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Koude Oorlog is een uitgave van Uitgeverij Aspekt en richt zich op de
periode 1945-1990, met artikelen die alle relevante terreinen beslaan
met betrekking op de toenmalige Oost-West verhoudingen. Van
diplomatie tot spionage, van propaganda, religie, sport en kunst tot
daadwerkelijke oorlogsvoering, van verzet tot bewapening. Er is haast
geen terrein waar de Koude Oorlog geen sporen heeft nagelaten, die
sporen reiken ook tot in onze huidige tijd.

Inleiding bij het artikel van brigade-generaal b.d.
Otto van Wiggen
In november 2019 ter gelegenheid van dertig jaar val van de Berlijnse
Muur verscheen Koude Oorlog nummer 3. Grotendeels zoals de voorgaande
nummers gevuld met historische artikelen, maar ook met een artikel dat
aansluit bij de huidige tijd van nieuwe, internationale spanningen tussen
vooral Rusland en de NAVO.
Aan generaal van Wiggen vroegen we wat dertig jaar ontspanning en
vredesdividend de Koninklijke Landmacht hadden gebracht. De
achterliggende vraag was: is het beeld dat opdoemt uit de media werkelijk
zo slecht? Van Wiggen windt er in zijn artikel geen doekjes om en
beschrijft dat de huidige landmacht 'op geen enkel aspect van militair
vermogen de uitdaging met de strijdkrachten van de Russische Federatie
aankan.' Daarmee hangt hij niet de vuile was buiten, die hing er al geruime
tijd. Echter de onwil om die te zien en te erkennen, loopt als een rode
draad door de (defensie)politiek en de Nederlandse maatschappij.
Al eerder had Van Wiggen in militaire bladen deze boodschap verkondigd.
Maar ook in dit domein maakte zijn analyse weinig los. Met een publicatie
in Koude Oorlog krijgt zijn verhaal hopelijk buiten het militaire terrein de
aandacht die het verdient en zet mensen aan het denken, en dan niet alleen
politici.
Om dit te ondersteunen, en als promotie voor Koude Oorlog geven we
ruiterlijk toe, hebben we zijn artikel uit het boek gelicht en stellen dit als
pdf ter beschikking. Ter kennismaking met Koude Oorlog 3 hebben we in
achterin dit document de originele 'Ten geleide' opgenomen waarin de
artikelen beschreven staan die de inhoud ervan vormen.
Frank Oosterboer, Perry Pierik, Marcel Reijmerink
januari 2020

Otto van Wiggen

Nederlandse landmacht volstrekt onvoldoende toegerust
voor nieuwe Koude Oorlog
De resultaten van dertig jaar ontspanning en vredesdividend
Inleiding
De ontwikkelingen in Oost-Europa tonen aan dat de dreiging tegen
het NAVO-grondgebied weer actueel is. In een tijd waarin nagenoeg
alle NAVO-landen een groot deel van hun Koude Oorlog capaciteit
hebben wegbezuinigd, en zich voornamelijk hebben georganiseerd
voor operaties buiten het NAVO-verdragsgebied, blijkt de Russische
Federatie (RF) voor modernisering en een nieuwe militaire doctrine
te hebben gekozen. In 2013 zette Generaal Gerasimov als commandant van de Russische strijdkrachten de Russische visie op hybride
oorlogvoering en de rol van informatie daarin al uiteen. Inmiddels
weten we dat deze visie niet alleen tot papier beperkt is gebleven. In
het voorjaar van 2014 annexeerde Rusland de Krim. Daarna mengde
het zich in het conflict tussen Oekraïne en separatisten in de oostelijke provincies Donetsk en Loehansk waar een relatief grote Russische
minderheid woont.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat landen als Polen, Estland,
Letland en Litouwen, die tot de val van de Muur onder de Sovjet-Russische invloedssfeer vielen, zich bedreigd voelen. Saillant detail daarvan is dat deze landen sinds enkele jaren lid van de NAVO zijn. De
hernieuwde dreiging vanuit Rusland was voor de NAVO aanleiding
om met een antwoord te komen. Eén van de maatregelen die in 2017
genomen werd was het versterken van de militaire aanwezigheid in
de Baltische staten en in Polen. Met het sturen van troepen afkomstig uit achttien lidstaten onderstreept de NAVO de solidariteit met
de Baltische staten en Polen, en probeert het een schending van het
NAVO-verdragsgebied te voorkomen. Vier multinationale bataljons
zijn sinds 2017 actief in de Baltische staten en Polen in het kader
van de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP). Nederland maakt
met 270 militairen deel uit van een multinationaal bataljon dat door
Duitsland wordt geleid. Ook Noorse, Belgische en Franse militairen
maken deel uit van dit bataljon. Het is het meest tastbare bewijs dat
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de militaire kerntaak ‘verdediging van het nationale grondgebied’
weer serieus moet worden genomen.
De vraag is dan ook gerechtvaardigd in hoeverre onze huidige krijgsmacht is opgewassen tegen deze nieuwe dreiging? Sinds 1994 worden er geen dienstplichtigen meer opgeroepen en werken we alweer
25 jaar met een beroepsleger. Beroepsmilitairen zijn in vergelijking
met dienstplichtigen niet alleen intrinsiek gemotiveerde professionals
maar hebben door zowel hun langere contractduur, als vakinhoudelijk een hoger niveau. Met dit beroepsleger heeft de Nederlandse
krijgsmacht veel ervaring opgedaan in vredes- en stabilisatieoperaties
op diverse plaatsen in de wereld. Maar biedt die ervaring ook garanties tegen de nieuwe dreiging? Los van de vraag in hoeverre we op het
gebied van bewapening en materieel daarvoor nog zijn toegerust?
In dit artikel probeer ik antwoord op die vragen te geven. Daarbij beperk ik mij tot de situatie binnen de Koninklijke Landmacht.
Binnen dat krijgsmachtdeel heb ik 40 jaar gediend en zowel de periode van de Koude Oorlog meegemaakt als de transformatie naar een
beroepsleger en de daarbij horende operaties buiten het NAVO-verdragsgebied.
Van Stabilisatie- naar Gevechtsoperaties
Voor hen die in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw
militair werden, speelde het eerste deel van hun loopbaan zich volledig af in het Koude Oorlog tijdperk. De NAVO oostgrens lag niet
zoals nu bij de Baltische staten en de grens van Polen met Wit-Rusland, maar tussen West- en Oost Duitsland. Nog geen 100 kilometer
ten oosten van Hannover. De tegenstander, het Warschaupact onder
leiding van de Sovjet-Unie, was een regulier optredende tegenstander die getalsmatig superieur was en over dezelfde of zelfs meer geavanceerde wapensystemen dan de NAVO-eenheden beschikte. De
Koninklijke Landmacht was een kader-militieleger en had als gevolg
van die dreiging de Algemene Verdedigingstaak als hoofdtaak. Het
was in vergelijking met nu ook een groter leger. Het operationele
deel van de landmacht werd gevormd door het 1 (NLD) Legerkorps.
Een strijdmacht van zo’n 65.000 militairen, bestaande uit 11 brigades waarvan 6 voor een groot deel paraat. Het was ook de periode
dat de landmacht over meer dan 1000 tanks van het type Leopard 1
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en Leopard 2 beschikte. Die in die tijd behoorden tot de modernste
tanks ter wereld. Opleiding & training stonden volledig in het teken
van het voeren van het defensief tegen een grootschalige gemechaniseerde aanval van het Warschaupact. Oefeningen bleven niet beperkt
tot maximaal bataljonsniveau op de militaire oefenterreinen, maar
speelden zich juist daarbuiten af. Soms zelfs ter grootte van volledige
divisies. Gevechtsoperaties onder deze omstandigheden werden getypeerd door een hoog operationeel tempo, een hoge intensiteit van
geweld en optreden in grotere verbanden (bataljons, brigades en divisies). In de jaren tachtig was het gebruikelijk dat bataljons twee keer
per jaar aan een Field Training Exercise (FTX) deelnamen en brigades
één keer per jaar. Om de vijf jaar werd er een FTX op het niveau Legerkorps gehouden.

Een Duitse Leopard 2A6 op het oefenterrein in Bergen-Hohne.
(foto: synaxonag, bewerkt)

Militairen die nu rond de 40 jaar oud zijn of jonger, en rond 11
september 2001 in dienst zijn gekomen, hebben een andere achtergrond. Zij zijn groot geworden met het missiegericht trainen voor
Irak, Afghanistan en Mali. Hun tegenstanders waren gedwongen tot
irregulier optreden omdat zij niet over dezelfde geavanceerde wapensystemen beschikten. Van hen heeft het merendeel geleerd om
met maximaal een eenheid ter grootte van een versterkt infanterie155

peloton op te treden en hoe een sociale patrouille te lopen. Of hoe
om te gaan met een TIC (Troop In Contact)-situatie of een hinderlaag
met bermbommen. In tegenstelling tot gevechtsoperaties binnen de
Algemene Verdedigingstaak tegen een gelijkwaardige tegenstander
(symmetrische oorlogsvoering) houdt het optreden tegen een niet-gelijkwaardige tegenstander in dat het tempo lager ligt en dat de schaal
vaak beperkt blijft tot het niveau ‘versterkt peloton’ (ca. 40-50 man)
tot ‘compagnie’ (max. 250 man).
Begin 2017 oefende een Nederlandse brigade voor het eerst sinds
lange tijd weer gevechtsoperaties op een groot oefenterrein in het
noordwesten van Polen. Aan de oefening ‘Bison Drawsko’ namen
4000 militairen deel waarvan 3000 Nederlandse. Naast de primaire
doelstelling, het plannen en uitvoeren van gevechtsoperaties op brigadeniveau, was ook de integratie en training van de functionele ketens
een belangrijk doel. Een brigade is een verzameling van ketens en
kan alleen effectieve gevechtskracht leveren wanneer deze goed functioneren. Door de complete brigade heen werden de inlichtingen-,
vuursteun-, herstel-, logistieke en geneeskundige ketens beoefend. De
belangrijkste constatering naar aanleiding van deze oefening was dat
de vereiste kennis, ervaring en mindset voor het optreden in gevechtsoperaties met een hoge intensiteit tegen een gelijkwaardige tegenstander onvoldoende aanwezig is. Een tekortkoming die zichtbaar werd
door het onvermogen om de complexiteit van de operaties in tijd en
ruimte op elkaar af te stemmen. Niet verwonderlijk natuurlijk als je
je als Koninklijke Landmacht tot voor kort primair gericht hebt op
stabilisatieoperaties als gevolg van de uitzendingen naar Irak, Afghanistan en Mali.
Hybrid Warfare: complexer dan Koude Oorlog 2.0
Als gevolg van de hernieuwde dreiging lijkt het alsof we teruggaan
naar het Koude Oorlog scenario van vóór 1990. Dit is echter een misvatting. De dreiging komt weliswaar weer uit het Oosten, maar de tegenstander van nu bedient zich van een breder scala van strijdmethoden. De hybride oorlogvoering is een combinatie van symmetrische
en asymmetrische oorlogvoering en speelt zich af op verschillende
terreinen. Op de eerste plaats is dat het conventionele gevechtsveld
waarbij de ontplooiing van Russische troepen in een grensgebied kan
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leiden tot een regulier offensief gericht op annexatie van een omstreden gebied of het daadwerkelijk steunen van een ‘onderdrukte’ Russische minderheid. Op de tweede plaats is dat het terrein van het
thuisfront en de internationale gemeenschap. Op het terrein van ‘informatievoorziening’ wordt getracht in het thuisland de rechtmatigheid maar ook het draagvlak voor de missie voor operaties aan de
rand van de verdragsorganisatie te ondermijnen. Het derde terrein
waarop de hybride oorlogvoering zich afspeelt is die van de lokale
bevolking en overheidsinstituties in de conflictzone. Met militaire en
niet-militaire activiteiten, uitgevoerd door speciale eenheden of agenten, wordt het dagelijks bestaan ontregeld door sabotage en steun aan
separatisten. De intimidatie van het wettelijk bestuur, het plegen van
criminele activiteiten, terreur of ontwrichting door propaganda zijn
er op gericht om de houding van het lokale gezag en de bevolking te
beïnvloeden. Een groot deel van deze indirecte dreiging speelt zich
af in het informatiedomein. Via dit domein kan manipulatie maar
ook het ontzeggen van informatie plaatsvinden. De tactische eenheid
wordt nu met meerdere dreigingen tegelijkertijd geconfronteerd. Er
moet niet alleen worden opgetreden tegen een directe dreiging in de
vorm van een (beperkt) regulier offensief. Er is gelijktijdig sprake van
een indirecte dreiging die veel verder gaat dan alleen maar het ‘beveiligen van het achtergebied’.
Fight smarter at the tactical level
In een document uit 2016 waarschuwde de Britse Chief of the General Staff al voor de militaire capaciteiten van de Russische Federatie.
“Our potential opponents are competent, experienced adversaries,
especially in the middle and high end of the spectrum of operations’.
Hij stelde vast dat: ‘We must find ways to fight smarter at the tactical level, acknowledging that some adversaries may be armed with
weapons that are superior to our own.”’1 Met andere woorden: als je
niet sterk bent moet je slim zijn. Dat is overigens makkelijker gezegd
dan gedaan. Want je zult aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen
om succesvol te zijn tegenover een regulier optredende opponent in
gevechtsoperaties. In essentie is dat het vermogen om een tegenstan1

Barney Henderson and Press Association, ‘Russia Can Outgun British
Troops, Leaked Report Suggests’, Telegraph, 9 August 2016.
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der op de beslissende momenten te verslaan door een gecombineerde
inzet van manoeuvre, vlakbaanvuur, indirect vuur en hindernissen.
Fighting smarter kent in dit opzicht een fysieke, een mentale en een
conceptuele component. Het fysieke element wordt bepaald door
een combinatie van gevechtskracht, vuurkracht en de middelen om
de effecten daarvan optimaal in tijd op elkaar af te stemmen. We
noemen dat laatste vaak Command & Control.
De fysieke component: gevechtskracht en vuurkracht
Op deze fysieke component is de laatste decennia extreem bezuinigd
waardoor er over bepaalde wapensystemen zelfs niet meer kan worden
beschikt. We staan er op dat vlak in vergelijking met de Russische
Federatie niet best voor. Zo werden in 2011 beide laatste Leopard
2A6 tankbataljons waarover de landmacht beschikte, behorende tot
de 13 en 43 Gemechaniseerde Brigade, wegbezuinigd. Enkele jaren
later werd in 2014 als gevolg van nog meer bezuinigingen, de helft
van de 200 beschikbare moderne CV90-infanteriegevechtsvoertuigen
van de hand gedaan. Dat leidde ertoe dat de landmacht heden nog
slechts over twee pantserinfanteriebataljons kan beschikken die met
CV90-gevechtsvoertuigen zijn uitgerust. De andere twee pantserinfanteriebataljons zijn noodgedwongen overgegaan op een combinatie

Nederland deed al snel de helft van haar CV-90's van de hand. Het is echter een gewild
Zweeds exportproduct dat menig land heeft aangeschaft of waar het over nadenkt. Hier
een exemplaar op een wapenbeurs in 2017 in Tsjechië. (foto: Karel Šubrt, bewerkt)
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van Boxer-pantserwielvoertuigen en ongepantserde Mercedes Benz
terreinvoertuigen. Een aderlating op het gebied van bescherming en
vuurkracht. Inmiddels is weer een klein deel van de tankcapaciteit
hersteld door het oprichten van een Nederlands tankeskadron van 17
Leopards binnen een Duits tankbataljon. Dit Duitse tankbataljon,
Panzerbatallion 414, maakt deel uit van 43 Gemechaniseerde Brigade waardoor deze Nederlandse brigade naast moderne CV90-infanteriegevechtsvoertuigen ook kan beschikken over moderne Duitse
Leopard 2A6 tanks. Deze zijn door hun bepantsering en vuurkracht
goed uitgerust voor het uitvoeren van gevechtsoperaties tegen een
symmetrisch optredende opponent. Dat kan niet gezegd worden over
13 Lichte Brigade. Zoals de naam al impliceert beschikt deze brigade
niet over een eigen tankbataljon. Omdat bij deze brigade daarnaast
slechts Boxer-pantserwielvoertuigen en ongepantserde Mercedes Benz
terreinvoertuigen zijn ingedeeld, is deze brigade ongeschikt voor het
een eventuele inzet in gevechtsoperaties tegen een symmetrisch optredende opponent.
Als gevolg van de bezuinigingen is daarnaast ook de totale antitank-capaciteit in een gemechaniseerde brigade sterk afgenomen.
Daar waar de met YPR (pantserrupsvoertuig) uitgeruste pantser-

De Boxer is een indrukwekkend pantserwielvoertuig van meer dan 30 ton zwaar. Door
het vooralsnog ontbreken van zwaardere boordwapens is het echter minder geschikt voor
de inzet in het hoogste geweldsspectrum. De terreinvaardigheid is minder dan die van
het pantserrupsvoertuig CV90. (foto: Frank Oosterboer)
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infanteriebataljons in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog in de
vorige eeuw nog over vier antitankpelotons konden beschikken,
ieder uitgerust met vier stukken YPR-Pantserrups Antitank (YPRPRAT), zijn daar nu slechts twee pelotons à vijf antitankvoertuigen
met Anti Tank Guided Weapon (ATGW) GILL antitankraket van
overgebleven. Deze GILL antitankraket kan, in tegenstelling tot de
‘oude’ YPR-PRAT, uitsluitend uitgestegen buiten het Fennek voertuig worden afgevuurd. Ze zijn daardoor minder geschikt in een beweeglijk gevoerd gevecht en kwetsbaar voor vijandelijke artillerie en
mortieren. Natuurlijk is de GILL, en binnen afzienbare termijn de
SPIKE, met zijn fire and forget geleidingssysteem veel geavanceerder
dan de draadgeleide antitankraket TOW (Tube launched Optically
tracked Wire guided) uit de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw. De effectiviteit van ATGW systemen kan door de inzet van
actieve beschermingssystemen worden verminderd. Het is bekend
dat de modernere Russische voertuigen als BMP/BMD-3, BTR-90
en T-90 tanks naast Explosive Reactive Armor (reactieve bepantsering)
zijn uitgerust met een actief verdedigingssysteem tegen antitankraketten. Het systeem detecteert met behulp van radar inkomende
raketten en vuurt ter misleiding van het geleidingssysteem van de
raket een schot hagel met kleine projectielen af. Hierdoor komt de
explosieve lading van de raket tot ontploffing voordat het pantservoertuig of tank wordt geraakt. In dat opzicht is het belangrijk dat
we als landmacht over de meest geavanceerde geleide antitankraketten kunnen blijven beschikken, maar bovenal over ‘eigen’ Duitse
Leopard’s 2A6.
Dezelfde reducties hebben er toe geleid dat het aantal geavanceerde vuurmonden in de vorm van de PanzerHaubitze 2000 (PzH)
(pantserhouwitser) aanzienlijk is verkleind. Op dit moment beschikt
de landmacht in totaal nog slechts over achttien PanzerHaubitzen.
Ter vergelijking, een Russische brigade beschikt over twee afdelingen artillerie, ieder uitgerust met 24 vuurmonden. Deze Russische
vuurmonden hebben niet alleen een zeer lange dracht (tot 90 km)
maar verschieten ook Dual-Purpose Improved Conventional Munitions (DPICM) munitie, een munitiesoort waarmee concentraties van
pantservoertuigen effectief kunnen worden bestreden. Nederland
heeft deze DPICM-munitie alweer enige tijd geleden van de hand
heeft gedaan.
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De PHz 2000 ingezet in Afghanistan door Nederlandse troepen. (foto: ISAF Public
Affairs, bewerkt)

In de Russisch-Oekraïense oorlog van 2014 hebben we gezien
welk effect het grootschalig gebruik van drones en UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) in combinatie met de inzet van artillerie, vooral
meervoudige raketwerpers, heeft gehad.2 Om onder deze ongunstige
gevechtskrachtverhouding op het gebied van indirect vuur vandaan
te kunnen komen zijn niet alleen meer PanzerHaubitzen nodig. Er
moet ook worden geïnvesteerd in een uitbreiding van de doelopsporingscapaciteit in de vorm van opsporingsradars en andere sensoren
zodat een effectievere grondwapensysteembestrijding mogelijk wordt.
De fysieke component: gebruik van het electromagnetisch spectrum
De strijdkrachten van de Russische Federatie hebben de laatste jaren
nadrukkelijk geïnvesteerd in Electronic Warfare en Cyber en maken
op grote schaal gebruik van Unmanned Areal Vehicles of beter gezegd
drones. Deze combinatie vormt een serieuze bedreiging voor ons vermogen om onze gevechtsacties te coördineren en te synchroniseren.
En fighting smarter wordt een inhoudsloze kreet als je niet in staat
2

‘Lessons Learned from the Russo-Ukrainian War’, Philip A. Karber 2016.
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bent om op de beslissende momenten manoeuvre, vlakbaanvuur, indirect vuur en hindernissen op elkaar af te stemmen. De bescherming
van onze eigen ICT-systemen en de daarin opgeslagen informatie is
dan ook essentieel. Tijdens operaties zullen we ons moeten realiseren dat er zich voortdurend vijandelijke drones boven ons bevinden.
Deze drones zijn gekoppeld aan vijandelijke artillerie en meervoudige
raketwerpers en kunnen enorme schade aanrichten. Inzichten uit de
oorlog in de Oekraïne leren dat zodra men ergens in het electromagnetische spectrum zichtbaar wordt, een aanval of beschieting zeer snel
(minuten) daarop volgt. We zullen dus moeten gaan investeren om
met ‘counter-drone’ maatregelen deze dreiging actief te kunnen bestrijden.
Daarnaast moeten we weer nadruk gaan leggen op passieve maatregelen zoals sporendiscipline, camouflage en spreiding, en uitzoeken
hoe we onze warmtesignatuur kunnen verminderen. In de wat meer
actieve rol moeten we weer nadruk gaan leggen op luchtverdediging.
Een aspect waar we in twee decennia stabilisatieoperaties geen aandacht aan hebben hoeven te besteden. Zo zijn bij onze eenheden
de middelen en training voor luchtnabijbeveiliging grotendeels niet
meer aanwezig. Met betrekking tot de afmetingen en elektronische
voetprint van onze commandoposten moeten we gaan spreiden en
verkleinen. Vooruitgeschoven commandoposten, Forward Command
Posts, van bataljons en brigades zijn tegenwoordig uitgerust met het
Boxer-pantserwielvoertuig. Als zij met de juiste verbindingsmiddelen
en het Battlefield Management System ELIAS zijn uitgerust en lean
and mean worden samengesteld, vallen zij niet alleen minder op maar
zijn zij ook makkelijk en snel te verplaatsen. Voor de Main Command
Post moet worden overwogen deze buiten het bereik van vijandelijke
artillerie te plaatsen, dus op tientallen kilometers afstand van vijandelijke opstellingen.
De mentale component
Bij de mentale component gaat het om de mate waarin de eenheden
met elkaar geoefend hebben en door die oefeningen zijn gegroeid tot
een ingespeeld en geolied team van Combined Arms (verbonden wapens). Voor het optreden in gevechtsoperaties met een hoge intensiteit tegen een gelijkwaardige tegenstander heb je niet alleen een ande162

re mindset nodig. Het accent in opleiding & training moet worden
verlegd van stabilisatieoperaties naar gevechtsoperaties. Daarnaast
moeten we frequenter en intensiever gaan oefenen. Een oefenritme,
dat slechts één keer per drie jaar voorziet in een brigade-oefening zoals ‘Bison Drawsko’ in 2017, voldoet niet. Juist de oefeningen op het
brigadeniveau zijn noodzakelijk om de verschillende ketens te beoefenen en de deelnemers kennis en ervaring daarmee te laten opdoen.
Tenslotte moet er meer nadruk worden gelegd op gevechtsleiding
waarbij besluitvorming onder tijdsdruk de norm is. Ondanks het feit
dat de Russische dreiging al enige jaren voelbaar is, hebben we de veranderde mindset nog lang niet bij iedereen tussen de oren gekregen.
Een geloofwaardige invulling van de mentale component vereist
niet alleen een verschuiving van de mindset naar gevechtsoperaties,
maar ook een optimale invulling van de randvoorwaarden. Door de
bezuinigingen van de laatste jaren heeft het daar voortdurend aan
ontbroken. Veel eenheden zijn slechts gedeeltelijk met opgeleid personeel gevuld, hebben te maken met een lage inzetbaarheid van de
voertuigen en wapensystemen en kunnen niet altijd over de noodzakelijke munitie beschikken om de geplande schietoefeningen uit
te voeren. Diverse jaargangen jonge kaderleden in de rang van luitenant en sergeant hebben daardoor te weinig ervaring op kunnen
doen met het uitvoeren van gevechtsoperaties. Ik ben van mening dat
dit het belangrijkste pijnpunt in de huidige landmacht is. Jarenlange
bezuinigingen hebben niet alleen invloed op de omvang van de krijgsmacht en haar inzetbaarheid gehad, ook de arbeidsvoorwaarden zijn
steeds verder onder druk komen te staan. Salarissen zijn niet meegegroeid in de loop der jaren, de eindloon pensioenregeling is afgeschaft
en tot voor kort was Defensie een van de weinige ministeries die nog
geen CAO hadden weten af te sluiten. Tel bij deze situatie het ontbreken van de doorgroeimogelijkheden op en het is duidelijk dat veel
militairen besluiten het heil elders te zoeken. In hoog tempo stroomt
kwaliteit de organisatie uit. Op dit moment is 20% van de militaire
functies niet gevuld. En dat leidt ertoe dat operationele eenheden zelden in de organieke samenstelling kunnen oefenen. Als eenheden niet
zijn gevuld met opgeleid personeel en voertuigen en wapensystemen
een lage inzetbaarheid hebben, wordt het groeien naar een ingespeeld
en geolied team een kansloze onderneming.
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De conceptuele component
Tenslotte heeft fighting smarter een conceptuele component. Een effectieve en snellere besluitvorming, en met name gevechtsleiding, kan verlopen als alle voertuigen zijn uitgerust met het Battlefield Management
Systeem ELIAS. De gedeelde Situational Awareness voor alle elementen
van de brigade biedt een ideale basis om een snellere besluitvorming te
doorlopen dan de tegenstander. ELIAS biedt daarnaast de mogelijkheid
om bevelen en de daarbij horende bijlagen elektronisch snel te delen
waardoor niet alleen een versnelling optreedt, maar ook de kans op fouten en frictie kan worden verkleind. Overigens is het goed nieuws dat
de Duitse Bundeswehr heeft besloten om ook de Leopards-2A6 van
PanzerBataillon 414 met ELIAS uit te rusten. Deze verbetering van de
Situational Awareness vergroot natuurlijk ook de interoperabiliteit tussen de Nederlandse en Duitse eenheden in de brigade.
De ervaringen tijdens Field Training Excercises wijzen uit dat we niet
volledig afhankelijk van een Battlefield Management Systeem ELIAS mogen worden. ELIAS functioneert via de Combat Net Radio en als die gestoord wordt of om andere redenen minder goed functioneert, kan er ook
niets meer gedeeld worden. We zullen old school vaardigheden als kaartlezen, het werken met plastic oleaten en het toepassen van codewoorden
en vercijfermethodes moeten blijven oefenen. Ook hier is een intensief en
realistisch oefenprogramma met een duidelijke focus op gevechtsoperaties randvoorwaardelijk om gevoel te krijgen voor de tactische beginselen
om uiteindelijk fighting smarter inhoud te kunnen geven.
Binnen de landmacht wordt regelmatig de metafoor met de voetbalsport gebruikt dat ‘men in de Champions League mee wil spelen’.
Een voorwaarde daarvoor is niet zozeer dat je over de allerbeste spelers
beschikt, maar dat er wel een duidelijk plan is met een evenzo duidelijke focus. Door er vervolgens veel energie in de vorm van training
in te steken, kunnen spelpatronen worden ingeslepen zodat de teamleden elkaar blindelings gaan vertrouwen. Aan al deze voorwaarden
ontbreekt het op dit moment.
Logistiek en geneeskundige zorg
Hoewel de aspecten logistiek en geneeskundige zorg niet de meest in
het oog springende zijn, zijn zij bepalend voor het vermogen om ge164

vechtsoperaties tegen een regulier optredende opponent uit te kunnen
voeren. Gevechtsoperaties gebruiken een enorme hoeveelheid munitie, brandstof en reservedelen. Als je de ongestoorde aanvoer daarvan
niet kunt garanderen is het snel afgelopen met de operaties. Niet voor
niets werden er ten tijde van de Koude Oorlog duidelijke normen en
maatstaven aangehouden voor het beschikbaar hebben van voorraden
op de verschillende niveaus. Dat resulteerde in de jaren tachtig van
de vorige eeuw onder andere in zogenaamde vooruitgeschoven Forward Storage Sites op de Noord-Duitse laagvlakte. Op deze sites was
al een belangrijk deel van het te verwachten verbruik, in geval van het
uitbreken van een conflict, opgeslagen. Het logistieke voortzettingsvermogen werd daarnaast gegarandeerd door de NAVO-norm dat de
verschillende nationale legerkorpsen die verantwoordelijk waren voor
de verdediging van het NAVO-verdragsgebied, over 30 dagen ‘oorlogsvoorraad’ dienden te beschikken.
De bezuinigingen van de afgelopen decennia hadden ook negatieve
invloed op de logistieke situatie. Zo werden de voorraden al snel verbruikt om het jaarlijkse oefenprogramma en de verschillende operationele missies te ondersteunen. Omdat deze voorraden niet meer op
peil werden gehouden, kon de situatie ontstaan dat de eerste Nederlandse eenheden die in 2017 naar Litouwen werden ontplooid in het
kader van de enhanced Forward Presence niet over alle munitiesoorten
konden beschikken en al helemaal niet over de voorgeschreven voorraden. Een situatie waar inmiddels met prioriteit aan wordt gewerkt,
maar wel typerend is voor de gretigheid waarmee het vredesdividend
werd geïnd. Daarnaast hebben de reorganisaties als gevolg van de bezuinigingen ertoe geleid dat veel logistieke capaciteiten bij de brigades zijn weggehaald. Deze schaarse middelen zijn met de oprichting
van het Operationeel Ondersteunings Commando Landmacht daar
centraal ondergebracht. Logistieke zelfstandigheid is voor een brigade
in gevechtsoperaties echter van groter belang dan in stabilisatieoperaties. Als voor de belangrijkste logistieke klassen zoals munitie, water, reservedelen en brandstof moet worden teruggegrepen op veraf
gelegen, gecentraliseerde logistieke eenheden/installaties, ontstaan
aanzienlijke operationele risico’s. De intensiteit van gevechtsoperaties
vraagt om een flexibele en dynamische logistieke ondersteuning. Die
kan momenteel niet worden geboden. De balans tussen gevechtsverzorging en manoeuvre en gevechtssteun zal daarom moeten worden
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hersteld. En dat kan alleen als logistieke middelen weer terug worden
gebracht in de brigade.
Gevechtsoperaties zullen onvermijdelijk leiden tot aanzienlijk hogere aantallen slachtoffers dan in stabilisatieoperaties. In het september-nummer van De Militaire Spectator van 20183 wordt met betrekking tot de geneeskundige ondersteuning van landoptreden bij een
grootschalig conflict geconstateerd dat: “de huidige middelen van de
krijgsmacht bij lange na niet toereikend zijn om grootschalige gevechtsoperaties conform de op dit moment gestelde normen te kunnen ondersteunen. Het is dan ook noodzakelijk om de gehele geneeskundige keten,
zowel kwantitatief als kwalitatief, te evalueren en aan te passen.”
Een belangrijk gevolg van hogere aantallen slachtoffers is dat de
geneeskundige kwaliteitseisen voor gevechtsoperaties aan herijking
toe zijn. In het geval dat het aantal gewonden het beschikbare aantal medische middelen overtreft, is het planmatig onvermijdelijk dat
er andere kwaliteitsnormen worden gehanteerd om het aanbod van
gewonden te verwerken. Per definitie zal het onmogelijk zijn om te
allen tijde het handhaven van the golden hour’4 te garanderen. We zullen moeten accepteren dat niet iedereen onverkort de geneeskundige
zorg krijgt die voldoet aan de in Nederland gebruikelijke kwaliteitsnormen; er moet dus triage worden toegepast. Daar waar the golden
hour bij stabilisatieoperaties zoals in Afghanistan en Mali kon worden
gegarandeerd door het gebruik van Medevac-helikopters, ontbreekt
die luxe bij gevechtsoperaties. Het is nog maar de vraag in hoeverre luchtoverwicht in een grootschalig conflict gegarandeerd is. Een
noodzakelijke voorwaarde om veilig met helikopters te kunnen vliegen en een groot aantal gewonden door de lucht af te voeren. Zolang
er geen sprake van luchtoverwicht is zal de voornaamste wijze van patiëntenvervoer over de grond plaats moeten vinden. Het behoeft geen
nadere uitleg dat dit directe gevolgen heeft voor de omlooptijden en
afstanden die de geneeskundige eenheden tot het front kunnen hebben. De beschikbare geneeskundige capaciteit binnen de gehele keten
moet dus worden versterkt. Het gaat daarbij niet alleen om de be3
4

166

De Militaire Spectator sept 2018, ‘Geneeskundige ondersteuning van landoptreden bij een grootschalig conflict’, Majoor W.Goes.
The golden hour is het militair-geneeskundige principe dat een militair binnen een uur op een operatietafel moet kunnen liggen nadat hij of zij gewond
is geraakt.

schikbare chirurgische capaciteit, maar ook om vervoerscapaciteit en
voortzettingsvermogen.
Afronding
In de periode van de Koude Oorlog van vóór 1990, was het General
Defence Plan (GDP) van de NAVO gebaseerd op een Forward Defence
langs de landsgrens van West-Duitsland met die van Oost-Duitsland
en Tsjecho-Slowakije. Dat GDP voorzag in een defensief met twee
Army Groups die ieder waren uitgerust met 4-5 legerkorpsen. Binnen
de Northern Army Group waren dat een Nederlands, een Belgisch,
een Brits en een Duits Legerkorps. Binnen dat GDP was Nederland
met zijn 1e Legerkorps verantwoordelijk voor het verdedigen van een
terreinstrook van ca. 80 kilometer breedte, langs het Elbe-Seitenkanal
van Hamburg tot aan Uelzen, en een diepte van ruim 100 kilometer. Die situatie is sinds de val van de Muur niet meer de norm. In
alle operaties, ongeacht of dat stabilisatie- dan wel gevechtsoperaties
zijn, is multinationaliteit de norm. Zo zal ook een NAVO-antwoord
op een bedreiging tegen het NAVO-grondgebied een multinationaal
antwoord zijn. Naar verwachting komt dat neer op een gefaseerde
ontplooiing van multinationale brigades in de vorm van een zogenaamde Very High Readiness Joint Task Forces (VJTF). Deze Joint
Task Forces moeten uiteindelijk de sterkte van een divisie kunnen
bedragen. Onze Nederlandse bijdrage en verantwoordelijkheid aan
deze multinationale strijdmacht blijft daardoor beperkt tot maximaal
een brigade als kern van een VJTF.
Ondanks deze gedeelde verantwoordelijkheid en de relatief beperkte bijdrage in de vorm van een gemechaniseerde brigade, is het
antwoord op de vraag in hoeverre Nederland is opgewassen tegen de
nieuwe dreiging niet minder confronterend. Op geen enkele van de
hierboven beschreven aspecten van militair vermogen kan de Nederlandse landmacht de uitdaging met de krijgsmacht van de Russische
Federatie aan. In dat opzicht is een bescheiden verhoging van het
defensiebudget goed nieuws, maar bij lange na geen structurele oplossing voor het probleem. Om alle tekortkomingen op het gebied van
bewapening en uitrusting op te lossen is een veelvoud van de budgetverhoging nodig. De Defensie- en Bestuursstaf van het Ministerie
van Defensie leggen het zwaartepunt nu op het verbeteren van de
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materiële positie, de beschikbare reservedelen en geld voor exploitatie
zoals bijvoorbeeld oefeningen. Na 30 jaar afbraak is dit echter een
moeizaam proces dat veel tijd gaat kosten.
De vraag is of dit de juiste keuze is. Volgens brigade-generaal buiten dienst Ruud Vermeulen, voorzitter van de Nederlandse Officieren
Vereniging: “had men zich met prioriteit moeten richten op het op orde
krijgen van de arbeidsvoorwaarden en het carrière perspectief. Dit was
een snel en goed signaal naar het personeel geweest. In de Defensienota
2018 was het werven en behouden van het personeel de hoogste prioriteit.
De Koninklijke Landmacht staat er slechter voor dan welke sector of bedrijfstak dan ook.” is zijn conclusie. “De vraag is of de mooie woorden
uit de Defensienota om personeel centraal te stellen worden omgezet in
daden. Alleen dan heb je perspectief. Nu, na bijna twee jaar, ligt er pas
een CAO. Als je in een hoogconjunctuur twee jaar wacht met een CAO
is dat vragen om problemen. Om Defensie competitief te maken in de
Nederlandse arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat het salarissysteem en
de toelages worden aangepast. De afgelopen twee jaar is het verloop onder
met name jonge kaderleden hoog geweest. Zoals uit analyses blijkt, verlaten die met pijn in hun hart de organisatie. Zij verlaten de organisatie
niet omdat zij dat willen maar omdat ze voor een gezin moeten zorgen.
Welke werkgever kan dat nog meer zeggen? De belangrijkste reden waarom zij de organisatie de rug toekeren is dat er geen vertrouwen meer
bestaat dat het nog goed gaat komen met Defensie, het ontbreken van
competitieve arbeidsvoorwaarden inclusief het ontbreken van een carrièreperspectief.”
Vermeulen: “Een onderofficier die een salaris verdient dat op de armoede grens ligt, maakt in een aantrekkende economie een kosten-batenanalyse en verlaat de organisatie. We moeten onze soldaten zelfs een
toelage geven om op het minimum loon te komen. En een luitenant die
een vergelijkbare opleiding heeft genoten als een burgerfunctionaris bij
het Rijk verdient honderden euro’s minder dan deze vergelijkbare burger.
Geen wonder dat deze luitenant bij het ontbreken van doorgroeimogelijkheden besluit om iets anders te gaan doen.”
Ik deel de mening van de brigade-generaal b.d. Vermeulen. De gevolgen van deze verkeerde inschatting zijn inmiddels desastreus. Een
vijfde deel van het militaire personeel is inmiddels een vacature terwijl
het aantal burgerfuncties juist voor meer dan 100% gevuld is. Je zou
dan verwachten dat er op het Ministerie van Defensie alarmbellen
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afgaan. Daar waar bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maar ook een organisatie als de Nationale Politie
hard inzet op een betere salariëring van zijn personeel, laat Defensie
dat afweten. Inmiddels gaat de uittocht van personeel door binnen
de krijgsmacht. Nog steeds gaan er meer mensen uit dan er kunnen
worden aangesteld en opgeleid.
Conclusie
Eerder in dit artikel gaf ik al aan dat de Nederlandse landmacht, na
30 jaar afbraak, op geen enkel aspect van militair vermogen de uitdaging met de strijdkrachten van de Russische Federatie aan kan.
Niet alleen op het gebied van gevechtskracht en vuurkracht valt de
vergelijking negatief uit. Ook ten aanzien van logistieke zelfstandigheid en voortzettingsvermogen alsmede de geneeskundige zorg komt
de huidige landmacht tekort om zich staande te kunnen houden in
een grootschalig conflict. Daarnaast is het nog maar de vraag of onze
ICT-systemen voldoende robuust en redundant zijn om effectief te
kunnen blijven functioneren onder Russische Electronic Warfare en
cyberaanvallen. De tekortkomingen op het gebied van kennis, ervaring en mindset voor gevechtsoperaties tegen een gelijkwaardige
tegenstander, in combinatie met de personele ondervulling en lage
materiële inzetbaarheid bij de operationele eenheden zijn pas echt
alarmerend. Om daar verandering in te brengen moet met prioriteit
inhoud worden gegeven aan de slogan die op de website ‘Werken bij
Defensie’ wordt gebruikt: ‘ons personeel is en blijft het grootste kapitaal
van onze organisatie’. In dat opzicht wekt de recente aanschaf van 8-9
extra F-35 Joint Strike Fighters, op een aantal van 37 reeds aangeschafte vliegtuigen, weinig vertrouwen. Een ministerie dat zichzelf
graag verkoopt als een ‘mensen-organisatie’ laat daarmee jammer genoeg zien waar de echte prioriteit ligt.
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Otto van Wiggen, brigade-generaal buiten dienst, diende 40 jaar als
officier in de Koninklijke Landmacht. In die periode heeft hij een
donkergroene reputatie opgebouwd van operationeel vakman en
authentiek leider. Zo was hij onder andere commandant van het Korps
Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en het Opleidings- en
Trainings Commando van de landmacht. Zijn laatste functie was Chef
Staf van het 1 (Duits/Nederlandse) Legerkorps in Münster, Duitsland.
Als actief dienende generaal publiceerde hij in 2016 zijn visie op
leiderschap in zijn boek Niemand is belangrijker dan het team. Een
overtuiging waar hij in al die jaren naar heeft proberen te leven.

Ten geleide

Op 9 november 1989 kreeg de Koude Oorlog het beslissende zetje
richting het einde. Als gevolg van een misinterpretatie werd in Berlijn
de Muur geopend en massaal stroomden DDR-burgers West-Berlijn
in, zonder zelfs maar identiteits- of Ausreisepapieren te hoeven tonen.
Vreugdevolle en ontroerende taferelen die het einde van de DDR inluiden, en niet veel later dat van de andere communistische regimes
in Oost-Europa. Behalve herwonnen vrijheid voor de burgers van de
Warschaupactlanden, startte er ook een grootschalige vermindering
van troepen en wapens. Bijna alle kernwapens die als een zwaard van
Damocles boven het continent hadden gehangen zouden verdwijnen.
De deling van het continent werd opgeheven en niets stond een
mooie toekomst voor de voormalige Oostblok-bewoners in de weg.
Toen duidelijk werd dat de DDR-burgers zich wilden aansluiten bij
West-Duitsland, schetste bondskanselier Helmut Kohl een prachtig
perspectief: in vijf jaar tijd zouden in Oost-Duitsland bloeiende landschappen ontstaan. De werkelijkheid was weerbarstiger, dertig jaar
later is duidelijk dat de voormalige DDR nog steeds een ander soort
Duitsland is, zowel economisch als qua landsaard.
Had de DDR zelfstandig kunnen voortbestaan en een eigen weg
kunnen kiezen? Een van de vragen die redacteur Marcel Reijmerink
stelde aan haar laatste communistische minister-president. Reijmerink zocht in Berlijn Hans Modrow op voor een terugblik op de tijd
van Die Wende, waarin de DDR op haar laatste benen liep en keuzes moesten worden gemaakt. Er zit meer Duitsland in deze Koude
Oorlog. Martijn Lak beschrijft de onvermijdelijkheid om het verslagen
Duitsland na de Tweede Wereldoorlog weer op de been te helpen met
de Marshallhulp. Deze hulp, die door de Sovjet-Unie werd afgewezen voor haarzelf en haar Oost-Europese vazalstaten, was een van de
elementen in de verdere deling van Europa. West-Duitsland dat zich
niet neergelegde bij de opsplitsing in twee staten, zocht naar wegen
om de mogelijkheid van hereniging open te houden en dichterbij te
brengen. Dit was de oorsprong van de Ost-politik van bondskanselier
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Willy Brandt en onderwerp van het artikel van Linette Knigge. Jolinke
Golbach gaat in haar artikel ‘Kerk en politiek gedurende de Koude
Oorlog’ in op de oppositie die binnen de DDR en Polen vanuit de
kerken werd gevoerd. In de DDR waren de mogelijkheden beperkt, in
Polen kwam het mede door de Poolse paus Johannes Paulus II tot een
omwenteling van het regime, nog voor de val van de Muur.
Wordt de oorlog in Vietnam veelvuldig door de Amerikaanse bril
bekeken, Jos Heijhuurs doet dit in zijn artikel vanuit een ander perspectief. Hij beschrijft hoe het kleine Noord-Vietnam zich staande
kon houden tegen wereldmacht Amerika. Dit was mogelijk met hulp
van de Sovjet-Unie en China, die elkaar hierbij vanuit hun eigen belangen eerder tegenwerkten dan hielpen. Amerika hielp niet alleen
Zuid-Vietnam in de strijd tegen het communisme, Nederland kreeg
ook hulp, zoals ondersteuning van de BVD door de CIA. Cees Wiebes
en Constant Hijzen beschrijven hoe die in de jaren ‘60 en ‘70 gestalte
kreeg. Tom Duurland beschrijft een andere vorm van hulp die echter
werd afgewezen door een groot deel van de Nederlandse bevolking. In
‘Woensdrecht wil ze niet’ aandacht voor de protesten tegen de stationering van kruisvluchtwapens in het voorheen zo rustige Noord-Brabantse plaatsje. Werd daar voor het oog van de wereld gebouwd aan
een opslagplaats voor kruisraketten, elders in Nederland was al kort na
het begin van de Koude Oorlog in beduidend meer stilte gewerkt aan
mogelijkheden om te schuilen voor een eventuele atoomaanval en aan
voorzieningen als noodzetels om de overheid zo goed mogelijk draaiende te houden. Rutger Noorlander en Colette Cramer schreven een
overzicht van - voor het grote publiek - onbekende bouwwerken, die
zich veelal onder het maaiveld of onder andere gebouwen bevinden.
Protesten tegen kernwapens kregen in Nederland kregen eind jaren
‘70 de wind in de rug met de aankondiging van de productie van de
neutronenbom, aanleiding voor de eerste grote acties. Acties die, zoals
Emerson Vermaat beschrijft, een handje hulp kregen vanuit de DDR
en de Sovjet-Unie.
Met het artikel over de Russische schrijver Alexander Solzjenitsyn
beschrijft Pieter Jan Verstrate deze toenmalige dissident die uit de Sovjet-Unie werd verbannen, maar aan het eind van zijn leven als verloren
zoon weer in de armen werd gesloten en van de Russische staat alle eerbewijzen ontving. Daarmee zijn we terug in de huidige tijd van nieuwe
polarisatie en gespannen verhoudingen tussen Rusland en het Westen.
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Een bron van (potentiële) spanningen, het door niemand erkende ‘land’
Transnistrië, ingeklemd tussen Oekraïne en Moldavië, werd bezocht
door Marcel Reijmerink die er een uiterst leesbaar verslag over schreef.
Nederland heeft sinds einde Koude Oorlog het ‘vredesdividend’ genoten met forse besparingen op defensieterrein. Een proces dat aanvankelijk goed te verdedigen viel, maar is dit niet te ver doorgeschoten? Is de Nederlandse landmacht nog wel in staat om een robuuste
bijdrage te leveren in het hoogste geweldsspectrum? Regelmatig verschijnen krantenberichten met een sombere boodschap, maar hoe erg
is het werkelijk? Brigade-generaal b.d. Otto van Wiggen sluit deze
Koude Oorlog af met een artikel dat er niet om liegt en dat tot meer
dan nadenken stemt.
Met deze Koude Oorlog hebt u een veelzijdig boek in handen waar we
trots op zijn. Tot slot willen we vermelden dat een aantal artikelen
ontstond onder het motto ‘Doe meer met je masterscriptie’. We benaderden oud-studenten met scripties op het gebied van de Koude Oorlog en vroegen hen deze om te zetten in een artikel. Jolinke Golbach,
Jos Heijhuurs en Linette Knigge gaven hieraan gevolg. Een weg die
nadrukkelijk openstaat voor anderen die aan toekomstige uitgaven
van Koude Oorlog willen bijdragen.
Frank Oosterboer
Perry Pierik
Marcel Reijmerink
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