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FUtUre Force oF FUtUre Weakness?

Is Europa aan het wieberen?
Oud-voetballer annex columnist Jan Mulder vroeg zich eens af hoe hij het spel van de toenmalige Feyenoorder, thans 
trainer van Vitesse, Peter Bosz moest beschrijven. Was het snateren, hyperen, vluggeren? Uiteindelijk koos hij voor 
“wieberen en hyperen”. Het sorteerde geen enkel effect, maar dat deerde Bosz volgens Mulder niet. Als de bal maar alle 
kanten opvloog (behalve de goede). Onderweg zijn, daar ging het Bosz om, volgens de analyticus Mulder.

 ■ Bob de Graaff 
Hoogleraar intelligence and security studies Universiteit Utrecht

Wie eind maart de Future Force Conference 2015 bezocht kon niet 
anders dan onder de indruk zijn van de arena waarin het ruim twee 
dagen durende schouw- en hoorspel zich voltrok. Klinkende namen 
sierden het programma en de aankleding was gelikt, compleet met 
apps waarmee vragen konden worden beantwoord en stemmen 
genoteerd. En dat alles in de ambiance van het schitterende nieuwe 
Nationaal Militair Museum van Soest, waar de reguliere bezoekers 
even geen toegang hadden.

Maar de kern was natuurlijk de boodschap van de sprekers. Viel er 
uit die variëteit aan bijdragen een rode draad te ontdekken? Voor 
mij wel: Europa is aan het wieberen en hyperen.

In de openingstoespraak werd de toon gezet. Gezien alle dreigingen 
waarvoor Europa staat, gold: inaction is no option. Die dreigingen 
komen inderdaad van verschillende kanten, zo betoogde menige 
spreker: uit het oosten, waar het de vraag is of Rusland halt zal 
houden met zijn expansieve acties in Oekraïne, uit het zuiden, waar 
Islamitische Staat en aanverwante islamisten de kusten van de 
Middellandse Zee bereiken, en, zoals een enkeling opmerkte, uit 
het noorden, waar diverse landen een claim leggen op de bodem-
schatten en vaarroutes van de smeltende Noordpool. En dan is er, 
verder naar het oosten, nog China, dat misschien niet moet worden 
overschat, maar waarvan niet duidelijk is welke rol dit land op 
termijn in Azië en Afrika gaat spelen.
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Dit zijn stuk voor stuk, zo werd benadrukt, complexe dreigingen  
die als een ring van vuur om het fort Europa liggen. Buiten het fort 
Europa heerst anarchie tussen staten en binnen staten. Het leidde  
af en toe tot apocalyptische beelden van goede tijden die voorbij 
waren, een continent dat zijn voorsprong had verloren, dat 
demografisch kromp, waarvan waarden elders op de wereld niet 
werden omarmd en wier strijders in actie zouden moeten komen 
om … Ja, om wat te doen, eigenlijk?

Dit werd mij, eerlijk gezegd, gaande de conferentie steeds minder 
duidelijk. Militair geweld kan iets stoppen, maar niet een gewenste 
beweging in gang zetten. Maar welke agenda dient dan het 
wapengekletter? Het beeld van de tegenstander was een stuk 
helderder. Poetin en zijn trawanten evenals de islamisten weten 
precies wat de kracht en de zwakte van Europa zijn en buiten dat 
laatste uit, bijvoorbeeld door via het Internet het fort Europa  
te penetreren.

Daarom is een verhoogde defensie-inspanning van Europa nodig. 
Diverse Europese landen zijn echter nog ver van de gestelde doelen 
af. En ondanks decennialange pleidooien voor integratie van de 
Europese defensie-industrie is er op dit punt nog maar weinig 
bereikt.

Bovendien is het voorspellend niveau ten aanzien van crisis niet 
groot. De Russische acties in Oekraïne kwamen als een verrassing, 
evenals de machtsontplooiing van Islamitische Staat en de 
financiële crisis van 2008. Wat wordt de volgende verrassing?  
En waar moeten we ons op voorbereiden als we niet weten wat  
de volgende crisis wordt? Deze vraag legde een klein bommetje 
onder de diverse bijdragen die innovatie als onderwerp hadden.  
De ervaring leerde namelijk dat veel krijgsmiddelen pas echt tot 
stand komen tijdens een conflict, wanneer ze kunnen worden 
aangepast aan de lokale en actuele omstandigheden. In elk geval 
werd duidelijk dat (strategische) intelligence een veel grotere rol 
binnen de NAVO moet spelen, wil het bondgenootschap niet  
steeds opnieuw worden verrast.

De vraag welke waarden het Westen verdedigt, is natuurlijk een 
lastige na onder meer Guantánamo Bay en Abu Ghraib. In de ogen 
van de rest van de wereld hanteert het Westen te vaak dubbele 
standaards. En dit is ter plekke des te pijnlijker als op zulke dubbele 
standaards militaire interventies worden gebaseerd.

In de strategische communicatie staat het Westen dan ook op 
achterstand. De propaganda uit Rusland is niet langer van oostblok-
kwaliteit. Ze is geraffineerd geworden en dat geldt niet minder voor 
die van Islamitische Staat, dat met zijn sterke narratief Europa met 
de mond vol tanden doet staan. Dit is te betreuren in een tijd waarin 
de ideologie nog steeds een belangrijkere rol blijkt te spelen dan na 
het eind van de Koude Oorlog werd verondersteld, waarin cultuur 
het strategische Schwerpunkt is geworden en waarin het zaak is om te 
zorgen dat jouw verhaal wint.

Een vorm van outreach vanuit het Europese fort naar mogelijke 
medestanders zou gewenst zijn, maar het is steeds moeilijker in te 
zien welke partner zich daarvoor aandient, nu een groot deel van 
het uitgebreide Midden-Oosten in een spiraal van geweld tussen 
soennieten en sjiieten terecht lijkt te komen. Bewapening van 
bepaalde groepen is een weinig aanbevelenswaardige route. Nog 
afgezien van de ethische bezwaren, heeft het Westen intussen 
leergeld betaald met de blowback-ervaringen na zulke eerdere acties. 
En zelf te hulp schieten heeft zo zijn grenzen. Wie zou er bijvoor-
beeld voor de soevereiniteit van Oekraïne in het geweer willen 
treden? 

Maar bovenal ontbeert Europa een overkoepelende grand strategy.  
En zo werd in de loop van de conferentie duidelijk dat niet alleen 
onze tegenstanders, maar ook veel sprekers, de een explicieter  
dan de ander, vooral oog hadden voor de zwakheden van Europa. 
Het is daarom hoog tijd dat we onze zaak op orde krijgen, onszelf 
opnieuw uitvinden en onze kracht herwinnen. Zonder doel en 
middelen leidt de gewenste actie namelijk tot niet meer dan 
wieberen en hyperen. Ondanks alles lijkt een idee van urgentie nog 
steeds te ontbreken. Als dit zo blijft, zou een volgende conferentie 
wel eens de Current Weakness Conference kunnen heten.
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