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Volgende maand bestaat de Koninklijke Luchtmacht
(KLu) honderd jaar. Misschien voorzagen enkele visio-

nairs in l9l3 de ontwikkeling van geleide wapens. Van

radiogolven waarmee je in de verte kunt kijken. Of van

straalmotoren. Tenslotte waren de benodigde basistech-

nologieën bekend. Maar waarschijnlijk heeft niemand de
gecombineerde inzet van wapen-, informatie-, logistieke

en andere systemen voorzien die de luchtmacht maken

tot wat hij nu is. Kunnen wij ons ook maar de geringste

voorstelling maken van hoe de luchtmacht eruit zal zien

in 2113 - als de luchtmacht dan nog bestaat? Niet als

het gaat om specifieke wapensystemen. Maar zoals het

Chinese spreekwoord luidt: hoe meer er verandert, hoe

meer hetzelfde blijft.

Overal ingrijpen
De aarde is er in de afgelopen eeuw niet groter op ge-

worden. Weer en wind werken ons niet méér tegen dan

ze het Marinus van Meel deden. Terwijl tijdens de Eerste

Wereldoorlog een vlucht van twintig Cotha-bommenwer-
pers van België naar Engeland een strategische operatie

was, kan een B-2 nu vanuit Amerika elk doel ter wereld

bereiken en onder alle weersomstandigheden aanvallen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog betekende 'strategisch'

een vlucht van zo'n 800 km naar het doel, maar er wa-
ren gemiddeld 9.000 bommen nodig om dat doel te
vernietigen. Met hruee lasergeleide bommen kan nu met
960/o zekerheid hetzelfde worden bereikt. ln feite zijn de

taken van de luchtstrijdkrachten sinds 1 91 3 niet veran-

derd: zekerstellen dat op elke benodigde plaats vuur-

kracht, sensoren (camera's enzovoort) of gevechtstroe-

pen beschikbaar kunnen zijn, en de tegenstander deze

mogelijkheid ontzeggen. Alle andere taken, zoals Combat

Search & Rescue, zijn niet meer dan voonrvaardenschep-
pend.

Er is wel enigszins te voorspellen hoe deze taken in de

komende vijftig tot honderd jaar zullen worden vervuld.

Want de huidige wapensystemen blijven compromissen

tussen wat wenselijk en wat haalbaar is. De B-2 heeft

een groot vliegbereik maar is traag. De Amerikanen wer-
ken aan vlieguigen, wellicht met een vorm van raketaan-

drijving, die binnen turree uur vanuit de VS elk doel ter
wereld kunnen treffen, De JSF is flexibel maar heeft een

beperkte vluchtduur. Er zijn er dus veel van nodig om het

luchtruim van een tegenstander voortdurend te beheer-

sen. Boven lrak of voormalig Joegoslavië was dit geen

probleem, want er waren op korte afstand van het opera-

tiegebied genoeg vliegvelden beschikbaar. Maar boven

bijvoorbeeld de Stille Oceaan is dat anders. ln de komen'
de eeuw zal de inspanning niet zijn gericht op het kun-

nen aanvallen van doelen zonder meer. Het streven zal
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zijn: een tegenstander permanent en overal elke bewe-

gingsvrijheid ontzeggen. Dit lukte boven Duitsland, na ja-

ren van strijd, in 1944-45. Duitse vlieguigen werden tij-

dens het starten en landen belaagd, zelfs trainingsvluch-

ten waren levensgevaarlijk. Elke auto, elke trein en elk

schip werd aangevallen. Alleen 's nachts had de Duitse

luchtmacht nog enige vrijheid. ln de komende eeuw ko-

men er vliegtuigen - of andere systemen - die dagenlang

honderden of misschien duizenden kilometers binnen

vijandelijk gebied kunnen opereren, elke beweging ob-

seÍveren, en de tegenstander waar dan ook kunnen tref-

fen, met bommen, raketten of cyberuuapens. Nacht en

slecht weer bieden geen bescherming meer, en mobiele
doelen kunnen even succesvol worden aangevallen als

gebouwen en bruggen.

Omdat wapens steeds trefzekerder worden zal de oor-

logseconomie van een tegenstander steeds beter kun-

nen worden lamgelegd. Waarom een fabriek vernietigen

als je de besturingssofturare van de productiemiddelen
kunt saboteren of de aanvoer van grondstoffen kunt

stoppen? Bij zo'n scenario zal het meeste werk worden
gedaan door onbemande vliegtuigen, al is het maar om-
dat dagenlange vluchten boven vijandelijk gebied voor
mensen te vermoeiend en te gevaarlijk zijn. Bemande

vliegtuigen zullen wellicht vooral functioneren als com-
mandocentra, teneinde bijvoorbeeld te bepalen welke
doelen moeten worden aangevallen en ervoor te zorgen

dat - onbemande - jachwliegtuigen de bommenwerpers
en tankers beschermen.

Ten slotte
Veel blijft hetzelfde, de tegenstander verandert. Stealth

staat tegenover cou nter-stea lth, energiewapens tegen-

over slimme bommen. Het streven van de luchtstrijd-

krachten is altijd geweest de oorlog naar de tegenstander

te brengen. Maar die tegenstander wil hetzelfde. Sinds de

Tweede Wereldoorlog is er geen luchtstrijd meer geweest

tussen tvvee hoogonuuikkelde, gel ij kwaardige tegensta n-

ders. Onbemande langeafstandsgevechtsvliegtuigen zijn

niet alleen aantrekkelijk voor het Westen om een oorlog

op grote afstand te kunnen voeren, ze zijn ook a-antrekke-

lijk voor technisch hoogontwikkelde landen met bèperkte

hulpbronnen. Vliegtuigen zijn gemakkelijker te vervangen

dan vliegers. Het is goed mogelijk dat de eigen industrie,

steden, beslissingscentra en bases kwetsbaarder worden

voor aanvallen dan het geval was tijdens de Tweede We-

reldoorlog. Als tvrree sterke, gelijkwaardige partijen tegen-

over elkaar staan, begint een conflict als een strijd tussen

wapensystemen, maar eindigt het als een strijd tegen

mensen. Want mensen, niet wapens, houden conflicten
in stand. Í
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