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ANDERE OGEN

Bloed kruipt
Linda Polman

Begin maart bracht de Chinese president Xi 
Jinping een heldenbezoek aan Wuhan, de 

hoofdstad van de zwaar door het coronavirus 
getroffen provincie Hubei. Zijn eerste halte was 
het ziekenhuis dat in duizelingwekkende vaart 
was opgetuigd door het Chinese leger en nu door 
militairen geleid wordt.

Overal ter wereld leggen militairen de wapens 
neer. In Frankrijk en Mexico bemannen ze 
veldhospitalen voor burgers. In Italië en Spanje 
patrouilleren ze door uitgestorven steden en 
beboeten burgers die vergeten waren dat het 
noodtoestand is. Ook Hongarije, Libanon, 
Maleisië en Peru sturen militairen op recal
citrante burgers af. In Casablanca en Marakesh 
rijden er zelfs tanks door de straten. 

Veel landen deinzen er vooralsnog voor terug om 
gewapende militairen tegen hun burgers in te 
zetten. Zij laten militairen liever grote logis tieke 
klussen doen. Militairen zijn er nu eenmaal goed 
in om enorme hoeveelheden spullen snel van A 
naar B te brengen. Of lichamen: in het Italiaanse 
Bergamo ver voerden colonnes legervrachtwagens 
doden toen mortuaria de druk niet meer aan
konden. 
Nederlandse militairen organiseerden de ver
plaatsing van honderden patiënten van volle 
zieken huizen naar zieken huizen die nog wel plek 
hadden en ze brachten duizenden kilo’s voedsel 
naar voedsel banken. In GrootBrittannië rijdt het 
leger rond met zuur stoftank wagens.

De Amerikaanse marine stuur de 
hospitaal schepen naar Los 
Angeles en New York. In 
andere landen sturen legers 
hun artsen en ver pleeg
kundigen naar burger zieken
huizen om collega’s te 
ont lasten. In het Belgische Jette 
bijvoorbeeld verzorgen 
militaire verpleeg

kundigen de bewoners van een rusthuis: veertig 
van de vijftig eigen krachten waren door het 
virus geveld. 
Legers delen hun medicijnvoorraden en be
ademingsapparatuur met ziekenhuizen en ook 
hun technologie: het Israëlische leger conver
teerde eenvoudige beademingsapparatuur in 
geavanceerde en de Britse en Amerikaanse 
strijdk rachten ontwikkelen en testen vaccins. 
Deskundigen zien intussen aankomen dat het 
virus de militaire paraatheid wel gaat aantasten, 
direct en indirect. Militair personeel is over het 
algemeen jong en fit, maar dat maakt ze niet 
immuun. De Defensiekrant schreef in maart dat 
kritieke processen wel doorgaan op de marine
basis in Den Helder, maar dat de stilte er was 
neergedaald: lege parkeerplekken, minder 
verkeer en geen files meer om het terrein op te 
komen. Ook legerbasis Oirschot is uitgestorven, 
schreef de krant. Ze waren bezig uit te zoeken 
hoe ze hun mensen uit het buitenland, Afgha
nistan bijvoorbeeld, terug konden halen.
Elders is het erger: het Iraanse leger ligt waar
schijnlijk voor een deel al plat, geveld door het 
virus en de hoogste militairen in Italië en Polen 
zijn positief getest. Honderden Ameri kaanse 
militairen ook. In veel landen wordt nauwelijks 
nog geoefend. Een gezamenlijke oefening tussen 
Amerikaanse en Europese troepen op de Noord
pool werd afgeblazen nadat 23 Amerikanen 
waren aan gestoken door een Noorse collega.

Maar in de geopolitiek kruipt het bloed waar 
het niet gaan kan. Recent kwamen ten 

minste 29 Malinese militairen om 
door jihadistische aanvallen, in 

Syrië sneuvelden 33 Turkse 
militairen door Assads raketten 
en een dertig tal politiemensen 
en militairen werd dood
geschoten in Afghanistan. 

Oorlog laat zich niet 
tegen houden door een 

virusje. ■
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In Militaire Spectator 5-2020 verschijnt onder meer: 
‘Het intensiveren van Nederlands-Amerikaanse 
militaire samenwerking in het ruimtedomein’ van 
R.M. Vinke.

Satellieten zijn cruciaal voor de nationale veiligheid: 
onder meer commandovoeringsystemen, onbemande 
vliegtuigen, GPS-geleide wapens, tracking and tracing 
en weersvoorspelling worden ondersteund vanuit het 
ruimtedomein. Militaire operaties zonder gebruik 
van de ruimte zijn ondenkbaar en begin december 
2019 verklaarde de NAVO de ruimte tot operationeel 
domein. 

Door het grote belang van ruimtetoepassingen voor 
de nationale en internationale veiligheid liggen 
er veel mogelijkheden tot samenwerking in het 
domein. Zo kan samenwerking duplicatie van 

Strategie bestaat al zo lang als er georganiseerde conflicten bestaan. 

Jeremy Black geeft een mondiale beschrijving van militaire strategie, 

waarbij hij het handelen onderzoekt van de belangrijkste militaire 

personen van de afgelopen 400 jaar. Black gaat daarbij in op de 

voortdurend veranderende relatie tussen doel, kracht, implementatie 

en effectiviteit in militaire strategie. Ook de impact hiervan op de 

mondiale machtsverhoudingen komt aan de orde. Black hanteert een 

brede benadering, door de belangrijkste spelers op het wereldtoneel 

met elkaar te vergelijken, met name de VS, China, Groot-Brittannië en 

Rusland. Hij behandelt hierbij zowel de binnenlandse en internationale 

sterke punten van deze landen, als hun onderlinge wedijver. 
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ruimtesystemen (satellieten, radarsystemen en 
grondstations) voorkomen en kostenbesparend 
zijn. De bespaarde investeringen kunnen worden 
gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe 
technologie.  

Nederland is een voortrekker op het gebied van 
internationale militaire samenwerking en in 
het ruimtedomein heeft vooral militaire samen-
werking met de VS veel potentie. De Nederlandse 
krijgsmacht heeft nog weinig ervaring met 
opereren in de ruimte, terwijl de VS, de grootste 
spacepower ter wereld, al meer dan vijftig jaar 
militair actief is in het domein. Het sterk trans-
Atlantisch georiënteerde Nederland kan veel 
leren van deze strategische partner, terwijl het 
zelf een belangrijke partner voor de VS kan zijn 
voor toegang tot de Europese Unie.

Vooruitblik
Hoe vechten strijdkrachten en wat zorgt voor winst of verlies op het 

slagveld? Jason Lyall probeert deze klassieke vragen op een nieuwe 

manier te beantwoorden, door te kijken naar de mate van ongelijkheid 

binnen krijgsmachten. Hij laat zien hoe de burgerlijke status van 

etnische groepen voorafgaand aan een oorlog van invloed is op de 

militaire effectiviteit tijdens de strijd. Door sommige groepen als 

tweederangsburgers te behandelen, of erger, wordt het risico op 

onderling wantrouwen en desertie hoger. Lyall maakt gebruik van 

onderzoeksgegevens van Project Mars, die 250 conventionele oorlogen 

sinds 1800 behelzen. Nieuw hierin is dat ook niet-westerse gegevens 

zijn meegenomen, die voorheen vaak over het hoofd werden gezien.

Ben Buchanan duikt in de relatief nieuwe wereld van cyberaanvallen 

en laat zien hoe hackers het optreden van spionagediensten, en staten 

in het algemeen, hebben veranderd. In de beeldvorming denkt men 

bij cyberaanvallen gauw aan spectaculaire aanvallen met grote fysieke 

gevolgen, maar Buchanan beschijft hoe alledaags cyberaanvallen 

eigenlijk al zijn geworden. In dit boek schuift hij het doembeeld van 

cybervernietiging terzijde, en gaat hij juist in op de digitale competitie 

tussen staten die het dagelijkse leven bedreigt. De voortdurende 

aanvallen over en weer tussen bijvoorbeeld China, Rusland, en de VS 

zijn lang niet zo destructief als een ‘cyber-Pearl Harbor’, maar wel veel 

meer doordringend en veel moeilijker te voorkomen.

David Kilcullen onderzoekt in The Dragons and the Snakes de tegen-

standers van het Westen en wat zij hebben geleerd van moderne 

conflicten. De titel verwijst naar een uitspraak van een voormalig CIA-

directeur, die stelde dat met de val van de Sovjet-Unie een ‘draak’ was 

verslagen, maar dat het Westen daarna een groep slangen tegenover 

zich vond. Kilcullen beschrijft hoe nu zowel draken (China en Rusland) 

als slangen (terroristische en guerrillabewegingen) de VS hebben 

zien worstelen in Irak en Afghanistan, en als antwoord daarop nieuwe 

methoden hebben ontwikkeld: hybride en stedelijke oorlogvoering, 

politieke manipulatie, en digitale technologie.


