiterst actueel. Daarnaast wordt gesproken over bescherming van het
grondgebied, terwijl de Grondwet spreekt over belangen van het Koninkrijk. En de belangen van Nederland liggen wel degelijk ook buiten ons grondgebied,
zowel letterlijk als virtueel. Ik denk dan aan bijvoorbeeld China als het om een letterlijke interpretatie gaat, maar ook om booreilanden en windmolenparken
buiten de twaalfmijlszone en de Nederlandse belangen in de ruimte. Virtueel gaat het natuurlijk over de dreigingen in cyberspace.
Bij de tweede hoofdtaak valt vooral op dat niet alleen de internationale rechtsorde, die in de Grondwet wordt genoemd, moet worden beschermd (of
gehandhaafd) en bevorderd, maar ook de internationale stabiliteit, wat veel verder gaat. Een situatie kan immers instabiel worden, zonder dat de interna
tionale rechtsorde gevaar loopt. Trekken ons (kleine) land en onze (eveneens kleine) krijgsmacht hier niet een te grote broek aan?
Dan kom ik ten slotte bij de derde hoofdtaak. Deze werd in 2018 nog geformuleerd als “Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving,
rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal”. In de Defensiebegroting 2021 was deze formulering ingekort tot “Leveren van
bijstand bij rampen en crises”, terwijl in de Defensievisie 2035 de taak werd uitgebreid tot “ondersteuning (onder alle omstandigheden) van de civiele
autoriteiten bij de handhaving van de openbare orde, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de bestrijding van rampen en incidenten en de
beheersing van crises, zowel nationaal als internationaal.” In de Defensienota 2022 zijn de woorden ‘onder alle omstandigheden’ en ‘zowel nationaal als
internationaal’ weer weggevallen. Geen van deze wijzigingen is, zoals ik al schreef, onderbouwd. En dit terwijl bijvoorbeeld de term ‘de bestrijding van
incidenten’ een forse taakuitbreiding behelst. Een incident is immers volgens Van Dale een onvoorziene gebeurtenis of een storend voorval. Kunnen de
civiele autoriteiten de krijgsmacht te hulp roepen bij elk storend voorval, of is dat toch niet de bedoeling?
De lengte van deze column staat niet toe om hier dieper op de materie in te gaan, maar ik concludeer dat het hard nodig is de formulering van de
hoofdtaken van de krijgsmacht goed onder de loep te nemen, te spiegelen aan de Grondwet en de huidige veiligheidssituatie, en de formulering ervan
goed te onderbouwen als we blijven afwijken van de grondwettelijke tekst. Dat lijkt me een prima klus voor het enkele jaren geleden opgerichte Directo
raat-generaal Beleid.

Verder in dit nummer
Op de vorige bladzijde heeft u het artikel van Gertjan van der Wal kunnen lezen met de voor zichzelf sprekende titel Defensie huurt commerciële
strategische zeetransportcapaciteit. ‘Roll-on-roll-off’ schip New Amsterdam in dienst. Op de bladzijden 4 – 7 treft u een artikel
aan van onze medewerker Kees Homan. Hij behandelt Aspecten van stedelijke oorlogvoering. Zijn column kunt u lezen op de bladzijden 14 en
15. Het onderwerp is de Russische opmars in Afrika. De bijdrage van onze andere columnist,László Marácz, staat op de bladzijden 8 en 9. Hij
beschrijft hier De geopolitieke paradoxen van Von der Leyen. Tjeerdjan Nieuwenhuis gaat nader in op De jacht op de mobiele ballis
tische raket. Dit artikel staat op de bladzijden 10 – 13. Op de bladzijden 17 – 20, ten slotte, gaan TNO-medewerkers Rick Meessen en Dolinda Molema
dieper in op De pluriformiteit van niet-statelijke actoren in hybride conflicten.
Foto voorpagina: Het ‘roll-on-roll-off schip New Amsterdam wordt beladen met materieel voor onze militairen in Litouwen. Foto: MinDef
Het colofon kunt u vinden op https://onsleger.nl/armex_ons_leger_magazine/
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Aspecten van stedelijke
oorlogvoering
Mr. drs. C. Homan

De Russische invasie in Oekraïne heeft het onderwerp ‘stedelijke oorlogvoering’ onder de aandacht gebracht van de
media. De meningen hierover en de gebezigde tactieken zijn echter niet eenduidig. Ralph Peters, een bekend Amerikaans
militair deskundige, schreef eens heel ‘aanschouwelijk’: “De toekomst van oorlogvoering speelt zich af in straten, rio
len, kantoorgebouwen, industriële complexen, en in de opeenhoping van huizen, hutten, en schuilplaatsen die de
verpauperde steden van onze wereld vormen”.
De voormalig commandant van het Amerikaanse Korps Mariniers, Generaal
Charles Krulak, plaatste stedelijke oorlogvoering in een ruimere context:
“Gedurende ons hele leven heeft onze doctrine verkondigd, ga niet in steden,
vermijd ze ten koste van alles, maar toch is het waar het zwaartepunt zal
liggen”. Volgens Krulak moet de militair zich in stedelijke oorlogvoering
bekwamen, omdat “als er een vijand is die een verschil wil maken, hij alleen
een verschil kan maken door ons in een complexe, chaotische, dodelijke
omgeving te krijgen, die onze technologie en onze sterkte zo goed als ver
zwakt en zijn capaciteiten hiervan profiteren. Die plaats worden ‘steden’
genoemd”. Hedendaagse conflicten, zoals in Oekraïne, laten dan ook zien
dat steden de trend vertonen het ultieme ‘slagveld’ te worden. Om gevech
ten in steden te vermijden legt de aanvaller zijn hoofdaccent vaak op af
standsvuur van artillerie, granaten en raketten, zoals Marioepol in Oekraïne
ondervond.
Steden
Waarom zijn steden zo belangrijk in oorlogvoering? Hieronder volgen twee
belangrijke redenen.
Ten eerste zijn steden strategisch belangrijk. Een stad is een belangrijk
machtscentrum van mensen, politieke, financiële en bestuurlijke macht,
economische activiteiten, sociale instellingen, geschiedenis, cultuur en ook
een symbool van nationale identiteit. Het beheersen van steden en hun in
woners wordt dan ook door oorlogvoerende partijen als strategisch belang
rijk gezien.
Ten tweede neemt de verstedelijking snel toe. Momenteel telt de wereldbe
volking 7,8 miljard mensen, waarvan niet minder dan 55% in steden woont.
Naar verwachting zal driekwart van de wereldbevolking binnen 20 jaar in
grote steden wonen.

Om gevechten in steden te vermijden legt de aanvaller zijn hoofdaccent vaak
op afstandsvuur van artillerie, granaten en raketten.
Foto: Wikimedia Commons, Ministry of Defence of the Russian Federation

Steden vertonen de trend het
ultieme ‘slagveld’ te worden

Geschiedenis
De geschiedenis van stedelijke oorlogvoering gaat terug tot ver in het verle
den. In de Oudheid kwamen belegeringen van steden reeds veel voor en gaf
een stad zich over door hongersnood en het verlies van maritieme verbin
dingen. Vanaf de Oudheid tot het begin van de 20e eeuw, worden de ge
vechten in steden meestal samengevat in de strijd ‘voor de steden’, met een
fase van beleg, gevolgd door een capitulatie of een korte aanval. De gevech
ten vonden echter vooral plaats in de steden zelf. Bij stedelijke militaire
operaties in de Tweede Wereldoorlog vertrouwde men vaak op bombarde
menten door bommenwerpers. In sommige bijzonder wrede stadsoorlogs
operaties, zoals Stalingrad en Warschau, werden alle wapens gebruikt, on
geacht de gevolgen ervan.
Voorbereiding
Gevechten in steden behoren deel uit te maken van het trainingsprogramma
van de militair. Onze krijgsmacht beschikt hiervoor over het oefendorp
Marnehuizen in Groningen. Veranderingen in het karakter van gewapende
conflicten hebben echter vooral tekortkomingen aangetoond. Een grondige
voorbereiding van de stedelijke omgeving en inlichtingen kunnen de onze
kerheid sterk verminderen en bijdragen aan het succes van de missie.
Overwegingen van de aanvaller omvatten politieke, economische, sociale,
culturele, informatieve, infrastructurele en andere overwegingen. Dit streven
begint zodra planning voor een specifieke operatie is aangevangen en het
gehele stedelijk gebied ‘begrepen’ moet worden teneinde de operatie te
doen slagen.

De verstedelijking neemt snel toe. Naar verwachting zal driekwart van de we
reldbevolking binnen 20 jaar in grote steden wonen.
Foto: Wikimedia Commons, Alexmbogo
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De aanvallers op de grond worden gedwongen om bepaalde tactieken toe
te passen in stedelijke gevechten. Zo kunnen ze niet in de open lucht opruk
ken, moeten ze burgers beschermen, de gewonden evacueren, enz. Wanneer
een stad wordt belegerd, kan de elektriciteit worden afgesloten en kunnen
waterbronnen worden vervuild, waardoor verdedigende soldaten worden
gedwongen alleen op zichzelf te vertrouwen.
De omgeving
De stedelijke omgeving is complex voor strijdkrachten. De strijd is hevig
vanwege de asymmetrie van gevechten in stedelijke gebieden, de driedimen
sionaliteit (diepte, breedte, hoogte) en onderverdeling van de stedelijke
omgeving. Herhaaldelijk is de noodzaak aangetoond van gepantserde en
gemechaniseerde strijdkrachten in stedelijke operaties. Oorlogvoering in
grote steden is het postmoderne equivalent van de guerrillaoorlogvoering in
woestijnen, jungles en bergen. Ondanks alle moderne technologie blijft de
bereidheid het 'traditionele' nabijgevecht aan te gaan daarom een basisver
eiste voor iedere militair. De oorlog in Oekraïne heeft dan ook de verschrik
kingen van oorlog voeren in sommige steden laten zien. Maar dit was reeds
eerder het geval met steden als Grozny, Falluja, Aleppo en Mosoel.

In sommige bijzonder wrede stadsoorlogsoperaties, zoals Stalingrad, werden
alle wapens gebruikt, ongeacht de gevolgen ervan.
Foto: Wikimedia Commons, RIA Novosti

Stedelijke oorlogvoering is een van de
meest destructieve vormen van
oorlogvoering

Kenmerken
Kenmerkend voor stedelijke gevechten is de mix van militaire doelen met die
van burgers en civiele objecten. Het gevolg is letsel en dood onder burgers
en schade aan civiele en andere beschermde objecten. Dit kan voor een deel
worden toegeschreven aan het gebruik in stedelijke gebieden van explosie
ve wapens die grote effecten vertonen. De wapens die voornamelijk worden
gebruikt in stedelijke oorlogvoering zijn namelijk zware, meestal ongeleide
artillerie, mortieren en raketwerpers, grote bommen en raketten, drones en
geïmproviseerde bommen. Stedelijke oorlogvoering is ook een van de meest
intense en destructieve vormen van oorlogvoering. Het is verwoestend voor
de burgerbevolking, de gewonden en zieken en zij die van hun vrijheid zijn
beroofd. Gevechten in stedelijke centra resulteren vaak ook in massale
ontheemding. Burgers hebben geen andere keuze dan te vluchten en doen
dat vaak met groot gevaar voor hun leven. Zodra de gevechten voorbij zijn,
belemmeren niet-ontplofte munitie en andere vormen van wapenbesmetting
en het gebrek aan vitale diensten veel ontheemden om terug te keren.
Mosoel
Een bekend voorbeeld van stedelijke oorlogvoering is de strijd om Mosoel in
Irak. In 2016 voerden Iraakse veiligheidstroepen (gesteund door de Verenig
de Staten) een grootschalige stadsaanval uit om Mosoel te bevrijden van de
Islamitische Staat. Het was een strijd tussen een strijdmacht van meer dan
honderdduizend aanvallers en tussen de vijf- en twaalfduizend verdedigers
van de stad. In de negen maanden durende strijd vonden meer dan tiendui
zend burgers de dood en ondervond de stad naar schatting twee miljard
dollar aan schade. Daarnaast veroorzaakte de strijd tien miljoen ton aan puin
en raakte meer dan 1,8 miljoen inwoners van de stad ontheemd.
Tientallen onbemande vliegtuigen van verschillende types waren te allen tijde
in de lucht. De operatie werd steeds complexer naarmate de aanvallende
troepen zich naar het centrum van de stad verplaatsten.

In 2016 voerden Iraakse veiligheidstroepen een grootschalige stadsaanval uit
om Mosoel te bevrijden van de Islamitische Staat.
Foto: Wikimedia Commons, US DoD

Stedelijke oorlogvoering is dan ook de moeilijkste vorm van oorlogvoering.
De stadsaanval is een grootschalige gevechtsoperatie die verbonden wapens
en ondersteunende capaciteiten vereist: tanks, infanterie, artillerie, lucht
macht, inlichtingen, bewaking, verkenning en meer.
Alle militaire operaties omvatten uiteraard risico's. Stedelijke omgevingen
vormen risico's die echter anders zijn. Dit vanwege de complexiteit van het
fysieke terrein, de aanwezigheid van burgers en de ecosystemen van politie
ke, economische en sociale netwerken die stedelijke gebieden kenmerken.
Aanval
Een aanval moet zowel veelomvattend als systematisch zijn. De gehele ste
delijke omgeving moet aangepakt worden door veel militair vermogen te
gebruiken om de vijandelijke elementen uit te schakelen. Zo’n benadering
vereist een combinatie van isolatie, bescherming, ondersteuning, overtuiging,
destructie, en storende acties of capaciteiten. Afstandswapens kunnen ge
bruikt worden, maar grondstrijdkrachten moeten bij voorkeur eerst een si
tuatie doen ontstaan waardoor deze wapens kunnen worden benut met
goede resultaten. Pantservoertuigen kunnen ook niet opereren in steden
zonder infanterie. Op correcte wijze gebruikt, maar mobiel, zijn pantservoer
tuigen onmisbaar.

Op correcte wijze gebruikt, maar mobiel, zijn pantservoertuigen onmisbaar.
Foto: Wikimedia Commons, G.Garitan
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Het is voornamelijk infanterie die opereert in stedelijke gevechten. Ervaringen
suggereren dat wanneer lichte en gemechaniseerde infanterie samen met
gepantserde strijdkrachten samenwerken als effectieve verbonden wapen
teams, zij zich kunnen aanpassen en vindingrijk zijn, zodat ze een beslissend
effect opleveren op stedelijke gevechtsoperaties. Bovendien zullen operaties
in stedelijk terrein de commandanten van de gezamenlijke troepenmacht
confronteren met een aantal dilemma’s. De dichtheid van gebouwen en
bevolking zal het gebruik van dodelijke middelen bemoeilijken, gegeven het
potentieel voor nevenschade en grote aantallen burgerslachtoffers.
Naast de middelen van moderne oorlogvoering en het gebruik van afstands
wapens, wordt oorlogvoering in steden zelf vooral gekenmerkt door gevech
ten op korte afstand, man tegen man. Huis-aan-huisgevechten gevechten
vinden plaats op verschillende niveaus, met de mogelijkheid om ondergronds
te gaan (bijv. metro of rioolnetwerk). Kenmerkend is ook dat op het slagveld
gebouwen staan die vaak de waarneming verhinderen. Daarnaast kan de
aanvaller zijn superieure vuurmiddelen slechts in beperkte mate gebruiken.
Luchtsteun kan vanwege het risico op nevenschade en het risico op eigen
vuur slechts in beperkte mate worden ingezet.
Bij de aanval is meestal één infanteriepeloton per huis nodig, dat wordt
versterkt door genisten, mortieren, vlammenwerpers, artillerie en tanks.
Afgezien van aanvalsteams zijn er gespecialiseerde eenheden nodig om de
taak te voltooien – zoals genie die obstakels verwijdert.

Bewapende drones, zoals de Bayraktar, worden in toenemende mate gebruikt.
Foto: Wikimedia Commons, ArmyInForm

De aanvaller valt aan met explosieven en slagwapens. Hij rukt op door via
muuropeningen van huis naar huis te werken. Veel explosieven en munitie
zijn vereist. Voor zover mogelijk wordt geprobeerd huizen van boven naar
beneden door te kammen, omdat dit de beste manier is om de handgranaat
te werpen als een van de belangrijkste wapens in huis-aan-huis gevechten.
De meeste stadsaanvallen zijn vooral grondaanvallen. Het gebruik van
vliegtuigen om aanvullende troepen in te voegen of om close air support te
leveren, is meestal beperkt tijdens aanvallen als gevolg van de minder effec
tieve ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) in dicht stedelijk terrein
en de kwetsbaarheid van langzame en laagvliegende luchtactiviteiten.
Aanvallers in moderne stedelijke operaties zien het ondergrondse meestal
als een obstakel. Door tunnels van buiten de stad te graven of stedelijke
infrastructuur te gebruiken, kan de aanvaller echter in staat worden gesteld
om belangrijke verdedigingswerken te omzeilen en zijn aanval vanuit het
centrum van de stad naar buiten te beginnen.
Er is een tendens naar het gebruik van verbeterde sensoren, reële tijd,
communicatie met het commandocentrum en een toenemend gebruik van
(bewapende) drones. Maar veel van de nieuwere technologieën waarvan
Westerse krachten afhankelijk zijn geworden, functioneren niet onder
gronds. Dit geldt ook voor satellietnavigatie en bewaking met drones.

Hinderlagen die zijn aangelegd door kleine groepen militairen met handbedien
de antitankwapens kunnen hele kolonnes moderne pantservoertuigen vernieti
gen. Foto: Flickr, Manhhai

Tot slot van de opmerkingen over de aanval noemt een rapport van de RAND
Corporation over urban warfighting de volgende afwegingen die een aan
valler van tevoren in beschouwing moet nemen.
• Steden kunnen de voordelen van een technologisch superieure
strijdmacht reduceren.
• Grondoperaties kunnen qua mankracht intensief worden.
• Stedelijke operaties kosten veel tijd.
• Gevechtsoperaties in stedelijke gebieden kunnen erin resulteren dat
er veel civiele slachtoffers vallen in verhouding tot het aantal militaire
slachtoffers.
• Operaties gevoerd in stedelijke gebieden kunnen meer operationele
beperkingen opleveren dan operaties elders.
Verdediging
De verdediging van steden heeft echter een belangrijk voordeel. De ervaring
leert dat er namelijk een grotere sterkte (minstens zesmaal) nodig is om een
verdediging aan te vallen en te verslaan. De verdediger bevindt zich namelijk
in een bestaande en goed geconstrueerde verdediging en niet in de open
lucht. Tevens behoudt de verdediger ook relatieve bewegingsvrijheid binnen
het stedelijke terrein. Bovendien vecht de verdediger op eigen terrein en weet
welke opmarsroutes beperkt zijn. Het ondergrondse dient als vluchtweg voor
de verdedigers. Zij gebruiken bestaande tunnels of graven hun eigen tunnels
om gevechtsposities met elkaar te verbinden, zich te verbergen voor ontdek
king en dekking te bieden tegen luchtaanvallen. Vechten in stedelijke gebie
den doet de voordelen teniet die de aanvaller kan hebben in pantser, zware
artillerie of luchtsteun. Hinderlagen die zijn aangelegd door kleine groepen
militairen met handbediende antitankwapens kunnen hele kolonnes moder
ne pantservoertuigen vernietigen.

Bruggen worden vernietigd om de opmars van voertuigen te vertragen.
Foto: Wikimedia Commons, Press Office of the President of Ukraine
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De tactiek van de aanvaller wordt bemoeilijkt door een driedimensionale
(diepte, breedte en hoogte) omgeving, beperkte gezichtsvelden en vuur
vanuit gebouwen, verbeterde verhulling en dekking voor verdedigers, on
dergrondse infrastructuur en het gemak van plaatsing van boobytraps en
sluipschutters. De verdediger kan het terrein benutten om zich te verschuilen
en voor dekking gebruiken, maar ook om te vechten en te manoeuvreren,
bijvoorbeeld in gebouwen of ondergronds in civiele infrastructuur en voor
bereide tunnels. Kortom, verdedigers kunnen de effectiviteit van een aan
zienlijk deel van de huidige militaire technologieën en tactieken verminderen.
Zo beschikken steden over vele structuren die ideaal zijn voor de verdediging.
Grote overheids-, kantoor- of industriële gebouwen zijn vaak gemaakt van
dik, met staal versterkt beton waardoor ze weinig kwetsbaar zijn voor veel
militaire wapens.
De gebouwen kunnen uitstekende posities voor sluipschutters bieden, terwijl
steegjes en met puin gevulde straten ideaal zijn voor het plaatsen van boo
bytraps. Verdedigers kunnen zich onopgemerkt van het ene deel van de stad
naar het andere verplaatsen met behulp van tunnels. Ondertussen hebben
de aanvallers de neiging om kwetsbaarder te worden dan de verdediger,
omdat ze vaker de open straten moeten gebruiken, onbekend met de ge
heime en verborgen routes van de verdedigers.

Aan zowel burgers als gewonde strijders moet medische zorg worden geboden.
Foto: Wikimedia Commons, Mstyslav Chernov

Tijdens een stadsgevecht is het belangrijk om de strategische punten van een
stad te verdedigen, zelfs om ze te vernietigen. Bijvoorbeeld vernietiging van
een brug, om de opmars van voertuigen te vertragen, vernietiging van
brandstofreserves, enz. Het gebruik van zware artillerie met ongeleide mu
nitie is praktisch onmogelijk voor de nauwe ondersteuning van de troepen,
namelijk door het risico op eigen eenheden te schieten. Wel is er nu de in
gebruikname van intelligente munitie met een hoge mate van precisie en
explosieven met een beperkte actieradius.
Steun bevolking
De steun van de lokale bevolking is een belangrijke factor voor een succes
volle verdediging. De bewoners kunnen zorgen voor talrijke bevoorradings
taken, reparaties uitvoeren, maar ook als spotters optreden. Ze kunnen ook
helpen met evacueren als dat nodig is, of medische hulp bieden. Dit alles
stelt militairen in staat zich uitsluitend op de gevechtshandelingen te richten.
Vechten in een stedelijke omgeving kan een aantal voordelen bieden aan
een zwakkere verdedigende macht of aan guerrillastrijders door uitputtings
verliezen als gevolg van hinderlagen. De verdediging van steden kan velerlei
middelen omvatten. Voorbeelden zijn de antitankverdedigingslinie, lucht
ruimbewaking, sluipschutters, mijnen, en vallen. Het stedelijke slagveld is
overwegend complex. Zo is er het opzetten van veilige evacuatieroutes voor
burgers die vrijwillig willen vertrekken, maar ook het voorzien in de behoef
ten van ontheemde burgers, het bieden van medische zorg aan zowel burgers
als gewonde strijders, het omgaan met menselijke resten, en het opruimen
van niet-ontplofte munitie.
Decentralisatie
Alle uitdagingen confronteren commandanten die aanvallen met een reeks
dilemma's, die vooral betrekking hebben op commandovoering, communi
catie en inlichtingen, bewaking en verkenning. Het terrein en de vele actoren
die opereren, kunnen het bijvoorbeeld moeilijk maken voor operationele
commandanten om de tactische strijd direct te beïnvloeden zodra deze is
begonnen. Vanwege deze dilemma's is het gebruikelijk dat in vele Westerse
landen aan ondergeschikten wordt toevertrouwd om op een gedecentrali
seerde manier te werken (mission command). De decentralisatie van het
gezag brengt echter een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hogere
commandanten moeten ervoor zorgen dat hun leiders en militairen voorbe
reid, getraind en uitgerust zijn om zelfstandig beslissingen te nemen en hun
operaties uit te voeren op een manier die vanuit een juridisch en humanitair
perspectief aanvaardbaar is.

Zelfs stedelijke oorlogvoering heeft grenzen, hoewel die, zoals we in Oekraïne
zagen, niet altijd worden nageleefd.
Foto: Wikimedia Commons, National Police of Ukraine

Tot slot
Beelden in de afgelopen tijd – zoals in Oekraïne - laten weinig ruimte voor
twijfel dat dorpen en steden deel zullen blijven uitmaken van slagvelden
tijdens toekomstige gewapende conflicten. Stedelijke gevechten hebben een
brutale, destructieve reputatie. Maar of ze het nu leuk vinden of niet, mo
derne strijdkrachten worden steeds meer gedwongen om te vechten in
steden. Hoewel de krijgsmacht dat bij voorkeur niet wil, is het erg waarschijn
lijk dat een toekomstige vijand de termen van de strijd zal dicteren. Verwacht
kan worden dat oorlogvoerende partijen traditionele methoden zoals bele
geringen, tunnels, boobytraps, artillerie, mortieren en sluipschutters blijven
gebruiken en deze aanvullen met moderne mogelijkheden.

Grenzen
Zelfs stedelijke oorlogvoering heeft in beginsel grenzen, hoewel die, zoals
we in Oekraïne zagen, niet altijd worden nageleefd. De belangrijkste begin
selen van humanitair oorlogsrecht – onderscheid, evenredigheid en voor
zorgsmaatregelen – hebben betrekking op de bescherming van burgers tegen
de gevolgen van gevechten. Strenge bescherming genieten objecten die
onmisbaar zijn voor het overleven van de bevolking, en aan medische en
humanitaire infrastructuur en personeel.

Om succesvol te zijn, moet men vertrouwen op een goede voorbereiding,
goed getrainde troepen, voldoende middelen en de inzet van verbonden
wapens!
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Column

De geopolitieke paradoxen van
Von der Leyen
Prof. Dr. László Marácz

De Europese Unie kwam eind augustus bijeen in het Sloveense Bled waar een strategisch forum van de EU de geopoli
tieke uitdagingen van deze tijd op de agenda plaatste. De zogeheten ‘keynote speech’ werd verzorgd door Ursula von
der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. De speech geeft een zeldzame inkijk in de overlevingsstrategie
die de belangrijkste functionaris van de EU voor ons continent en haar burgers in petto heeft. Of de Oekraïens-Russische
oorlog en de ernstige gevolgen voor de EU op het terrein van de energie- en voedselveiligheid nog niet genoeg zijn,
opent Von der Leyen in deze speech ook nog eens de aanval op China. Zij beschuldigt China van ‘chantage’ als het gaat
om de levering van de zogeheten zeldzame aardmetalen. Hiermee bespoedigt de Europese Commissie de verdere pola
risering van de mondiale verhoudingen die haar voorzitter juist zegt te bestrijden.

De lessen van Kissinger
De beide communistische grootmachten, de Sovjet-Unie en de Volksrepu
bliek China stonden in de Koude Oorlog tegenover het kapitalistische
Westen. Hoewel er tussen de Sovjet-Unie en China tegenstellingen beston
den, leefde in het Westen de angst dat de Sovjet-Unie en China samen een
sterk blok zouden vormen dat de Westerse wereldhegemonie zou kunnen
bedreigen. De minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Henry Kissinger
zag de oplossing in het drijven van een wig tussen de beide communistische
grootmachten. De topontmoeting begin zeventig tussen de Amerikaanse
president Richard Nixon en de Chinese leider Mao Zedong die werd ingeleid
door een uitwisseling van de tafeltennisteams van beide landen (vandaar de
term ‘pingpong-diplomatie’, LM) werd een groot succes. Hierdoor slaagde
de VS erin het communistische China los te weken van de Sovjet-Unie. Deze
tactische manoeuvre heeft ertoe bijgedragen dat de Sovjet-Unie geïsoleerd
werd en de Koude Oorlog door het Westen uiteindelijk gewonnen werd.
Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie begin jaren negentig is er een
toenadering tussen Rusland, de kernstaat van de oude Sovjet-Unie en China
dat de ambitie heeft om een wereldmacht te worden. De Russisch-Chinese
toenadering kreeg voor het eerst een formeel karakter met de oprichting van
de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in 1996 waar China en Rusland hun
veiligheidsstrategie op elkaar afstemden. De lessen van Henry Kissinger
werden in het Westen echter in de wind geslagen. Sinds de opkomst van
Vladimir Poetin als leider van de Russische Federatie begin 2000 hebben
Westerse leiders munitie verschaft voor een verdere Russisch-Chinese toena
dering. Mede door de oostwaartse uitbreiding van de NAVO heeft Rusland
de politieke, economische en militaire steun van haar Chinese achterland
bedongen. Om de verdere toenadering tussen Rusland en China te verhin
deren probeerde de inmiddels hoogbejaarde Kissinger zijn tactische manoeu
vre nog twee keer in te zetten.

De ‘keynote speech’ in het Sloveense Bled werd verzorgd door Ursula von der
Leyen. Foto: Flickr, European Parliament

‘Oekraïne moet winnen’
Aan het begin van het presidentschap van Donald Trump begin 2017 werd
Kissinger naar Moskou gestuurd om met de Russische leider Vladimir Poetin
te onderhandelen over een Westers-Russische toenadering. De Russen die
inmiddels diep vervlochten waren geraakt met China hapten niet toe. Kis
singer probeerde het nog een keer recentelijk op een bijeenkomst van het
World Economic Forum in Davos waar hij opriep om aan Rusland territoriale
concessies te doen. Westerse en Oekraïense politici wezen dit voorstel
unaniem van de hand. Territoriale concessies van een soeverein Oekraïne
waren simpelweg onbespreekbaar. Blijkens haar keynote speech legt ook
Von der Leyen de lessen van Kissinger terzijde. In Bled heeft zij nog eens
benadrukt dat de enige denkbare uitkomst van de oorlog in Oekraïne een
totale overwinning van Oekraïne is. Hierdoor heeft het Westen en vooral de
EU het lot van Europa verbonden aan dat van Oekraïne.

De topontmoeting begin zeventig tussen de Amerikaanse president Richard
Nixon en de Chinese leider Mao Zedong werd een groot succes.
Foto: Flickr, Manhhai
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‘Chantage’
In de context van de Russisch-Oekraïense oorlog zijn de uitspraken van Von
der Leyen uiterst ongelukkig. Zowel Rusland als China worden door haar
beschuldigd van ‘chantage’. Het is waar dat Rusland als leverancier van olie
en gas de prijzen daarvan mede heeft bepaald. Het is juist dat China, dat
tachtig procent van de wereldmarkt van de zeldzame aardmetalen contro
leert, de prijzen van deze metalen mede heeft bepaald. In een wereld van
globalisering en vrijhandel is dit overigens niet iets bijzonders. Het brandmer
ken van de vrije marktwerking als ‘chantage’ draagt ertoe bij dat er voor
Rusland en China nu een duidelijke gemeenschappelijke vijand is, namelijk
de EU. Het machtige Euraziatische blok van China en Rusland, aangevuld
met Iran, Centraal-Aziatische staten, en mogelijk India zal zich tegen de EU
van Von der Leyen keren met alle gevolgen van dien.
Macron als vredesduif
Von der Leyen beweert dat de EU zo snel mogelijk van de Russische energie
en de Chinese zeldzame aardmetalen af moet. Dat klinkt redelijk, maar
duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, kan op korte termijn de
fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, niet totaal vervangen, hoe graag men
dat in Brussel ook wil. De EU zal gas en olie elders moeten inkopen, een deel
daarvan is gewoon Russisch gas en olie maar dan geleverd via China en India
voor een veel hogere prijs dan de originele Russische. De boycot van Russische
energie leidt nu al tot een gevaar voor de energie- en voedselveiligheid in de
EU. Dit begint ook in hogere kringen door te dringen. De Franse president
Macron heeft voorzichtig laten doorschemeren dat er nu gestreefd moet
worden naar vrede en onderhandelingen in Oekraïne. De Fransen beschikken
weliswaar over kernenergie maar 32 van de 56 kerncentrales staan stil voor
onderhoud. Ook Frankrijk ontkomt deze winter niet aan hogere energieprij
zen, als er al genoeg energie zal zijn. De politiek-maatschappelijke positie
van president Macron die sowieso niet al te sterk is, wordt wankel als de
energieprijzen ook in Frankrijk zullen blijven stijgen. Vandaar dat Macron zich
nu als vredestichter profileert in de hoop voor de winter Russische gasleve
ringen van Gazprom veilig te stellen. Er zal overigens niet alleen een tekort
aan energie in de EU ontstaan maar ook in Oekraïne, dat zijn energie sinds
2015 al via de EU krijgt. Russisch gas wordt via een U-bocht-constructie uit
Centraal-Europa teruggepompt naar Oekraïne. Vanwege de dreigende te
korten zal de EU Oekraïne echter niet meer aan gas kunnen helpen met alle
gevolgen van dien voor de burgers van dat land de komende winter. Het is
te verwachten dat de Oekraïners massaal op de vlucht voor de kou naar de
EU zullen trekken, waar het ook al niet zo warm zal zijn.

China controleert tachtig procent van de wereldmarkt van de zeldzame aard
metalen. Foto: Wikimedia Commons, Brücke-Osteuropa

Duurzame energie kan op korte termijn de
fossiele brandstoffen niet totaal vervangen

Zeldzame aardmetalen
De beschuldigingen tegen China zijn ongelukkig, niet alleen omdat de lessen
van Kissinger wederom in de wind geslagen worden, maar ook omdat de
zeldzame aardmetalen onmisbaar zijn voor de werking van alle digitale
technieken, zoals elektrische auto’s, mobiele telefoons en iPads. Ook de
installaties van duurzame energie, zoals windturbines en zonnepanelen,
draaien alleen met behulp van zeldzame aardmetalen. Als China wordt ge
boycot of de zeldzame aardmetalen de EU gaat onthouden, dan is het met
de vierde industriële revolutie, de digitalisering in de EU, snel gedaan. Net
zoals energie zal er niet genoeg aan zeldzame aardmetalen zijn of worden
deze onbetaalbaar op de wereldmarkt. Von der Leyen heeft gelijk dat de
zeldzame aardmetalen in sommige Westerse landen, zoals Canada of
Australië te vinden zijn, maar zij vergeet te vermelden dat de ontginning van
deze metalen zo’n enorme milieuvervuiling met zich meebrengt dat er geen
enkel Westers land is dat net zoveel zou kunnen produceren als China,
Rusland en de Centraal-Aziatische landen. Op deze wijze komt niet alleen
de energievoorziening maar ook de digitalisering van de EU onder druk te
staan met alle gevolgen van dien.

De Franse president Macron heeft voorzichtig laten doorschemeren dat er nu
gestreefd moet worden naar vrede en onderhandelingen. Foto: Wikimedia
Commons, Russian Presidential Executive Office

Als China wordt geboycot, dan is het met
de vierde industriële revolutie snel gedaan
De ontginning van zeldzame aardmetalen metalen brengt een enorme milieu
vervuiling met zich mee. Foto: Wikimedia Commons, Aditya Suseno
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De jacht op de mobiele ballistische
raket
Tjeerdjan Nieuwenhuis

De ballistische raket heeft sinds zijn introductie op het slagveld bewezen een effectief wapen te zijn. De V2 bood NaziDuitsland een middel om de geallieerde bombardementen op Duitse steden te vergelden. Enkele decennia later schoot
Saddam Hoessein raketten (Scuds) [1] op Israëlische steden en in Oekraïne komen ballistische raketten te pas bij het
opblazen van munitiedepots. Heden ten dage zijn langeafstandswapens zoals de ballistische raket niet meer weg te
denken van het slagveld.
Het zijn wapens waartegen nauwelijks goede verdediging bestaat en zij zijn
relatief gemakkelijk te verbergen voor de tegenstander. Bovendien biedt het
strijdende partijen een middel om doelen diep in het achterland van de te
genstander te bestoken, ook wanneer het geen noemenswaardige lucht
macht bezit. De dreiging van ballistische raketten zal daarom menig generaal
de nodige hoofdbrekens geven. Eén welgemikte raket op een
logistieke hub of militaire basis kan een operatie behoorlijk in de war
schoppen, of voorkomen dat een offensief überhaupt gelanceerd kan wor
den. Bovendien kunnen aanvallen op stedelijk gebied grote sociale onrust
tot gevolg hebben. Met andere woorden, de kosten van een oorlog met een
tegenstander die over ballistische raketten beschikt, kunnen zeer hoog op
lopen. Dit maakt de noodzaak van niet alleen antiballistische verdedigings
middelen groot, maar ook van middelen en methodes om ballistische raket
ten en mobiele lanceerinrichtingen actief op te sporen en uit te schakelen.
Dit laatste heeft in de geschiedenis bewezen een zeer ingewikkelde en
tijdrovende klus te zijn.
Ballistische dreiging
Raketten zijn er in soorten en maten. De meeste raketten hebben slechts een
klein bereik en worden vooral ingezet als artillerie. Dergelijke systemen zijn
vooral nuttig om overweldigend vuur te bieden. De raketsystemen die on
derwerp zijn van dit artikel kunnen afstanden overbruggen van enkele
honderden kilometers, of zelfs duizenden. Dergelijke raketten zijn ontworpen
voor doelen ver achter de vijandelijke linie en de behoren aldus tot een an
dere categorie dan raketartillerie. De V2 raket, de eerste in zijn categorie,
had bijvoorbeeld een bereik van iets meer dan 300 kilometer, genoeg om
vanaf de Noord-Franse of Nederlandse kust doelen in Engeland te bestoken.
Doorontwikkeling van de V2 in zowel de Sovjet-Unie als in de Verenigde
Staten zorgde uiteindelijke voor de ontwikkeling van raketsystemen die
continenten kunnen overbruggen. Het voordeel van de V2 en latere systemen
zoals de Scud, Pershing II of de Iskander, is dat deze vanaf een relatieve
veilige positie doelen ver achter de frontlinie kunnen bestoken, terwijl als
men voor dezelfde missie bommenwerpers gebruikt, mens en machine
moeten worden geriskeerd. Zodoende biedt de ballistische raket, en dit geldt
ook voor de kruisraket, vanwege zijn grote reikwijdte, een uitstekend middel
om de tegenstander een veilige ruimte te ontnemen van waaruit deze
krijgsinspanningen kan organiseren en ontplooien.
Verbeterde plaatsbepalingstechnieken hebben ervoor gezorgd dat raketten
vandaag de dag met grote nauwkeurigheid doel kunnen treffen. De V2 en
de directe afgeleide hiervan, zoals de Scud, waren behoorlijk inaccurate ra
ketsystemen. De Iraakse variant van de Scud, de Al-Hoessein, had bijvoor
beeld een circular error probable (CEP) van 450 meter. De CEP van een wapen
houdt in dat 50 procent van de afgeschoten projectielen landt binnen een
cirkel met de aangegeven radiuswaarde. Met een CEP van 450 meter was
de Al Hoessein voor niet veel meer geschikt dan het zaaien van onrust door
terreur. Moderne raketsystemen hebben echter een CEP van veelal minder
dan tien meter, waardoor het precisiewapens zijn. Dergelijke accuratesse
verschaft de mogelijkheid om logistieke hubs, militaire bases en andere
doelen met chirurgische precisie onder schot te nemen. In andere woorden,
in combinatie met grote reikwijdte bieden precisieraketten een middel om
de veiligheid van gebieden tot ver achter de vijandelijke frontlinie te bedrei
gen. Het hedendaagse Oekraïense strijdtoneel laat duidelijk zien dat de inzet
van dergelijke wapensystemen de krijgsinspanningen aan beide zijden danig
frustreert.

De V2 bood Nazi-Duitsland een middel om de geallieerde bombardementen op
Duitse steden te vergelden. Foto: Wikimedia Commons, Koefbac

De meeste raketten hebben slechts een klein bereik en worden vooral ingezet
als artillerie, zoals de MLRS. Foto: Wikimedia Commons, FaceMePLS

Directe verdediging tegen
ballistische raketten is slecht mogelijk
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Moderne ballistische raketten en kruisraketten worden veelal ontworpen om
vanaf mobiele lanceerinstallaties afgeschoten te kunnen worden. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog begrepen de Duitsers al het voordeel van mobiele
lanceerinrichtingen. De geallieerden waren destijds redelijk instaat om lan
ceerlocaties van de V1 in kaart te brengen en uit te schakelen. Hetzelfde was
echter een stuk lastiger voor de V2 omdat deze raket met een trailer naar
elke willekeurige lanceerlocatie getransporteerd en binnen vier uur gelan
ceerd kon worden. Dergelijke mobiliteit verschafte natuurlijk ook de optie
om de V2s te verbergen voor geallieerde verkenners. Het voordeel dat mo
biliteit bood boven statische lanceerinrichtingen werd ook tijdens de Koude
Oorlog meegewogen bij het ontwerp van raketsystemen. Mobiele systemen
zoals de Scud, SS-20 en de Pershing II zijn hiervan goede voorbeelden. Het
is ook veelzeggend dat landen als Iran, China en Noord-Korea eigenlijk uit
sluitend raketsystemen ontwikkelen die met behulp van een mobiele lan
ceerinrichtingen afgevuurd kunnen worden, de zogenaamde transporter
erector launchers (TEL’s). Moderne TEL’s hebben veelal off road mogelijkhe
den, kunnen hun lading zonder veel ondersteunende logistiek afvuren vanaf
elk willekeurig punt en hebben veelal de omvang of uiterlijk vergelijkbaar
met een civiele truck met oplegger. Dit laatste maakt waarneming en loka
lisering uiteraard moeilijker.
De beperkte directe verdediging die mogelijk is tegen ballistische raketten is
een ander te bespreken punt. De Geallieerden merkten dat onderschepping
van Hitlers V2, die snelheden bereikte tot 2.880 kilometer per uur, onbegon
nen werk was. Hoewel sindsdien op het gebied van antirakettechnologie
grote vorderingen zijn gemaakt, is het onderscheppen van een projectiel met
dergelijke snelheden nog steeds vrij lastig. Moderne luchtverdedigingssyste
men zoals de Amerikaanse Patriot of de Russische S-400, kunnen raketten
onderscheppen, maar zijn niet in staat om bijvoorbeeld een ICBM te onder
scheppen, die gaan domweg te snel. De ontwikkeling van raketten voor korte
en middellange afstand staat echter niet stil, waardoor de bestaande anti
ballistische capaciteiten van luchtverdedigingssystemen veelal alweer achter
haald zijn. Moderne ballistische raketten kunnen bijvoorbeeld tijdens hun
vlucht manoeuvreren en elektronische stoorsignalen uitzenden. Ook de
ontwikkeling van de zogenaamde hypersonic glide vehicles (HGV’s) zorgt dat
de raket het voorlopig wint van het raketschild. HGV’s hebben namelijk als
kenmerken een korte boost fase en een onvoorspelbaar vluchttraject,
waardoor respectievelijk detectie en onderschepping nagenoeg onmogelijk
worden.
Het moge duidelijk zijn dat ballistische raketten en ook kruisraketten popu
laire wapens zijn. De ontwikkeling en het bezit ervan waren na de Tweede
Wereldoorlog vooral het voorbehouden aan de grote mogendheden. Dit
veranderde halverwege de jaren zeventig door de export van bijvoorbeeld
Scuds en het opdoen van kennis op het gebied van rakettechnologie in nietwesterse landen. Heden ten dage beschikken de strijdkrachten van een groot
aantal landen in Europa, Azië en het Midden-Oosten over diverse typen
ballistische raketten en kruisraketten. Deze systemen zijn sindsdien ook in
gezet tijdens talloze militaire conflicten. De Golfoorlog is hiervan uiteraard
het bekendste voorbeeld. Maar in meer recentere conflicten zoals de Syrische
burgeroorlog, de strijd om Nagorno-Karabach in 2020 en de strijd in
Oekraïne, zijn raketsystemen voor korte en middellange afstand ook volop
ingezet. De verwachting is dat bijvoorbeeld bij een Chinese invasie van Tai
wan mobiele raketsystemen tot de voornaamste wapensystemen zullen
behoren.
‘Scud hunt’
De proliferatie van rakettechnologie maakt het voor strijdkrachten niet alleen
noodzakelijk om over antiballistische capaciteiten te beschikken, maar ook
over middelen om dergelijke mobiele raketsystemen actief te kunnen opspo
ren en uit te schakelen. Dit laatste is misschien nog wel lastiger dan het
opwerpen van een effectief raketschild. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
maakten de Geallieerde luchtmachten actief jacht op (mobiele) lanceersys
temen voor de V1 en de V2, maar desondanks werd de dreiging pas weg
genomen bij inname van de lanceerlocaties aan het einde van de oorlog. Het
grote probleem hierbij was het op tijd lokaliseren en uitschakelen van een
rakettransport. Ditzelfde probleem deed zich tijdens de Golfoorlog voor.

Systemen als de Pershing II kunnen vanaf een relatieve veilige positie doelen ver
achter de frontlinie bestoken. Foto: nara.getarchive.net

Het voordeel dat mobiliteit bood boven statische lanceerinrichtingen werd ook
tijdens de Koude Oorlog meegewogen bij het ontwerp van raketsystemen,
zoals bij de SS-20. Foto: Wikimedia Commons, George Chernilevsky

Ook de ontwikkeling van de zogenaamde ‘hypersonic glide vehicles‘ (HGV’s),
zoals de Amerikaanse X-51, zorgt dat de raket het voorlopig wint van het ra
ketschild. Afbeelding: USAF
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Destijds trachtte Saddam Hoessein de door de Verenigde Staten geleide
coalitie onder druk te zetten door Scuds af te vuren op onder meer Israëlische
steden. Door Israël te betrekken bij de oorlog tegen zijn land hoopte hij de
Arabische leden van de coalitie te bewegen zijn kant te kiezen. Israël was
immers in de Arabische propaganda de ware vijand. Saddams machinaties
bezorgden dusdanige kopzorgen in Washington dat naast inzet van antibal
listische Patriot-systemen in Israël, de Amerikaanse luchtmacht werd veror
donneerd een aanzienlijk hoeveelheid middelen vrij te maken voor het op
sporen en vernietigen van de Iraakse mobiele Scud-capaciteit. De Israëlische
regering liet zich uiteindelijk niet uit de tent lokken en ook de Arabische
coalitielanden keerden zich niet tegen de Verenigde Staten. Dit succes was
echter meer te danken aan diplomatieke inspanningen dan aan de jacht van
de Amerikaanse luchtmacht op Iraakse Scuds.
In de literatuur over dit onderwerp is een analogie gemaakt met onderzee
bootbestrijding.[2] Net als bij de bestrijding van mobiele raketsystemen is
deze tak gericht op het opsporen, aanvallen en vernietigen van gevechtseen
heden die zich voor het oog van de tegenstander trachten te onttrekken en
veelal pas gelokaliseerd kunnen worden op het moment dat ze hun dodelij
ke lading afvuren. Bovendien, op het moment dat een onderzeebootbeman
ning een torpedo heeft afgevuurd, zal men zich zo snel mogelijk uit de
voeten willen maken om detectie te ontwijken. De Iraakse Scud-eenheden
gedroegen zich niet anders. Overdag verscholen ze zich om ‘s nachts, ge
bruikmakend van de duisternis, ongezien hun dodelijke lading af te vuren,
alvorens zo snel mogelijk de lanceerlocatie weer te verlaten. Naar verluidt
waren de Iraakse Scud-bemanningen er speciaal op getraind de lanceercyclus
in minder dan een uur af te ronden en zelfs binnen tien minuten na lancering
weg te rijden.
Het detecteren van een raket is in principe vrij eenvoudig. Wanneer eenmaal
de raketmotor is ontstoken, produceert een raket een duidelijke en hete
rookpluim. Deze rookpluim is waarneembaar vanuit de ruimte door waarne
mingssatellieten of door piloten die in de buurt vliegen. De Verenigde Staten
beschikten destijds over ‘s werelds meest geavanceerde waarnemings- en
verkenningssystemen en waren goed in staat om een Scud-lancering te
detecteren. Problematischer was het exact lokaliseren van de lanceerlocatie
en de tijdige communicatie daarvan naar straaljagers in de buurt. In februa
ri 1991 zouden bijvoorbeeld twee F-15 piloten met eigen ogen de rookpluim
van een Scud hebben waargenomen, maar konden vervolgens de mobiele
lanceerinrichting niet lokaliseren.[3] Het ontbrak de straaljagers domweg aan
waarnemingsinstrumenten om het gebied waarover zij vlogen te monitoren.
De Scud-bemanning kon zodoende ongezien wegkomen, zich verbergen en
het lanceersysteem herladen voor een volgende missie.

De verwachting is dat bijvoorbeeld bij een Chinese invasie van Taiwan mobiele
raketsystemen tot de voornaamste wapensystemen zullen behoren.
Foto: Flickr, rhk111

De Amerikaanse luchtmacht moest een aanzienlijk hoeveelheid middelen, zoals
A-10’s, vrijmaken voor het opsporen en vernietigen van de Iraakse mobiele
Scud-capaciteit. Foto: Wikimedia Commons, Tomás Del Coro

Dit voorbeeld is typerend voor de Amerikaanse poging de dreiging van
Iraakse Scuds te neutraliseren. De coalitie bezat gedurende Desert Storm een
onbetwist luchtoverwicht boven Iraaks grondgebied, maar slaagde er niet
om dit te vertalen in duidelijke tactische successen wegens beperkte surveil
lancemiddelen. Maar ook wanneer monitoring van een gebied wel mogelijk
was, bijvoorbeeld met behulp van infraroodsensoren waarmee voertuigen
gedetecteerd kunnen worden, leverde dit de coalitie onvoldoende succes op.
Naar verluidt zouden Iraakse vrachtwagenchauffeurs zijn betaald om ‘s nachts
met hun truck door de woestijn te rijden om als lokaas te dienen voor
Amerikaanse straaljagers.[4] Hoeveel Scuds en bijbehorende TEL’s uiteinde
lijk zijn vernietigd is tot op de dag van vandaag onduidelijk, maar er wordt
beweerd dat de Verenigde Staten niet één TEL hebben uitgeschakeld. [5]
Toekomst
Sinds Desert Storm heeft de Amerikaanse krijgsmacht niet stil gezeten om
haar capaciteiten te verbeteren tegen de dreiging van mobiele langeafstands
wapens. Hoogstwaarschijnlijk zullen de Verenigde Staten in een vergelijkba
re situaties als Irak, waarbij het luchtoverwicht geniet, wel in staat zijn om
tijdig TEL’s te lokaliseren en uit te schakelen. Sowieso behoren middelen om
grote gebieden te monitoren, zoals UAV’s en satellieten, tot het arsenaal van
veel hedendaagse krijgsmachten; systemen die naast waarneming ook de
mogelijkheid hebben om snel een dodelijke lading af te vuren. Met andere
woorden, de sensor-to-shooter cyclus is bij moderne wapensystemen aan

Scud-eenheden moesten na het afvuren van hun dodelijke lading zo snel moge
lijk de lanceerlocatie weer te verlaten.
Foto: Wikimedia Commons, ShinePhantom
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zienlijk verbeterd. De strijd om Nargono-Karabach in 2020 heeft laten zien
dat een Scud-eenheid vandaag de dag niet zo gemakkelijk wegkomt als
dertig jaar geleden. Tijdens de strijd werden verscheidene Armeense raket
lanceersystemen, waaronder een Scud TEL, met behulp van een Turkse
Bayraktar drone waargenomen en onmiddellijk uitgeschakeld.
Op toekomstige slagvelden kan echter het luchtoverwicht volledig ontbreken
waardoor continue monitoring van een lanceergebied lastiger wordt. In een
dergelijk scenario wordt opsporen en vernietigen van TEL’s een stuk lastiger.
Misschien is het mogelijk om incidenteel een gebied te verkennen van
waaruit raketten worden afgeschoten, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk
ontoereikend zijn om de raketdreigingen voldoende weg te nemen. Het is
tevens goed te bedenken dat een toekomstig slagveld meer stedelijk of
semi-stedelijk van aard kan zijn. Dergelijk terrein verschaft een opponent
uiteraard meer mogelijkheden om TEL’s te verbergen dan de Iraakse woestijn.
In zo’n situatie is het lastig om civiele van militaire voertuigen te onderschei
den. Iran heeft bijvoorbeeld TEL’s ontwikkeld voor zijn ballistische raketten
die niet te onderscheiden zijn van een civiele vrachtwagen. Maar ook een
scheepscontainer kan prima functioneren als lanceerplatform, zoals een
Russisch defensieconcern heeft aangetoond. [6] Met dergelijke misleidende
technieken wordt het knap lastig om mobiele ballistische raketten en
kruisraketten op te sporen en tijdig te vernietigen.

Een door een Patriot neergehaalde Scud. Hoeveel Scuds en bijbehorende TEL’s
uiteindelijk zijn vernietigd is tot op de dag van vandaag onduidelijk.
Foto: Wikimedia Commons

Het moge duidelijk zijn dat de aanwezigheid van mobiele langeafstandswa
pens niet is weg te denken van het hedendaagse slagveld. Met de hernieuw
de Russische dreiging is dit militaire probleem ook van toepassing op het
Europese strijdtoneel. De Nederlandse krijgsmacht zal daarom in samenwer
king met NAVO-bondgenoten capaciteit moeten ontwikkelen waarmee het
deze dreiging geloofwaardig kan adresseren. Dit vergt uiteraard een aan
zienlijke investering in allerlei geavanceerde wapensystemen en ontwikkeling
van een relevante doctrine. Het is hierbij goed te bedenken dat dit niet alleen
noodzakelijk is om in een daadwerkelijke oorlog een vijandelijke ballistische
raket op de grond uit te kunnen schakelen, maar dat dit ook de afschrikking
dient. Dergelijke capaciteit laat aan de tegenstander zien dat men over het
vermogen beschikt het vijandig raketarsenaal te weerstaan en dat er van
intimidatie geen sprake is. Hij zal zich twee keer moeten bedenken alvorens
toe te willen slaan.
Eindnoten
[1] Het betrof van oorsprong Russische raketten voor de middellange afstand
van het type P-11. De NAVO-codenaam van dit type raket was Scud. Dit
betekent letterlijk ijlen, snellen. (Hoofdredacteur)
[2] M.D. Mamdeles, T.C. Hone en S.S. Terry, Managing “Command and
Control” in the Persion Gulf War (London 1996) 71.
[3] Ibidem 76.
[4] Ibidem 77.
[5] R.W. Stanley, Attacking the Mobile Ballistic Missile Threat in the Post-Cold
War Environment: New Rules to an Old Game (Alabama 2006) 29.
[6] https://russia-insider.com/en/military/how-russias-cruise-missiles-changestrategic-military-balance/ri10730

Wanneer eenmaal de raketmotor is ontstoken, produceert een raket een duide
lijke en hete rookpluim. Foto: Wikimedia Commons, z.mil.ru

Bewapende UAV’s behoren tot het arsenaal van veel hedendaagse krijgsmach
ten. Foto: Wikimedia Commons, USAF

Door Oekraïne uitgeschakelde TEL. Tegenwoordig is men in vaak in staat tijdig
TEL’s lokaliseren en uit schakelen. Foto: Wikimedia Commons, Jan Helebrant
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Column

Russische opmars in Afrika
Mr. drs. C. Homan

Aan het begin van deze eeuw stond Afrika in het Westen nog bekend als het ‘verloren continent’. De afgelopen jaren
is door de opkomst van China, met zijn toenemende behoefte aan olie en grondstoffen, het belang van dit continent
groter geworden. Inmiddels bevinden zich zo’n één miljoen Chinezen in Afrika en is China de Verenigde Staten gepas
seerd als grootste investeerder in dit continent.
In het streven weer een wereldmacht te worden en het Westen te verzwak
ken, heeft Rusland zich de laatste jaren ook gevoegd in de rij van landen die
invloed in Afrika nastreven. Naast economische zijn vooral geopolitieke
motieven belangrijk. Poetin heeft zijn banden met Afrika de afgelopen jaren
in hoge mate versterkt.
Centraal Afrikaanse Republiek
Nergens wordt dat duidelijker dan in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR).
De CAR is rijk aan mineralen, maar wordt slecht bestuurd. De VN-vredesmacht
is hier weinig effectief. Naast de Russische levering van wapens (geweren,
handvuurwapens, mitrailleurs, luchtdoelwapens etc.) met toestemming van
de VN, zijn officieren van de Russische inlichtingendiensten en civiele instruc
teurs aanwezig. Achter het laatste gaat de Russische huurlingenfirma
Wagner Groep schuil. Zij trainen onder meer de veiligheidstroepen van de
president en beschermen hem. De eigenaar van Wagner heeft nauwe banden
met het Kremlin.
Rusland bemiddelt in de CAR ook tussen de regering en gewapende rebel
lengroeperingen. Rusland zou haar tussenkomst vooral gebruiken om te
onderhandelen over de winning van diamanten, goud en uranium in door
de rebellen beheerste gebieden. Zo doen de Russen in de CAR nog veel meer
dan militaire bescherming bieden, zoals geopolitieke les geven vanuit Russisch
perspectief.
Mali
In Mali versterkt Rusland ook zijn greep op Afrika. Hierbij toont Rusland een
totaal gebrek aan scrupules en gebruikt het methodes als desinformatie
en fake news. Mali sloot contracten af met Russische wapenhandelaren. Het
land klaagde dat de Fransen het land niet beschermden en zette de Franse
ambassadeur uit. Met Russische wapens voelen de Malinezen zich veiliger.
Ze beweren dat terrorisme afneemt. Rusland staat goed op de kaart in Mali.
In 2013 werd de toenmalige Franse president François Hollande in Mali nog
juichend onthaald, nadat zijn troepen grote delen van het noorden hadden
heroverd op separatistische Toeareg-rebellen en aan Al-Qaida gelieerde
jihadisten. Nu beklijven vooral de beelden van Franse vlaggen die in de
straten van Bamako in brand worden gestoken, evenals beeltenissen van
Emmanuel Macron. Macron kondigde begin dit jaar dan ook aan de nog
altijd aanwezige Franse troepen terug te trekken uit Mali. Officieel volgde
dat besluit op twee opeenvolgende staatsgrepen, in 2020 en 2021, en felle
botsingen tussen Macron en de nieuwe militaire machthebbers. Via sociale
media had Rusland zijn invloed echter in Mali vergroot. Al jaren groeit net
als in andere West-Afrikaanse landen de frustratie over Franse presidenten
die zich ook na zes decennia onafhankelijkheid blijven bemoeien met hun
politiek en economie.
Uiteindelijk trokken behalve Frankrijk, ook Canada en meer dan tien andere
Europese landen, waaronder België, zich militair terug uit Mali. Eerder had
Mali een militaire samenwerkingsovereenkomst met Rusland ondertekend.
Bovendien werkt de Malinese junta onder meer samen met Russische privé
milities, met name de omstreden Wagner Groep.
Alle Franse investeringen in het land van de afgelopen tien jaar verdwijnen
- net als alle EU-trainingen (EUTM) aan veiligheidspersoneel - op een golf van
antikoloniale, anti-Franse sentimenten. Rusland maakt hier dankbaar gebruik
van.

China is de Verenigde Staten gepasseerd als grootste investeerder in Afrika.
Foto: Chinese ambassade in Kenia

Nergens is de Russische invloed duidelijker
dan in de Centraal Afrikaanse Republiek

Franse genisten in Mali. Macron kondigde begin dit jaar aan de Franse troepen
terug te trekken uit dit land. Foto: Wikimedia Commons, l'Armée de Terre
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Wagner
Bij de militaire invloed van Rusland in Afrika zijn de huurlingen van de
Wagner Groep, zoals in de CAR, vaak betrokken. Wagner stuurde de afge
lopen jaren in het geheim onder meer al huurlingen naar de oorlogen in
Syrië, Libië en Oost-Oekraïne. De inzet van deze huurlingen is een manier
van Rusland om geheime, soms illegale operaties te kunnen uitvoeren en het
aantal officiële slachtoffers binnen de eigen militaire gelederen beperkt te
houden.
Militair materieel
Daarnaast is Afrika bovendien een grote afzetmarkt geworden voor Russische
wapens. De belangrijkste importeurs zijn Algerije en Egypte, maar er zijn ook
nieuwe markten bijgekomen in Nigeria, Tanzania en Kameroen. Bijna de helft
van alle wapens die Afrika binnenkomen, komt uit Rusland. In toenemende
mate verschaft Rusland ook militaire en veiligheidsassistentie aan de CAR,
Mozambique en Soedan.
Sovjetjaren
Rusland maakt bij al zijn activiteiten gebruik van de betrekkingen uit de
Sovjetjaren. Zo tekende de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej
Lavrov, in 2018 tijdens bezoeken aan Angola, Namibië, Mozambique,
Ethiopië, Rwanda en Zimbabwe overeenkomsten voor economische zones,
onderzoek naar delfstoffen en militaire en technische samenwerking. De
Rusland-Afrika top in 2019 versterkte de banden tussen Rusland en het
continent. Recentelijk deed Sergej Lavrov tijdens een charmeoffensief
Egypte, Congo-Brazzaville, Ethiopië en Oeganda aan. Hij haalde hierbij de
banden aan met Afrikaanse regeringen die zich niet i.v.m. de oorlog in
Oekraïne achter de Westerse sanctiepolitiek tegen Moskou scharen.

Een T-90S tank van het Algerijnse leger. Algerije is een belangrijke importeur
van Russische wapens. Foto: Wikimedia Commons, Moukrim Said

Russische bedrijven investeerden de afgelopen jaren flink in onder meer
Angola, Botswana, Ivoorkust, Nigeria en Zuid-Afrika. Maar naast economi
sche motieven lijken geopolitieke drijfveren nog belangrijker. Veel Afrikanen
hebben ook andere prioriteiten dan de 'waardengemeenschap' Europa.
Voedsel en fysieke veiligheid zijn vaak belangrijker dan democratie. Rusland
en het Westen drijven dan ook steeds verder van elkaar af.
Russische strategie
Rusland kan echter geen consumentengoederen leveren, maar biedt wel
wapens, militaire diensten en incidenteel schuldverlichting aan. Dit in ruil
voor rechten voor het exploreren en boren van kolen, olie en gas of andere
winbare producten. De Russische strategie is in feite een mix van wapenver
koop, zaken en diplomatieke belangen.

Voedsel en fysieke veiligheid zijn vaak belangrijker dan democratie. Foto: ISPI

Al vanaf het begin van de oorlog die Rusland in Oekraïne voert, namen vele
Afrikaanse landen een neutrale houding tegenover Rusland aan. Zo onthiel
den veel Afrikaanse landen zich van stemming over een resolutie die de
Russische agressie tegen Oekraïne veroordeelt. Dat is positief voor Poetin.
Hoewel de Afrikaanse Unie "extreme bezorgdheid" heeft geuit over de si
tuatie, kwam er geen scherpe kritiek.
Banden verschuiven
In landen als Mali, Soedan, Mozambique, Libië en de CAR is Rusland zich
steeds meer gaan integreren. Vaak staat Poetin deze Afrikaanse landen
militair bij in hun strijd tegen rebellen of islamitische militanten. Het boven
staande toont aan dat Rusland een opmars in Afrika maakt, die naast inves
teringen vooral wapenleveranties en militaire activiteiten betreft. Bij het
laatste spelen in het bijzonder particuliere militaire firma’s (Wagner) een
belangrijke rol.
Tot slot
Belangrijker is echter dat tot verrassing van het Westen veel landen, waar
onder Afrikaanse, de Russische agressie in Oekraïne niet veroordeelden.
Kortom, de wereldordening berust steeds meer op Realpolitik (niet-gebon
denheid en eigen belang). Dat komt de stabiliteit in de wereld niet ten goede.
Zo dreigen de Westerse kernwaarden van democratie, mensenrechten en
rechtstaat immers het onderspit te gaan delven!

Veel Afrikaanse landen onthielden zich van stemming over een resolutie die de
Russische agressie tegen Oekraïne veroordeelde. Foto: Flickr, Mahesh
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De pluriformiteit van niet-statelijke
actoren in hybride conflicten
Drs. W.R.M.J. Meessen en Drs. D. Molema *)

Statelijke actoren gebruiken steeds vaker ‘proxies’ of niet-statelijke actoren in hybride conflicten, bijvoorbeeld om
daarmee attributie te voorkomen. Hoewel dit geen nieuw fenomeen is, getuigt de toegenomen verfijning van het gebruik
van deze actoren, hun brede bereik en verscheidenheid en hun toegenomen capaciteiten wel van een volgende stap in
hybride conflictvoering.
‘Proxies’ of niet-statelijke actoren?
Bij het lezen van literatuur over de rol van proxies in hybride conflicten komen
we ook andere begrippen tegen zoals niet-statelijke actoren en third parties.
Daarbij geldt dat de term niet-statelijke actoren het ruimst is en in feite veel
van de andere typeringen omvat. Proxies zijn meestal verbonden met surro
gaten of 'proxy'-actoren in de context van irreguliere of guerrilla-achtige
conflicten binnen of tussen staten. Proxies kunnen daarom worden be
schouwd als een specifieke niet-statelijke actor, voornamelijk actief in gewa
pende conflicten. De term third parties is naar onze mening deels misleidend,
aangezien het een neutrale of onafhankelijke rol van een derde partij pre
tendeert, naast de twee primair betrokken partijen. Bij hybride conflicten is
het echter het doel van een hybride statelijke actor om een niet-statelijke
actor te verleiden of te dwingen een ondersteunende rol te spelen in het
hybride conflict zodat daardoor de hybride actor sneller, eenvoudiger,
goedkoper en/of veiliger zijn doelstellingen kan realiseren. Dit laat geen of
weinig ruimte voor een neutrale rol van een zogenaamde third party. In dit
artikel zullen we daarom de term niet-statelijke actoren gebruiken, aangezien
deze het ruimst is en we daardoor ook het volledige (potentiële) spectrum
van dit soort actoren in hybride conflicten het beste kunnen duiden.
Motieven voor de inzet van niet-statelijke actoren
Vanuit het oogpunt van de statelijke actor die een hybride conflict aangaat,
zijn er tal van redenen om niet-statelijke actoren een (ondersteunende) rol
te laten spelen in een hybride conflict.
Een eerste reden is het voorkomen van detectie van hybride activiteiten. Nietstatelijke actoren kunnen daarbij worden ingezet voor het uitvoeren van
clandestiene, of geheime operaties. Hoewel deze operaties niet uitsluitend
het domein zijn van niet-statelijke actoren, kunnen zij minder argwaan
wekken, hetgeen het detecteren en opsporen van dergelijke operaties be
moeilijkt. Het Russische gebruik van leden van de pro-Russische motorclub
Night Wolves in de initiële fase van de annexatie van de Krim in februari 2014
is daarvan een voorbeeld. Ze verzamelden inlichtingen, verspreidden propa
ganda en organiseerden protesten voorafgaand aan de annexatie en dienden
zo als een belangrijk heimelijk onderdeel van de Russische annexatie-cam
pagne. Later werd hun deel van het spel openlijker, toen ze actief deelnamen
aan gewapende operaties en intimidatie-activiteiten. Ze worden ook verdacht
van betrokkenheid bij de poging tot moord op Milo Djukanovic, de president
van Montenegro, in oktober 2016. De aanslag, die deel uitmaakte van een
geplande staatsgreep om de regering omver te werpen, wordt beschouwd
als een poging om de toetreding van het land tot de NAVO tegen te gaan,
hetgeen uiteindelijk niet is gelukt.
Een tweede reden is het voorkomen van attributie: er is geen of onvoldoen
de bewijs om de hybride activiteiten toe te wijzen aan de statelijke actor. Dit
biedt de statelijke actor de mogelijkheid om mogelijke beschuldigingen van
betrokkenheid bij de gebeurtenissen te ontkennen en te weerleggen. Door
betrokkenheid te ontkennen kan het risico van escalatie tussen staten worden
vermeden of beperkt. Onder de drempel van een gewapend conflict blijven
is immers zeer voordelig voor de hybride actor, omdat het de actor in staat
stelt hybride dreigingen te continueren en de effecten daarvan te blijven
exploiteren. De inzet van de zogenaamde little green men op de Krim (wat

De term ‘third parties’ pretendeert een neutrale of onafhankelijke rol van een
derde partij, zoals de VN. Foto: Wikimedia Commons, USMC

Niet-statelijke actoren kunnen worden
gebruikt voor clandestiene, of geheime
operaties

Leden van de pro-Russische motorclub Night Wolves, hier met president Poetin,
werden ingezet in de initiële fase van de annexatie van de Krim in februari
2014. Foto: Wikimedia Commons, The Presidential Press and Information Office

*) Drs. W.R.M.J. Meessen is Principal Advisor Defence and Security bij TNO. Drs. D. Molema is Projectleider en Technologieverkenner bij TNO
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verwijst naar veelal gemaskerde soldaten in groene legeruniformen zonder
insignes of rangonderscheidingstekens die militaire wapens en uitrusting
dragen) was het krachtige instrument van Rusland om militaire en geweld
dadige acties op de Krim uit te voeren zonder beschuldigd te worden van
militaire interventie. Hoewel het vanaf het begin al vrij duidelijk was dat de
kleine groene mannen onder bevel van het Kremlin opereerden en door
Rusland van moderne wapens werden voorzien, ontkende Poetin officieel
de betrokkenheid van Rusland. Hij verklaarde dat de mannen in het groen
geen deel uitmaakten van de Russische strijdkrachten, maar lokale milities
waren die wapens van het Oekraïense leger hadden gegrepen. Een paar
weken later verschoven enkele eerste officiële Russische berichtgevingen in
de richting van het toegeven van de aanwezigheid van Russische militairen
op de Krim, hoewel de aankondigingen nog steeds dubbelzinnig waren.
Niettemin had Rusland de kans en het momentum al gegrepen om een
stevige voet aan de grond te krijgen op de Krim. Dit voorbeeld laat zien dat
niet-statelijke actoren ook fictief kunnen worden uitgebuit, door te beweren
dat men een niet-statelijke actor is of zich als zodanig voor te doen terwijl
het in werkelijkheid vermomde statelijke actoren betreft.

De ‘little green men’ bleken later toch ingezet te zijn door Rusland. Foto: Wiki
media Commons, z.mil.ru

Bovenstaande motieven zijn nog lang niet volledig. Ook het besparen van
eigen slachtoffers, of het beperken van de financiële kosten, bijvoorbeeld
door de inhuur van private military companies, is een motief. Maar ook het
gebruik van intelligence ter plaatse, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
lokale milities of diaspora-groepen, kan een motief zijn. Deze groeperingen
maken onderdeel uit van het beoogde doelwit en worden veelal geaccepteerd
door de lokale gemeenschappen en de overheid. Daarom kunnen ze bijvoor
beeld effectief informatie verkrijgen van deze gemeenschappen. Vanwege
hun lokale inbedding is het minder waarschijnlijk dat ze een nationalistische
reactie uitlokken, zoals die gewoonlijk wel aan de orde is bij buitenlandse
interventie of beïnvloeding.
Diversiteit aan relaties tussen niet-statelijke en statelijke
actoren
Naast de vele motieven om niet-statelijke actoren in te zetten is het ook
belangrijk om inzicht te hebben in de relatie tussen de statelijke en de nietstatelijke actor. Deze relaties variëren van staatseigendom, staatssteun tot
zelfs volledige staatsonafhankelijkheid. De relatie bepaalt dan ook in hoever
re de statelijke actor controle heeft over de inzet van de niet-statelijke actor.
Enerzijds geldt een effectievere inzet naar mate er meer controle is, anderzijds
zal het daardoor lastiger zijn om de relatie te ontkennen of verborgen te
houden. Ook kan een niet-statelijke actor in een hybride conflict opereren
zonder dat de hybride statelijke actor dit bewerkstelligd heeft, bijvoorbeeld
niet-statelijke actoren die zich om ideologische redenen verbonden voelen
met een statelijke actor en om die reden op eigen houtje opereren. Uitein
delijk geldt wel dat ook de niet-statelijke actor vanuit een bepaald belang
een (ondersteunende) rol speelt. Dat belang kan bijvoorbeeld zijn dat de nietstatelijke actor of ertoe gedwongen wordt op straffe van sancties, dan wel
ervoor betaald wordt, er goodwill mee creëert of zijn eigen (ideologische)
doelen ermee behaalt.

Niet-statelijke actoren kunnen
op eigen houtje optreden

China oefent economische druk uit in andere staten onder meer via het ‘Belt &
Road Initiative’. Afbeelding: Wikimedia Commons

In feite kunnen we de verscheidenheid aan relaties tussen de statelijke actor
en de niet-statelijke actor in hybride conflicten grofweg typeren langs twee
assen.
De ene as geeft de mate van controle en aansturing van de staat aan,
waarbij de beide uitersten directieve en niet-directieve ondersteuning zijn:
• Directieve ondersteuning: de statelijke actor besteedt de hybride
operaties uit aan een niet-statelijke actor. Dit type ondersteuning
wordt gekenmerkt door een hoge mate van invloed en controle die
de statelijke hybride actor heeft over de niet-statelijke actor. Naarma
te dit type ondersteuning meer uitgesproken en soms zelfs meer
geformaliseerd is, kan het ontkennen van betrokkenheid moeilijker
worden. Hier zijn de Chinese staatsbedrijven een voorbeeld van. Deze
zijn wereldwijd actief en ogen als normale bedrijven, maar de invloed
van de Chinese Communistische Partij is erg groot. Veelal zitten
partijbonzen in het bestuur van een bedrijf en worden deze bedrijven
ook dwingend onderworpen aan Chinese wetgeving. Op deze wijze
kan China economische druk uitoefenen in andere staten, hetgeen
onder meer via het Belt & Road Initiative gebeurt.
• Niet-directieve ondersteuning: de niet-statelijke actor acteert in het
hybride conflict zonder expliciete overeenstemming met de statelijke
actor over de na te streven belangen en doelen. Deze inzet en relatie

De invloed van de Chinese Communistische Partij op Chinese staatsbedrijven,
zoals de Chinese COSCO Shipping Corperation, is erg groot.
Foto: Wikimedia Commons, CartleR255

17
Armex | september 2022

steunt sterker op het gemeenschappelijk afstemmen van de ambities,
visies en methoden van de statelijke en niet-statelijke actor. Het
voordeel van deze vorm van ondersteuning is dat door het meer in
formele en ad hoc karakter de statelijke actor gemakkelijker enige
vorm van betrokkenheid kan ontkennen. Een voorbeeld hiervan is
Hezbollah dat als lange arm van Iran dient. Hoewel Hezbollah ideo
logisch en financieel leunt op Iran, is het een integraal onderdeel van
het politieke leven in Libanon en heeft het een belangrijke en vrij
standvastige aanhang onder de bevolking. Uiteindelijk is dit belang
rijker voor hun overleving dan Iraanse fondsen.
De andere as geeft de complementariteit van de niet-statelijke actor in rela
tie tot de statelijke actor aan. Daarbij zijn de beide uitersten complementai
re en niet-complementaire ondersteuning:
• Complementaire ondersteuning: een relatie waarin de niet-statelijke
actor een toegevoegde waarde levert die de staat zelf niet kan
waarmaken in termen van hybride activiteiten, of die capaciteiten
betreft waarin de niet-statelijke actor een operationeel voordeel heeft.
Een voorbeeld hiervan is het financieren van politieke partijen en
stromingen in het doelwitland. Zo heeft Rusland in het geheim poli
tieke partijen met een anti-EU agenda in Europa gefinancierd. De
Franse onderzoekwebsite Mediapart onthulde in 2017 dat het Front
National in 2014 € 11 miljoen leende van Russische bronnen voor de
financiering van haar verkiezingscampagne. Daar was niets illegaals
aan, maar beide partijen deden wel erg hun best om deze activiteiten
geheim te houden.
• Niet-complementaire ondersteuning: een relatie waarin de niet-sta
telijke actor activiteiten ontplooit die de sponsor zelf ook kan onder
nemen, maar niet wil doen vanwege overwegingen als het vermijden
van detectie, het vermijden van attributie, het vermijden van eigen
slachtoffers of het verlagen van de kosten. Een bekend voorbeeld
hiervan is de inhuur van private military companies. Met name Rusland
bedient zich hiervan veelvuldig, zoals in Libië en Syrië.

In Libanon geldt Hezbollah als lange arm van Iran.
Foto: Wikimedia Commons, khamenei.ir

Domeinen en effecten
Door de toegenomen hyperconnectiviteit en digitalisering en de opkomst
van nieuwe technologieën zien we dat de rol van niet-statelijke actoren in
hybride conflicten uitgebreider is geworden, maar ook complexer, uitdagen
der en verrassender.
In bijna alle domeinen waarin een staat instrumenten kan inzetten om haar
politieke doelen te behalen, kunnen niet-statelijke actoren een bijdrage le
veren. Vaak spreken we hierbij van de DIME of DIMEFIL (diplomatic, infor
mation, military, economic, financial, intelligence, law) domeinen. Niet-sta
telijke actoren worden daarin gebruikt als een verlengstuk van deze instru
menten. Sommige van deze domeinen lenen zich beter voor de inzet van
niet-statelijke actoren dan andere. Zo zien we een veelvuldige inzet in het
informatiedomein en slechts een beperkte inzet in het diplomatieke domein,
hetgeen onder andere te maken heeft met de toegankelijkheid van de res
pectieve domeinen. Het informatiedomein betreft een groot speelveld
waarin verschillende niet-statelijke actoren kunnen opereren; het domein
van de diplomatie is daarentegen primair voorbehouden aan de staat. Mas
samedia en sociale media, maar ook digitale aanvallen en hacking spelen een
grote rol bij de inzet van het informatiedomein als machtsinstrument.
Daarnaast kan door de huidige wereldwijde digitalisering het gebruik van
informatie-instrumenten een staat ondersteunen bij het inzetten van hybride
dreigingen gericht op alle domeinen. Denk aan desinformatiecampagnes
gericht op verkiezingen of rondom Covid-19, MH-17 of de toetreding van
Finland en Zweden tot de NAVO. Ook de lage attributiedrempel (anonimiteit)
en de lage kosten en investeringen maken deze instrumenten tot een zeer
gunstig hybride middel. Het informatiedomein biedt dan ook een grote
verscheidenheid aan niet-statelijke actoren die kunnen worden gebruikt of
benut door statelijke actoren zoals cybercriminelen, ‘hactivisten’, traditione
le en moderne media en influencers.
Niet-statelijke actoren en hun effecten worden niet noodzakelijkerwijs ge
kenmerkt door een één-op-één relatie, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een
economisch instrument ook voor andere effecten kan worden gebruikt dan
enkel en alleen economische. Een staatsbedrijf, zoals we dat vaak in China
zien, wordt weliswaar voornamelijk gebruikt voor economische dwang, maar
het kan ook een inlichtingenfunctie vervullen. Ook de Chinese Confuciusin

Desinformatiecampagnes kunnen een staat ondersteunen bij het inzetten van
hybride dreigingen. Foto: Flickr, Mike MacKenzie

De Chinese Confuciusinstituten, die wereldwijd opereren met als doel het pro
moten van de Chinese cultuur en taal, worden ervan verdacht een inlichtingen
functie te vervullen. Foto: Wikimedia Commons, Yinduyang
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stituten, die wereldwijd opereren met als doel het promoten van de Chinese
cultuur en taal, worden daarvan verdacht. Om die reden hebben de Vere
nigde Staten, Australië en enkele Europese landen de laatste jaren tal van
deze instituten laten sluiten.
Ontwikkelingen
Het gebruik van niet-statelijke actoren om acties te ondernemen onder de
drempel van gewapend conflict is alomtegenwoordig geworden in huidige
hybride conflicten. Een belangrijke reden hiervoor is dat er veel motieven,
maar ook steeds meer (deels door technologie mogelijk gemaakte) gelegen
heden zijn voor statelijke actoren om niet-statelijke actoren in te zetten.
Aangezien er tevens meer bewustwording komt omtrent de dreigingen van
niet-statelijke actoren, worden er ook actief tegenmaatregelen ontwikkeld,
bijvoorbeeld de screening van buitenlandse directe investeringen om beïn
vloeding en druk door buitenlandse staatsbedrijven of aanverwante bedrijven
te verminderen of te voorkomen. Hybride conflictvoering blijft echter een
kat-en-muis spel en hybride actoren zullen daarom op zoek gaan naar
nieuwe strategieën, en tevens naar andere niet-statelijke actoren. Door deze
ontwikkeling van complexe patronen tussen statelijke en niet-statelijke ac
toren zullen de complexiteit en ambiguïteit van hybride conflicten en bijbe
horende dreigingen verder toenemen, waardoor het moeilijk zal blijven voor
doelwitstaten om hybride dreigingen te detecteren en te attribueren. Een
snelle en adequate reactie blijft daardoor ook lastig.
Daarnaast kunnen we vaststellen dat elk domein en elke actor kan worden
gebruikt (of misbruikt) in hybride conflicten (weaponizing everything). We
hebben in recente jaren al de exploitatie gezien van domeinen zoals econo
mie, informatie, energie, gezondheidszorg (o.a. Covid-19) en migratie. Maar
er zijn ook andere domeinen in opkomst, waarin nieuwe en ook nu nog
ondenkbare niet-statelijke actoren een rol gaan spelen in hybride conflicten.
Het is te voorzien dat wetenschap, cultuur en toerisme domeinen in opkomst
zijn. Een voorbeeld van die laatste treffen we in het hoge noorden aan. Op
Spitsbergen is een vroegere Russische kolenmijn inmiddels getransformeerd
naar een toeristenbureau dat Russen verleidt om excursies en korte vakanties
op Spitsbergen te ondernemen. Hier is in eerste instantie niets mis mee, ware
het niet dat Rusland daarmee steeds meer haar claim op Spitsbergen probeert
te versterken, tot groot ongenoegen van Noorwegen. Domeinen zoals cultuur
en wetenschap zijn (of lijken) van nature onschadelijk en vormen een grote
waarde in de westerse liberale levenswijze. Hybride dreigingen zijn in deze
domeinen dan ook moeilijk tegen te gaan en zullen dus zeer ‘lucratief’ zijn
voor hybride actoren.
Bovendien zullen opkomende technologieën de introductie van nieuwe ac
toren op het ‘hybride slagveld’ mogelijk maken. De democratisering van
technologie (technologie wordt steeds toegankelijker voor een bredere
groep) zal niet-statelijke actoren een nog grotere en meer
gevarieerde toolbox bieden. Denk aan de vooruitgang en het potentieel van
autonome systemen, biotechnologie, 3D-printen en cybercapaciteiten; alle
uitermate geschikt als instrument in hybride conflicten.

Op Spitsbergen is een vroegere Russische kolenmijn inmiddels getransformeerd
naar een toeristenbureau. Foto: Wikimedia Commons, Bjørn Christian Tørrissen

3D-printing is uitermate geschikt voor gebruik in hybride conflicten.
Foto: Wikimedia Commons, Benoit Prieur

Tot slot
Aangezien de toenemende diversiteit en complexiteit van de inzet van nietstatelijke actoren in hybride conflicten een forse uitdaging zijn voor doelwit
staten, is stilstaan en niets doen geen optie. Het verbeteren van detectie en
attributiecapaciteiten is een belangrijke stap, maar het is zeker ook aan te
bevelen om diepgaande analyses te doen van specifieke combinaties en re
laties van statelijke actoren en niet-statelijke actoren. Er is daarbij een groot
onderling verschil in hoe staten niet-statelijke actoren inschakelen, gebaseerd
op juridische, culturele en historische verschillen. Wat voor Rusland werkt
hoeft niet per definitie voor China te werken en omgekeerd. Bovendien
zullen we breder moeten kijken dan alleen deze twee staten. Werk aan de
winkel dus, voor de overheid, inlichtingendiensten maar ook denktanks en
kennisinstellingen om hier gezamenlijk al hun kennis en ervaringen te bun
delen. Want hier geldt eens te meer dat het geheel aan kennis meer is dan
de som der delen.

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

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.

Het gebruik van niet-statelijke actoren is
alomtegenwoordig geworden

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.

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
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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/.

