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De vreemdste grens van Europa
Op twee plaatsen heeft de Sovjet-Unie gemeenschappelijke grenzen met NAVO-gebied: in het
oosten van Turkije en in het uiterste noorden van
Noorwegen. Over die laatste grens en het gebied
rond Kirkenes gaat deze bijdrage.
Het verre hoge noorden

Wie dus wil opschieten neemt het vliegtuig, zeker
in de winter benoorden de poolcirkel (zie afb. 1).
Finnmark ligt ver om de Oost. De hoofdstad Kirkenes ligt op dezelfde oosterlengte als Leningrad,
Istanboel en Caïro. Het plaatsje telt iets meer dan
10.000 inwoners en het ligt in een lege woestenij.
De omgeving is rotsige oernatuur onder een fors
sneeuwdek. Vijf kilometer om de Zuid markeren
afvalbergen menselijke activiteiten. Daar ligt de
grootste open ijzermijn van West-Europa. Een
goede duizend mijnwerkers verdienen er een boterham-met-beleg. Het erts wordt afgevoerd naar
Kirkenes en verwerkt tot pellets. Van dat halffabrikaat wordt jaarlijks 2,5 miljoen ton verscheept
naar hoogovens in de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk.

Koud en staalgrijs glanst de Barentszzee tegen het
wit van de besneeuwde kustlijn. De aanvliegroute
van het vliegveld van Kirkenes ligt voor een deel
boven zee om de Russische grens te vermijden.
Het zicht is slecht en op de landingsbaan liggen
decimeters ijs. De KLM zou waarschijnlijk niet
erover piekeren onder deze omstandigheden te
vliegen. De Noren zitten daar niet mee. Het kleine
toestel maakt een perfecte landing en is net op tijd Een smalle weg loopt langs de mijn naar het Oosuitgerold wanneer een forse sneeuwbui losbarst. ten, een erfenis van de Duitsers uit de Tweede
Wereldoorlog. Na een paar kilometer staat er onDaarmee wordt meteen de grilligheid van het verwacht een monumentaal hek dwars op de weg.
weer in deze streken gedemonstreerd. Finnmark Gemetselde kolommen van graniet dragen een
is de noordelijkse provincie van Noorwegen. In de fraai gesmeed hekwerk, afgesloten met een kloelange winters en korte zomers worden de tempera- ke ketting. Het geheel zou niet misstaan als de
turen gematigd door de warme golfstroom langs oprijlaan van een kasteel of landgoed. Grote borde kust die havens en kustlijn ijsvrij houdt. De den vertellen dat Noorwegen hier ophoudt en de
vlucht naar Kirkenes leert hoe uitgestrekt Noor- Unie van Socialistische Sovjet-Republieken bewegen is. Vanaf Oslo is de afstand 2500 km, even gint. Voorbij het hek verdwijnt de weg over een
ver als van Amsterdam naar Tunesië of Sicilië. heuvel uit het zicht. Er is geen levende ziel te beDoor het gehele langgerekte land loopt van zuid kennen. Geen douane, geen slagboom, geen priknaar noord de E 6, een tweebaansweg die op een keldraad. Buiten de weg, het hek en de borden is
paar plaatsen wordt onderbroken door fjorden. er niets, helemaal niets. Dit is echt de vreemdste
grens van Europa.
In het juninummer is een bijdrage verschenen van
de hand van ktz b.d. A. Pruijs die, evenals de nevenstaande, over de Noordflank handelt. De redactie
heeft niettemin gemeend ook het artikel van de heer
Vaessen te moeten publiceren, omdat deze een andere invalshoek heeft gekozen. Het biedt zodoende
een waardevolle aanvulling op het artikel van de
heer Pruijs.
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Lange bewogen geschiedenis
De IJslandse sagen vertellen over de Noorse Vikingen die rond het jaar 850 naar Finmark en de
Witte Zee voeren. Zij ruilden daar hun zout en vis
voor huiden en bont. Hun handelspartners waren
MS156(1987)(8)

Finnen (Karelen), Russen en Lappen. De laatsten
zwerven tot de dag van vandaag met hun rendieren door het gebied.
De Vikingen waren geen lieverdjes. Daarover
konden onze voorouders meepraten: „Van de gesel der Noormannen verlos ons Heer". Hun handelspraktijken leken waarschijnlijk meer op rooftochten waarbij de kustbewoners werden gemolesteerd en beroofd en hun nederzettingen geplunderd. In 1251 sloten de hertog van Novgorod en de
koning van Noorwegen een verdrag om het moorden en roven tegen te gaan. Het hielp niet veel. Integendeel, in 1310 bouwden de Vikingen de vesting Vard0hus om hun activiteiten te vergemakkelijken. De ruïne ligt nu aan de Vardangerfjord te
wachten op een doodenkele toerist. In 1326 kwamen Magnus, koning van Zweden en Noorwegen,
en Moisej, bisschop van Novgorod, een nieuw verdrag overeen. Dat heeft enigszins geholpen om
het ergste bloedvergieten tegen te gaan. Vanaf de
15e eeuw breidde het Rijk van Novgorod de Russische invloed in het noorden uit. Zoals zo dikwijls
in de geschiedenis gebeurde dat door monniken.
In 1550 stichtten ze een orthodox klooster in Petsamo, het huidige Petsjenga.
Afb. 1 Het verre hoge noorden (bron: Marineblad)

IJSLAND

Eeuwenlang bleef er onzekerheid bestaan over de
soevereiniteit. Dat had zekere voordelen: de Russen, Noren, Finnen en Lappen die het gebied bewoonden konden gaan en staan waar ze wilden.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft er in
Moermansk en Archangel een Noorse gemeenschap bestaan. In Finnmark wordt behalve Noors
ook nog steeds Fins en Laps gesproken. De staatkundige onzekerheid had ook nadelen. De Noors/
Zweedse koningen en de Tsaren aller Russen namen het zekere voor het onzekere. Ze hieven beiden belastingen in het gehele gebied.
Pas in de vorige eeuw kwam het tot onderhandelingen over een grens. In 1825 werd overeengekomen dat die zou lopen door de stroomgeul van
twee rivieren, de Pasvik en de Grense Jakob. Er
bestond en bestaat maar één uitzondering op die
natuurlijke grens. Op de westoever van de Pasvik
ligt het dorpje Boris Gleb, een paar kilometer buiten Kirkenes. Het stokoude kerkje van het plaatsje is toegewijd aan de Oekraïense heiligen Boris
en Gleb. In 1825 was het voor de Russische onderhandelaars onverteerbaar die gewijde grond over
te dragen aan het Lutherse buurland. Zo ontstond
een Russische enclave aan de Noorse kant van de
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rivier. Het kerkje staat er nog en alleen de hemel
weet hoe lang er geen eredienst meer is gehouden.
Grensstatuut van 1949
In het revolutiejaar 1917 werd Finland onafhankelijk van het Russische rijk. Het land kreeg langs de
grens een corridor van 20 km breedte, en daarmee
toegang tot de ijsvrije haven van Petsamo (Fins)/
Petsjenga (Russisch). Toen Noorwegen in april
1940 werd bezet door Duitse troepen volgde al
snel de opbouw voor de veldtocht in het Noorden
tegen de Sovjet-Unie. Op 29 juni 1941, een week
na de inval in het zuiden, rukte een Duits legerkorps op uit Kirkenes. In de Finse corridor kregen
de twee alpendivisies versterking van Finse eenheden. De bedoeling was in augustus Moermansk te
bezetten. Zover is het nooit gekomen. Een haastig
samenraapsel van het Rode leger stopte de DuitsFinse opmars aan de Litsa-rivier, 50 km voorbij
Petsamo. Daar is de frontlijn drie jaar blijven liggen. Er zijn tienduizenden soldaten gevallen, zowel door de tegenstander als door het barre klimaat. De soldatennamen spreken boekdelen. Het
Litsadal werd door de Duitsers ,,Toten-Tal" genoemd en door de Russen "Glorievallei". Finland
en de Sovjet-Unie sloten een wapenstilstand in
september 1944. De Duitse weerstand aan de Litsa stortte ineen en het Rode leger begon aan een
snelle opmars. Op 7 oktober 1944 werd het totaal
verwoeste Kirkenes bevrijd. Een klein jaar later,
op 25 september 1945, trokken de Russische troepen zich terug achter de Pasvik en de Grense Jakob. Daarmee was de grens van 1825 hersteld en
waren de Finnen hun corridor kwijt.
Over die periode leven bij de oudere inwoners van
Kirkenes geen kwade gevoelens. De Russische
militairen gedroegen zich uiterst correct en hielden zich afzijdig van de Noorse bevolking.

hebben ze zich verbonden dan houdt men zich
nauwgezet aan de overeenkomst.
Na drie jaar onderhandelen werd het grensstatuut
in 1949 ondertekend. Het is een lijvig document
waarin de grens van 1825 wordt bevestigd. Voorts
ligt in vijf hoofdstukken tot in de kleinste bijzonderheden vast hoe de verdragspartners onder alle
mogelijke omstandigheden dienen te handelen.
Het laatste incident was een paar weken geleden. Een kudde rendieren
was op Russisch gebied terechtgekomen. Ik ben er met mijn Russische
collega naar toe gegaan. We hebben een tent opgezet en uitgebreid overlegd. Tot in details werd geregeld hoe en waar de duren zouden worden
verzameld, hoeveel Lappen dat zouden doen, waar die de grens mochten
oversteken en hoe en waar de beesten zouden worden teruggedreven. Pas
daarna mochten de Lappenherders hun gang gaan. Na afloop zijn we als

Aan het woord is Inge Torhaug, brigade-generaal
van de Noorse luchtmacht. Ondanks zijn uniform
en rang is hij in dienst van het ministerie van justitie. Hij is de Noorse grenscommissaris, een belangrijk man in Finnmark. De manier waarop hij
zaken doet met zijn evenknie bepaalt de sfeer in
de regio tussen de supermacht en het lid van de
NAVO. Alleen met toestemming van de beide
grenscommissarissen gaat het monumentale hek
tussen de twee landen open. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het naleven van de vele bepalingen van het grensstatuut. De beslissingen die zij
nemen zijn bindend voor hun regeringen. Beide
partijen houden zich dan ook angstvallig aan de
regels. Die gaan overigens heel ver: iedere vorm
van communicatie over de grens is verboden; niet
spreken, fotograferen, gebaren. Zelfs met stenen
gooien mag niet. Niemand is geamuseerd wanneer
een van de zeldzame toeristen probeert leuk te
zijn. Per definitie is iedere inbreuk op de regels
van het statuut een incident.
De bewaking van de Noorse kant van de grens
komt voor rekening van een grenscompagnie van
De regering in Oslo achtte het raadzaam nader 150 dienstplichtige militairen (afb. 2). Het zijn geoverleg te plegen over de grenssituatie. Ervaring selecteerde vrijwilligers, merendeels jongens uit
met de grote buurman als verdragspartner had de streek. Ze bemannen zeven grensposten en tien
haar geleerd dat vaag en/of ruim geformuleerde observatieposten langs de gehele grens. Dageovereenkomsten onherroepelijk nare gevolgen lijks wordt gepatrouilleerd, in de zomer te voet en
hebben. Het Kremlin erkent en hanteert dan uit- in de winter per ski of sneeuwscooter. Als de ijssluitend de eigen interpretatie. Dus moesten er ge- toestand het toelaat wordt ook gepatrouilleerd op
detailleerde afspraken komen om alle misverstan- de grensrivieren met kleine snelle motorboten.
den uit te sluiten. De Sovjetrussische onderhande- Aan de Russische zijde van de grens gebeurt hetlaars zijn taaie en harde gesprekspartners, maar zelfde. Verantwoordelijk voor de grensbewaking
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Afb. 2 Dienstplichtigen bewaken de Noorse grens

is een bataljon van 850 man KGB-grenstroepen,
een onderdeel van de 350.000 man van de KGB
die de grenzen van het uitgestrekte Sovjetrussische imperium bewaken. Het zijn elite-eenheden,
uitgezocht op hun politieke betrouwbaarheid.
Hun taak langs de Noors-Russische grens is niet
gering en vooral gericht op de eigen bevolking.
Het Kolagebied is beperkt toegankelijk. Russische burgers mogen voorts alleen met speciale toestemming binnen 10 km van de grens komen. De
grootste zorg van luitenant-kolonel van de KGB
Kirillov, de Sovjetrussische grenscommissaris, is
het overlopen van landgenoten. Dat zou onherroepelijk het einde van zijn carrière betekenen.
Gelukkig voor hem komen incidenten maar zelden
voor. Een Finse langlaufer die op Russisch gebied
werd aangetroffen bleek een mentaal geval te zijn.
Een enkele keer verkiezen Russische wilde zwijnen het Westen boven het Oosten. En dan waren
er die rendieren van een paar weken geleden.
Voor al dit soort gevallen hebben de twee grenscommissarissen een heuse rode telefoon om elkaar
te bellen. Hoe minder die rinkelt, hoe liever.

Grote belangen
Zowel Noorwegen als de SU zijn erop gebrand te
onderstrepen hoe vredig hun gemeenschappelijke
grens is. De reden is duidelijk: ze hebben beide
grote belangen in het gebied. Aan Noorse kant is
er de belangrijke ijzermijn bij Kirkenes. Noorse
bedrijven hebben ook vier waterkrachtcentrales
aangelegd in de Pasvik-rivier. Twee daarvan zijn
gebouwd voor Noorse rekening, de twee andere
voor rekening van de Sovjet-Unie. Er bestaat een
overeenkomst voor het waterbeheer en de proMS156(1987)(8)

duktie en afname van elektriciteit. Daarvan profiteert ook het nabije Finland.
Zoals het een supermacht betaamt zijn de belangen van de SU vele malen groter. Het gehele Kolagebied is rijk aan bodemschatten. De Russen exploiteren er ijzermijnen en hebben recent nieuwe
en grote voorraden mineralen en delfstoffen ontdekt. Hun persberichten spreken van het rijkste
voorkomen van ijzererts ter wereld. Ook de aanwezigheid van olie en aardgas is aangetoond. Die
komen voor op het vasteland, maar ook — en misschien vooral — in de Barentszzee. Het is dan ook
geen wonder dat er tussen Noorwegen en de Sovjet-Unie een levensgroot conflict bestaat over de
afbakening van het continentale plat. De internationale regels worden door de twee landen op de
voor hen voordeligste manier uitgelegd. Het gevolg is een groot omstreden gebied. Tien jaar taai
onderhandelen heeft ze nog geen stap dichter bij
een oplossing gebracht.
Wel is in 1977 een tijdelijk visserijverdrag gesloten. Dat houdt in dat in het omstreden gebied een
„grijze zone" is uitgezet waarin de twee landen
vrij mogen vissen. Die regeling is voor de Russen
aanmerkelijk gunstiger dan voor de Noren. Het
Noorse parlement had er dan ook grote moeite
mee. Pas later werd een van de Noorse onderhandelaars, de diplomaat Arne Treholt, ontmaskerd
en veroordeeld als spion voor de Sovjet-Unie.
Door de warme golfstroom is de Barentszzee bijzonder rijk aan vis. Vooral de Russen maken daarvan gebruik, aangezien vis erg belangrijk is voor
het voedselpakket van de bevolking. Niet minder
dan 18% van de behoefte aan proteïne wordt gedekt door vis. Mét Japan, ook al zo'n visetende natie, heeft de Sovjet-Unie de grootste en modernste
visserij vloot ter wereld. Van de enorme vangsten
wordt ruim één derde aan land gebracht in Moermansk. In de Tweede Wereldoorlog was Moermansk een onooglijk havenplaatsje nabij de frontlijn, de bestemming van de beruchte konvooien.
Nu is het uitgegroeid tot een stad van 500.000 inwoners. Het is het administratieve en bestuurlijke
centrum van Kola, waar in totaal 1,2 miljoen mensen wonen. Het merendeel is geïmmigreerd uit
aantrekkelijker delen van het land, aangelokt
door hoge lonen, dubbele pensioenrechten en ruime woningtoewijzingen.
Behalve het grensconflict rond het continentale
plat in de Barentszzee hebben Noorwegen en de
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Median Line
Sector Line
200-miles Zone

Afb. 3 Spitsbergen en de grenzen
van de economische zones; omstreden gebieden zijn gearceerd (bron:
Noorse Atlantische Commissie)

Afb. 4 Lanceerinstallaties en thuisbases van strategisch-nucleaire systemen (bron: Europaïsche Wehrkunde)

Afb. 5 Ballistische projectielen van
de moderne SSBN's bestrijken de gehele VS van de Barentszzee uit (bron:
Marineblad)
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SU in het hoge noorden nog een tweede bron van
irritatie. In 1920 is in Parijs het verdrag gesloten
inzake Spitsbergen (Svalbard volgens de Noren).
De 41 verdragspartners, waaronder Nederland,
kwamen overeen dat de soevereiniteit over het eilandgebied en de aangrenzende zeeën bij Noorwegen berust (afb. 3). Tevens werd besloten dat het
gehele gebied zou worden gedemilitariseerd. Teruggrijpend op bestaande oude rechten kreeg ieder van de ondertekenaars het recht desgewenst
de natuurlijke rijkdommen van het gebied te ontginnen. De enigen die dat doen zijn Noorwegen en
de Sovjet-Unie. Ze delven er steenkool (waarbij
2000 Noorse mijnwerkers dezelfde produktie maken als 6000 Russen). Steenkool is voor de Russen
duidelijk bijzaak. De mijnactiviteiten leveren een
excuus om op Spitsbergen een vliegveld, een meteostation en een helikoptersquadron te hebben.
Dat is nauwelijks te verenigen met de gedemilitariseerde status van het gebied en in ieder geval een
grove inbreuk op de soevereiniteit van Noorwegen. Het Kremlin toont zich doof voor alle protesten en legt die naast zich neer. De situatie is verscherpt door olievondsten in de verdragswateren.
De Noren vinden dat de exploitatie daarvan aan
hen toekomt. De Russen zijn daarentegen van
mening dat die onder het verdrag van Parijs valt.
Genoeg conflictstof derhalve en dan te bedenken
dat Spitsbergen formeel deel uitmaakt van het
NAVO-territoir.
Noorwegen is niet erop uit de zaak op de spits te
drijven. Het gevolg is wel dat er in het land een
veel groter maatschappelijk draagvlak is voor defensie dan bijvoorbeeld in Denemarken. Ook de
rode supermacht is niet gebrand op een burenruzie. Behalve de economie speelt daarbij de geostrategie van het gebied een rol.

Geostrategische aspecten
Wie afb. 4 bekijkt, met de wederzijdse nucleairstrategische wapensystemen, ziet dat de kortste
afstand tussen de twee supermachten over het
Noordpoolgebied loopt en zo'n 6000 km bedraagt.
De Amerikaanse ICBM's staan vooral in de dun
bevolkte vlakten van het Midden-Westen. Ze liggen daar achter de Distant Early Warning (DEW)
line, waarvan de radars in Alaska en Canada en op
Groenland staan. De meeste Russische ICBM's
MS156(1987)(8)

staan in het Europese deel van het land, met een
aanvullende „staart" van silo's langs de zuidgrens.
Dat geeft ze maximale waarschuwingstijd, en dus
lanceertijd, ingeval van een Amerikaanse ,,first
strike".
De Russen missen een DEW-line. Gelukkig voor
hen ligt Kola ideaal ten opzichte van hun industriële, economische en bestuurlijke zwaartepunt.
Het gehele schiereiland ligt dan ook vol met waarschuwings- en onderscheppingssystemen. De eerste geven strategische waarschuwing van een inkomende first strike en bedienen het Galosj ABMsysteem rond Moskou. De laatste zijn vooral bestemd voor de B-52 en B-1 strategische bommenwerpers en voor aanvallen vanaf vliegkampschepen.
Kola valt onder het Archangel luchtverdedigingsdistrict. Dat heeft de eerste prioriteit bij vernieuwingen en modernisering van de luchtverdediging.
Zestien grote vliegbases herbergen 300 van de modernste onderscheppingsjagers. Dertig Sam-sites
met meer dan 200 lanceerinstallaties bevatten het
hele gamma van grote luchtverdedigingsraketten:
Sam-2,-3,-5,-10en-12.
SSBN's, onderzeeboten met ballistische projectielen, vormen de derde poot van de triade van strategische wapensystemen. Hun onvindbaarheid en
onkwetsbaarheid geeft ze een ,,assured second
strike capability". Ze verzekeren de wederkerige
vernietiging en zijn het hart van de afschrikkingsstrategie. De supermachten zullen alles eraan
doen hun SSBN's te beschermen.
De ballistische raketten zijn intussen sterk verbeterd. De Amerikanen zijn van Polaris, via Poseidon, nu aangeland bij Trident. De Russen kenden
nog meer tussenstappen en kwamen van SSN-5,
via SSN-6, -8 en -17, bij SSN-18 en -20. De raketten zijn betrouwbaarder en nauwkeuriger geworden. Ze zijn „geMiRvd" en hun vloeibare brandstof heeft plaats gemaakt voor vaste. Iets als het
zinken van de Yankee benoordoosten Bermuda
op 6 oktober 1986 hoort binnenkort tot het verleden: de nieuwe SSBN's hoeven niet meer te opereren onder de kust van de tegenpartij. Latere versies van de Delta en de nieuwe, gigantische
Typhoon bestrijken alle doelen in de VS uit de Barentszzee (afb. 5). Zoals alle kernonderzeeboten
kunnen ook SSBN's onder het poolijs opereren.
De Typhoon heeft daarvoor zelfs speciale ijsbescherming. Alleen voor lancering is open water
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nodig. Dat maakt de rand van het pakijs langs de
Barentszzee tot een ideaal patrouilleterrein,
De beer heeft leren zwemmen
Bij Petsjenga, 10 km voorbij de Noors-Russische
grens, begint het grootste maritiem-militaire complex ter wereld. Het is de thuisbasis van de Noordelijke vloot, de belangrijkste van de vier Sovjetrussische vloten. In de havens van Kola liggen
haar schepen als haringen in een ton. De ijsvrije
wateren van de Barentszzee zijn hun oefenterrein
en operatiegebied. Langs de Noordkaap kunnen
ze het gehele jaar de Atlantische oceaan bereiken
waar de levenslijnen van het Westen liggen. Ieder
NAVO-lid, het ene méér het andere minder, is afhankelijk van zeevaart en overzeese handel. Ons
eigen land vervoert 62% van alle import en export
over zee. Zonder zeeverkeer geen grondstoffen,
geen energie en bar weinig voedsel. En ook: geen
export en welvaart. Op zee liggen de kracht én de
zwakte van het Westen.
Net als Duitsland in twee wereldoorlogen heeft de
Sovjet-Unie het wapen van de maritieme underdog gekozen. In de jaren '50 werd een enorme onderzeebootvloot gebouwd. Die was — en is nog
steeds — een dodelijke dreiging voor de NAVO
en het Westen.
In 1958 landden Amerikaanse mariniers in Libanon. De Sovjet-Unie kon daar niets tegenover
stellen en verloor in het Midden-Oosten aanmerkelijk aan invloed. Een paar jaar later, in 1962,
werd Cuba geblokkeerd door de Amerikaanse
vloot. Weer zat er voor de SU niets anders op dan
voor haar rivaal te buigen. De smadelijke terugtrekking van de Russische raketten uit Cuba was
het gevolg.
Het Kremlin heeft die twee pijnlijke ervaringen
ter harte genomen. De les was geleerd: wie als supermogendheid mondiaal wil opereren heeft maritieme machtsmiddelen nodig. In het midden van
de jaren '60 is de opbouw van de Sovjetrussische
maritieme macht begonnen. Van een kustverdedigingsvloot werd de Rode zeemacht een oceaanmarine. In maritiem-strategische termen is de
taakstelling gewijzigd van ,,sea denial" in ,,sea
control". In dat beeld passen de Kresta- en Karakruisers, de Kirov nucleaire slagkruisers en de
Kiev lichte vliegkampschepen. De uiteindelijke
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stap die moet worden gezet is „seapower projection ashore". Daarvoor zijn verbanden nodig met
grote vliegkampschepen. In Nikolajev aan de
Zwarte Zee nadert het eerste echte grote vliegkampschip zijn voltooiing, maar eer dat schip volledig operationeel is zal nog heel wat water door
de Wolga zijn gestroomd.
Een groot deel van de geschetste ontwikkeling
heeft zich afgespeeld in en rond de Noordelijke
vloot. Op dit moment heeft die ongeveer de helft
van alle onderzeeboten en een derde van de grote
bovenwaterschepen in haar sterkte. Zij is daarmee het belangrijkste instrument voor de veranderde rol van de Rode Vloot. De continentale supermacht is ook een maritieme supermogendheid
geworden; de machtsbasis daarvoor ligt op Kola.
Veel is goed
De SU heeft een niet te verzadigen honger naar
veiligheid. Daaraan werkt de ideologie krachtig
mee. Het moederland van het socialisme is immers
in een beslissende strijd gewikkeld met het Westerse imperialisme. Uit dat perspectief is het vanzelfsprekend dat de grote economische, nucleairstrategische en maritieme belangen van het Kolagebied worden beveiligd. De verantwoordelijkheid voor de verdediging van het territoir berust
bij het Leningrad Militaire district. Dat is een van
de omvangrijkere en belangrijkere commando's
van het Rode Leger. Het beschikt o.a. over tien
divisies gemotoriseerde infanterie, Motorized Rifle Divisions (MRD). De helft daarvan is categorie A (75 a 100% van de oorlogssterkte); de overige zijn categorie B (50 a 75%) of C (10 a 50%).
Voor Kola is vooral het zesde leger van belang
(afb. 6). Dat heeft zijn hoofdkwartier in Pedrozavodsk en omvat waarschijnlijk de divisies in Kola:
45 MRD in Moermansk, 54 MRD in Kandalaska
en 45 garde MRD in Viborg. De uitrusting van die
eenheden is aangepast aan de omstandigheden in
het poolgebied. Ze beschikken over meer lichte
tanks en over rupsvoertuigen die geschikt zijn
voor sneeuw en moerasgebied. De offensieve capaciteit van het zesde leger wordt onderstreept
door de aanwezigheid van 149 zelfstandige Artilleriebrigade en van een luchtlandingsbataljon met
parachutisten- en helikoptereenheden. En bovendien ligt in Petsjenga 63 Marine-infanteriebriMS156(1987)(8)

gade „Kirkenes" die formeel bij de Noordelijke
vloot behoort.
Het geheel toont een vertrouwd beeld: veel is
goed. Het standaardrecept van het Rode leger
wordt toegepast: massaliteit in combinatie met offensief vermogen. De rationaliteit daarvoor is in
het hoge noorden moeilijk te volgen. Noch het klimaat, noch het terrein lenen zich voor massaal offensief optreden. In Russisch en Fins Lapland
wordt de aanvaller geconfronteerd met meren en
moerassen. Die zijn in de zomer en in de winter
nauwelijks doorwaadbaar en moeilijk te doorschrijden. De schaarse en nauwe dalen in de Scandinavische hoogvlakte kanaliseren aanvalsbewegingen. De meeste dalen lopen via de Finse wig,
de strook Fins grondgebied tussen Kola en Noorwegen ten zuiden van de grens bij Kirkenes.
De geografie werkt dus in het voordeel van de verdediging; de Duitsers zullen dat beamen. De buren van de Rode supermacht hebben maar mondjesmaat parate eenheden in het noorden. Tegenover de Russische divisies stellen ze zuinigjes wat
bataljons en enkele brigades.
Finland beschikt er over de lichte infanteriebrigade „Lappland" van 2000 man. Zweden heeft vijf
opleidingsregimenten in Opper-Norland, in KiruAfb. 6 Lokatie van eenheden in het Leningrad militaire
district (bron: The military balance in northern Europe 19851986; Noorse Atlantische Commissie)

na, Boden, Kalix, Lulea en Umea. Noorwegen
heeft een infanteriebataljon van 450 man in Finnmark en een versterkt bataljon van 1000 man in
Parsanger. De eerste grotere Noorse eenheid is de
brigade Noord van 5000 man in de provincie
Troms. Dat is zo'n 800 km van de Noors-Russische
grens. Over het hoe en waarom hierna meer.
De Noordse balans
Het is niet simpel naast een overmatig sterke buurman te wonen. De Scandinavische landen ervaren
dat regelmatig. De uitstraling van de zwaar bewapende supermacht naast de deur haalt bij tijd en
wijle de wereldpers. Daarbij krijgt ieder van de
buren zijn deel. Een paar voorbeelden.
— In 1981 liep de bedaagde Whiskey-klasse onderzeeboot nummer 137 omhoog op de rotsen buiten de Zweedse marinebasis Karlskrona. Het
schip bleek daar te oefenen voor Spetsnatz-operaties.
— Twee jaar later sloot zich het net rond de Noorse diplomaat Arne Treholt. Jarenlang was die topspion voor de Russen geweest.
— Weer een jaar later raakte een SSN-3 Shaddock geleid wapen van de Noordelijke vloot uit de
koers en kwam in Fins Lapland terecht.
Hoe spectaculair ook, het zijn toch niet meer dan
incidenten. Van fundamenteel belang is de sluipende annexatie van grote zeegebieden door de
Sovjet-Unie. De Barentszzee, Oostzee en Zwarte
Zee zijn hard op weg Russische binnenzeeën te
worden. In dat beeld passen de voortdurende
schendingen van Zweedse en Noorse territoriale
wateren door onderzeeboten die de fjorden binnenvaren.
Ook Nederland is betrokken bij de Sovjetrussische maritieme expansie in het Noorden. Wanneer STANAVFORLANT in de Oostzee wil oefenen
moet er eerst politieke toestemming uit Brussel,
en dus ook uit Den Haag, komen.
Overigens draait Hugo de Groot zich om in zijn
graf over de manier waarop zijn nazaten het beginsel van de vrije zee zonder slag of stoot prijsgeven. Toen twee Amerikaanse fregatten van de
Zesde vloot in de Zwarte Zee gingen oefenen
spraken Nederlandse media nota bene over een
provocatie.
>
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Terug naar de Noordse balans (zie ook afb. 7). In
1948 sloten Finland en de SU een verdrag van
vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand. Art. l stelt:
Als Finland, of de SU vanaf Fins grondgebied, wordt aangevallen door
Duitsland of een van zijn bondgenoten, zal Finland strijd voeren om de
aanval af te slaan binnen zijn grenzen, indien noodzakelijk met assistentie
van, of samen met de SU.
Het Kremlin laat er geen twijfel over bestaan dat
de NAVO valt in de categorie „Duitsland of een
van zijn bondgenoten". Finland moet koorddansen. Het land moet strikt neutraal zijn en beschikken over een geloofwaardige defensie. De SU
heeft geen juridisch argument om in te grijpen zolang aan die twee voorwaarden is voldaan.
Dat is duidelijk het geval. De Finse defensie is geconcentreerd op de landmacht. In vredestijd omvat die 40.000 man, georganiseerd in een pantserbrigade en zes infanteriebrigades. Dat zijn opleidingseenheden, uitgerust met merendeels Russische wapens en materieel. Bij mobilisatie kan in
een paar dagen een veldleger worden geformeerd
van vijftien tot twintig brigades. Met ondersteunende en logistieke eenheden, plus luchtmacht en
marine, zijn dan 250.000 man onder de wapenen.
Het totale Finse mobilisatiepotentieel is 700.000
mannen en vrouwen: een indrukwekkend getal.
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Af b. 7 De Noordse balans (bron: als
afb. 6)

Finland waakt angstvallig over zijn neutraliteit,
vooral naar het Westen toe. De kans is klein dat de
Sovjet-Unie iets tegen het kleine buurland zal ondernemen. Er moet al een heel zwaarwegende
aanleiding zijn om de wereldopinie te trotseren.
Zweden voelt zich nauw betrokken bij het lot van
Finland. In Stockholm realiseert men zich dat Finland na afloop van de Tweede Wereldoorlog buiten het Oostblok is gebleven dank zij de Zweedse
neutraliteit. Die wordt dan ook zorgvuldig gekoesterd. Voorts heeft Zweden een uitstekende defensie. De strijdkrachten zijn, zoals in heel Scandinavië, gebaseerd op mobilisatie. De vredesstructuur
is gericht op opleidingen en herhalingsoefeningen.
Bij mobilisatie worden vier arctische Norrlandbrigades, vijf pantserbrigades en twintig infanteriebrigade-equivalenten geactiveerd. Daarbij komen
vijftig infanterie- en tankbataljons alsmede artillerie- en luchtdoelartillerieafdelingen. Het leger telt
dan 600.000 man. Daarbij komen dan nog zestig
eenheden kustartillerie plus 100.000 mannen en
vrouwen van de ,,Homeguard". De laatsten zijn
belast met de territoriale verdediging. Er hoeft
weinig twijfel te bestaan over het feit dat een aanval op Zweden behalve een hoge politieke prijs
ook een pittige militaire rekening zal opleveren.
De broze situatie heeft Denemarken en Noorwegen ertoe gebracht in het begin van de jaren '60
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formeel vast te leggen dat ze in vredestijd op hun
grondgebied geen kernwapens zullen toelaten.
Evenmin zullen ze toestaan dat vreemde strijdkrachten in hun land worden gelegerd. De interpretatie van die regel heeft voor veel gekrakeel
gezorgd. Het ging daarbij om de opslag van materieel voor een Amerikaanse MAB (Marine Amphibious Brigade). Uiteindelijk werd gekozen voor
opslag in de omgeving van Trondheim. Dat is
600 km bezuiden het verdedigingszwaartepunt
in Troms en 1500 km van de Noors-Russische
grens. Uit militair oogpunt valt er nogal wat af
te dingen op die politieke beslissing. Je kunt wel
heel erg ver gaan in het streven om zelfs maar de
schijn van provocatie te vermijden. Wie al te
zachtzinnig omgaat met de rode beer komt dikwijls bedrogen uit; kijk maar naar Spitsbergen.
IJsland speelt in de Noordse balans ook een rol.
Het illustreert dat de vrijheid van handelen toeneemt naarmate de afstand tot de SU groter is. IJsland heeft geen strijdkrachten. Het ontleent zijn
belang aan de strategische ligging. Het land is lid
van de NAVO en heeft in Keflavik een grote
Amerikaanse basis waar sinds enige tijd ook
Orions van de MLD zijn gestationeerd.

Gelaagde maritieme defensie
Noorse politici en militairen geloven niet in een
massale aanval, „out of the blue", in het hoge
noorden. Ze zijn wél realisten die maar al te goed
weten dat er in die regio heel wat conflictstof ligt.
Ze zien ook in dat de situatie er minder star is dan
in de Centrale sector, waar iedere crisis het begin
kan zijn van de Derde Wereldoorlog. De Noorse
defensieleiding neemt het zekere voor het onzekere. Ze houdt rekening met alle mogelijkheden,
van een groot offensief tot en met kleine plaagstoten.
De maritieme sector geeft daarbij veel zorgen. De
meeste wrijvingspunten liggen op zee en uitgerekend daar opereert de Noordelijke vloot wier omvang en capaciteit voortdurend toenemen. Dat is
een bedreiging van de vitale verbindingslijnen
over de Atlantische Oceaan. Het is ook een bedreiging voor de veilige aankomst van geallieerde
versterkingen, tenzij die arriveren vóórdat een
conflict gewelddadig wordt. Om al die redenen
hoopt Noorwegen op maritieme presentie van de
MS156(1987)(8)

bondgenoten. Hier komt de nieuwe Amerikaanse
maritieme strategie om de hoek kijken. Voordat
de Amerikanen ter plaatse zijn zullen Royal Navy
en Koninklijke marine een beginnende crisis door
hun aanwezigheid kunnen bezweren.
Los van dit alles zijn de Noren ervan overtuigd dat
eventuele landoperaties vergezeld zullen gaan
van amfibische acties. De naam Kirkenes voor 63
Marine-infanteriebrigade in Petsjenga klinkt omineus genoeg. Het zou wel eens het eerste aanvalsdoel kunnen zijn. De Noorse strijdkrachten kiezen voor een maritieme defensie in de diepte. De
eerste linie bestaat uit onderzeeboten, zover mogelijk om de Oost. Daarna komen F-16's met Penguin-III anti-scheepvaart geleide wapens. Nabij
de kust en in de fjorden opereren Fast Patrol
Boats met Penguin-II, geschut en torpedo's. Ten
slotte worden havens en ankerplaatsen beschermd
met mijnen en een netwerk van vijftien kustverdedigingsforten in de rotsen. Met waarschuwingssystemen, 12 cm-geschut en de torpedobatterijen
vormen die de laatste maritieme verdedigingslijn.
Het gehele systeem moet amfibische landingen
onmogelijk maken en de ontscheping verzekeren
van de geallieerde versterkingen. Die vormen een
hele waslijst.
In de eerste plaats is er Saceurs AMF (ACE Mobile Force), bestaande uit een luchtcomponent,
waaraan de Koninklijke luchtmacht een bijdrage
levert, en een landmachtdeel van brigadegrootte.
Van Saclant komt de UK/NL Amphibious Force.
Die mariniersbrigade is arctisch getraind en kan in
een week ter plaatse zijn. Ter plaatse wil voor
UK/NL Amphibious Force zeggen: Troms. Daar
ligt veel van het Britse en Nederlandse materieel
opgeslagen.
In Troms liggen ook spullen voor de Canadezen.
Twee weken na alarmering kan de Canadian Airsea transportable (CAST) brigade daar arriveren.
Na twee weken kan ook worden gerekend op de
aankomst van de Amerikaanse MAB in de omgeving van Trondheim. Marine Amphibious Brigade
is een misleidende naam voor een zelfstandige
eenheid van 15.000 mariniers. De MAB beschikt
over een eigen eenheid van 150 vliegtuigen, plus
organieke helikopters, tanks en artillerie (afb. 8).
Ten slotte, last but not least, is er de versterking
door geallieerde luchtstrijdkrachten. Acht Noorse
vliegvelden zijn nagenoeg gereed om die te ontvangen en te laten opereren.
t>
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Afb. 8 De MAB beschikt over organieke helikopters

Afb. 9 Het zware materieel ligt In de provincie Troms

Het geheel vormt een behoorlijke politieke-, morele- en militaire-steunverlening door de bondgenoten. Dat is ook nodig. In de eerste plaats als teken van solidariteit. Voorts kan tijdige aanwezigheid van de geallieerden stabiliserend werken.
Ten slotte missen de Noren gewoon de mankracht
om hun uitgestrekte land te verdedigen.

macht) staat een mobilisabele krijgsmacht van
325.000 mannen en vrouwen. Op oorlogssterkte
telt het leger 165.000 man, de marine 30.000, de
luchtmacht 40.000 en de Homeguard 90.000.

Leeg land
Noorwegen is even groot als de Bondsrepubliek,
Denemarken en Nederland samen. Tegenover de
80 miljoen inwoners van die landen staan maar 4
miljoen Noren. Het grootste deel daarvan (88%)
woont in het zuiden, in en rond Oslo. De defensiestaf zit met een pikant probleem: hoe verdedig je
een leeg land met te weinig mensen op de verkeerde plaats?
Net als Denemarken kent Noorwegen de conceptie van de totale verdediging. Daarbij zijn de
meerderheid van de bevolking en alle overheidsdiensten betrokken. Noorse mannen zijn dienstplichtig van 19 tot 44 jaar. De jongste lichtingen
vullen de parate en mobilisabele gevechtseenheden. Oudere lichtingen zijn ingedeeld bij lokale
eenheden. Samen met de „Homeguard" voeren
die de territoriale verdediging.
Tegenover een vredessterkte van 37.000 man
(20.000 landmacht, 7500 marine en 9500 lucht-
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Binnen een week na mobilisatie zijn in het gebied
van Troms vijf brigades geconcentreerd. Die komen onder bevel van 6 Divisie, een traditionele
naam in de Noorse landmacht. Waarom is gekozen voor Troms?
— Om te beginnen is er daar voldoende ruimte.
Er zijn havens en vliegvelden. En, het werd al gezegd, daar ligt het zware materieel voor de geallieerden en de Noorse eenheden opgeslagen (zie
afb. 9).
— In Troms kan zowel een doorstoot door Finnmark worden opgevangen als een offensief via de
Finse wig.
— De voornaamste factor is tijd. De afstand van
Troms tot de grens levert die op. De parate eenheden in Finnmark en vooral de brigade Noord moeten het vertragende gevecht voeren. Dat levert
tijd op om te mobiliseren en eenheden naar Troms
te brengen. Tijd ook voor de bondgenoten om hun
versterkingen te sturen.
Dit stuk NAVO kent dus geen voorwaartse verdediging. Terrein wordt opgeofferd voor tijd. Ook in
militair-strategisch opzicht is het de vreemdste
grens van Europa.
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