EEN HORROR SCENARIO
Een analyse voor de middellange termijn
Door Victor A.C. Remouchamps Luitenant-kolonel der artillerie (b.d)
Militair en Politiek analist

Als vervolg van mijn eerdere analyses die het Russisch optreden in Oekraïne hebben
beschreven, heb ik besloten om een en ander in een wat fictief kader te plaatsen. Veel
informatie van het onderstaande heb ik betrokken uit open bronnen waarbij ik grif gebruik
heb gemaakt van een Pools-Oekraïense collega; Thomas Theiner die een tamelijk
waarheidsgetrouwe doch gruwelijk sombere analyse geeft van een Russische
vervolgoptreden in deze regio.
Het scenario speelt zich af begin 2016. Omdat het Westen in juli 2015 de sancties tegen
Rusland heeft opgeschort, meende de Franse regering dat er geen belemmeringen meer
waren om de door Rusland bestelde helikoptercarriers aan Moskou over te dragen. Eind
2015 zijn dientengevolge beide schepen waaraan Moskou de namen “Sint Petersbrug” en
“Moskwa” hebben gegeven in Rusland afgeleverd.

Baltische regio


Estland. Medio 2016 in de regio die aan Belarus grenst onrust ontstaan. Oorzaak:
intrekken van mediavergunningen van een aantal Russischtalige zenders. De rellen
zijn vermoedelijk geïnitieerd en aangestuurd door Russische agenten die vanuit
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Belarus in de Estlandse provincie Latgale ongeruste burgers hebben gestimuleerd
om op een agressieve wijze te protesteren en demonstreren tegen dit onrecht. Door
het vastberaden optreden van Estlandse Veiligheidstroepen zijn slachtoffers
gevallen. Putin heeft dit aangegrepen om te accentueren dat dit optreden neonazistische karakteristieken vertoont en in lijn met de uitspraken van Putin heeft
Sergei Lavrov benadrukt dat het optreden van de regering van Estland
zwaarwegende consequenties zal hebben. De Russische regering eist dat politieke
organisaties die streven naar een vorm van autonomie met rust dienen te worden
gelaten en heeft met “tegenmaatregelen” gedreigd wanneer de regering van Estland
doorgaat met het arresteren van wat zij noemt onruststokers en infiltranten.
Litouwen. De gemeenteraad van Vilnius heeft onder druk van de Russisch-Poolse
meerderheid, besloten een gedenkteken op de plaats waar voor 1991 het
standbeeld van Lenin heeft gestaan, neer te zetten. Het nieuwe gedenkteken is
gewijd aan de “Strijd van het Litouwse volk tegen de fascistische onderdrukkers”. Die
beslissing heeft in Vilnius geleid tot relletjes waarbij grote groepen Russische
sympathisanten en voornamelijk jonge studenten slaags zijn geraakt. Er zijn de
afgelopen weken verschillende doden gevallen. Rusland heeft al gedreigd met
economische en politieke maatregelen wanneer de onlusten over zullen slaan naar
Belarus. Op de Russische zenders “Russia Today”, Rossyia -1” en “Channel 5” wordt
een reportage getoond die “bewijst” dat Litouwen eigenlijk deel uitmaakt van
Belarus, de huidige grenzen onder Amerikaanse druk zijn vastgesteld en dus niet
rechtsgeldig zijn.
NATO steun. Het materiaal van de Amerikaanse 173 pantserbrigade die begin 2015
in Estland aan wal is gegaan is in vier verschillende mobilisatiecomplexen in de
gehele Baltische regio (Polen, Estland, Letland en Litouwen) opgeslagen. Een kleine
Amerikaanse eenheid is ontplooid om het opgelegde materieel te bewaken en
onderhouden.
Baltische Brigade. De brigade bevindt zich in de oprichtingsfase en zal op zijn vroegst
pas eind 2016 begin 2017 operationeel kunnen zijn. De grondstrijdkrachten van de
drie landen zijn weliswaar hoog gemotiveerd, doch klein, niet gepantserd en hebben
geen moderne grond-luchtverdediging- of anti-tank vermogen. Litouwen en Letland
hebben weliswaar afgedankte Scorpion ACV’s van de Britten gekocht, maar deze zijn
nog niet voorzien van bewapening en de opleiding van het personeel op deze
uitrustingsstukken staat nog in de kinderschoenen.

Oekraïne
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“Novorossiya”.
o

o



Luhansk Peoples Republik (LPR) en Donets Peoples Republic (DPR) zijn onder de
noemer Zelfstandige Republiek Novorossija een samenwerkingsverband
aangegaan. Verschillende landen hebben de “regering” van deze “republiek” al
erkend. Onder meer Rusland, Belarus, Tadzjikistan, Armenië, Azerbeidzjan,
Kyrgyzstan en Noord Korea. De “regering” van Novorossiya heeft zich
aangesloten bij de Europees-Aziatische Unie ( Putin ’s tegenvoeter van de EU)
en officieel steun gevraagd in hun strijd tegen de “Fascistische NATO horden die
de zelfstandigheid van het land bedreigen.” Rusland en Belarus hebben al
militaire steun toegezegd en de Centraal Aziatische republieken leveren
financiële en andersoortige steun.
De proxy legertjes van LPR en DPR hebben in de loop van 2015 over de gehele
breedte van het front agressieve activiteiten ontplooid. Hun gevechtskracht is
aanzienlijk vergroot door modern Russisch materieel, aangevuld met eenheden
uit andere delen van de Russische Federatie. Medio mei hebben ze een
geslaagde aanval ondernomen op de havenstad Mariupol. Vanuit het centrum
zijn ze uit hun bruggenhoofd bij Donetz gebroken en hebben de oorspronkelijke
oblastgrenzen bereikt.

Krim.
o

De Russische strijdmacht is versterkt en heeft nu de gevechtskracht van een
moderne Russische divisie. Drie operationele en direct inzetbare
luchtlandingsregimenten staan klaar om de divisie in voorkomend geval te
ondersteunen.
o De Zwarte Zeevloot, met als vlootbasis Sebastopol is in de hoogste staat van
paraatheid.
 Transnistrië. Russische eenheden versterkt en hebben de sterkte van een brigade
gekregen.
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Grensgebied Oekraïne -Rusland. In de Belgorod oblast aan Oekraïens noordelijke
grens met Rusland zijn twee Russische pantserinfanteriedivisies, versterkt met
tankeenheden, ontplooid.
 NATO/EU.
o Amerika, is zijn toezegging om eenheden van Oekraïne te trainen, niet
nagekomen. Reden: Bondskanselier Merkel is van mening dat “alles gedaan
moet worden om het MINSK-2 bestand te laten slagen en Putin voorlopig niet
onnodig te provoceren.
o Het Westen heeft op initiatief van Merkel afgezien van het verkopen, lenen of
leasen van materieel en wapens. De reden is opnieuw dat provocatie van Putin
moet worden voorkomen. Zelfs indien Oekraïne vandaag extra wapens zou
kunnen aanschaffen is de tijd om het personeel daar voor op te leiden, te kort.
De Oekraïense strijdkrachten zijn daardoor slecht uitgerust en opgeleid. Na een
jaar langs het gehele oostfront onder druk te hebben geleefd van de inzet van
drones, de steeds nauwkeuriger Russische artilleriebeschietingen, het verlies van
Mariupol en het terugdringen van Oekraïense eenheden in de centrale sector,
zijn de eenheden nauwelijks gemotiveerd.

Baltische regio


Russische intenties en provocaties: Gotland in het brandpunt van de belangstelling.
o

De Russische luchtmacht heeft in de loop van 2015 herhaaldelijk agressieve
gevechtspatrouilles gevlogen boven de kustgebieden van Baltische Zee, waarbij
regelmatig nucleaire aanval procedures zijn beoefend op Stockholm. Doel:
bepalen en testen van reactietijd en paraatheid van de Zweedse luchtmacht.
Vanaf maart 2015 test de Russische luchtmacht regelmatig de paraatheid van de
luchtstrijdkrachten van NATO lidstaten en Zweden om vast te stellen in hoeverre
zij operationeel in staat zijn een offensief op de Baltische staten te doorkruisen.
Bij een van die testen is een luchtvloot bestaande uit een groot aantal
transportvliegtuigen beschermd door jagers over de Baltische Zee richting
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o

Kaliningrad gevlogen. De Zweden slaagde er niet in om één vliegtuig tijdig in de
lucht te krijgen. De ontplooide F-16 platformen vanaf het Air Police Centre van
de vliegbasis Siauliai in Litouwen die de verplaatsing moesten beschermen,
werden daardoor geconfronteerd met een gevechtskracht verhouding van 4
(Russische ) versus 1 (NAVO en Zweedse luchtplatformen).
Russische onderzeeërs opereren sinds oktober 2014 in de Zweedse territoriale
wateren om paraatheid van de Zweedse marine te bestuderen. Het voorlopige
resultaat: Zweden blijkt weerloos.

S-300 luchtverdedigingsystemen.
Hoewel Putin voor het bezetten van de Baltische staten geen massale
luchtoperatie nodig heeft, wil hij voorkomen dat de Amerikanen een of
meerdere Carrier Strike Groups (CSG)1 en/of Expeditionary Strike Group (ESG)2
kunnen ontplooien om een eventueel offensief op de Baltische Staten te
neutraliseren. Voorwaarde is dat Rusland baas op de Oost zee is en blijft. Een
van de operationele opties is bezetten van het Zweedse eiland Gotland. Met de
ontplooiing van S-3003 en S-400 lange afstand luchtverdedigingsraketten en K300 Bastion-P lange afstand anti-ship raketten4 kan vanaf Gotland de Deense
toegang (Deense Straat) tot de Oostzee/Baltische Zee worden beheerst. Hoewel
Rusland S-300 en K-300-P systemen met de nucleair geladen Iskander 9K720 in
Kaliningrad heeft ontplooid, kan Polen die min of meer geïsoleerde
raketinstallaties uitschakelen. Systemen ontplooid in Gotland neutraliseert die
dreiging.

De grootste operationele eenheid die US Navy kan ontplooien bestaat uit 7500 man, een vliegdekschip
met negen squadrons(in totaal 65-70 luchtplatformen), een kruiser, tenminste twee
fregatten/destroyers. Afhankelijk van type missie en locatie van het inzetgebied kunnen ook
onderzeeboten en logistieke capaciteit deel uitmaken van de Strike Group. In totaal kan US Navy 10
CSG’s op de mat brengen.
2 Marine Expeditionary Units, Amphibious Squadron en Trident Onderzeeboten; Maritime Prepositioning
Force (MPF) inb. High Speed Maritime platformen, communicatie en medische capaciteit; Combat
Logistic Forces met rotor en tiltrotor platformen voor inter en intra theater logistiek.
3 S-300 en S-400: Mobiele lange afstand luchtverdedigingsraketten(bereik tot 400 km.
4 Russische mobiel anti-schip kustverdedigingssysteem. Afstandsbereik tot 300 km
1
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K-300 kustverdedigingssysteem.
Wanneer Rusland er inderdaad in slaagt om Gotland te bezetten dan ziet de
gebiedsdekking van de eerder genoemde luchtverdedigingsystemen er als
volgt uit:



Vermoedelijk Russisch scenario:
o

o
5

Eind 2015: De planners van de Russische Krijgsmacht krijgen opdracht om 3 tot 4
dimensionale5 grootschalige oefeningen in de Baltische Zee voor te bereiden, die
op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.
Gotland.

Land, Lucht, oppervlakte en onderwater operaties.
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 Begin 2016 geeft het sein om bij de start van een weekend maritiem (open
zee) en littoraal (kuststrook)6 georiënteerde oefeningen te starten. NAVO
houdt deze manoeuvres weliswaar in de gaten, maar neemt om Putin niet te
provoceren (“het zijn immers maar oefeningen”) geen tegenmaatregelen in
termen van verhoging van de paraatheid van snel inzetbare Joint eenheden.
 Drie Ropucha-klasse landing schepen van de Baltische Vloot vertrekken bij
dagaanbreken uit de haven van Kronstadt en gaan op weg naar Kaliningrad.

landingschepen van de Ropucha-klasse

De Eerste Dag
 Special Forces van 561 Naval Reconnaissance Russische Spetsnaz Group zijn
voor het vertrek van de landingschepen vroeg in de ochtend door Russische
onderzeeërs aan land gezet om op het nog steeds slapende Gotland alle
communicatie punten te bezetten. In de zomer van 2015 zijn die installaties
door als toeristen verklede leden van deze Spetznatzgroep in kaart gebracht
en zijn potentiële landingsgebieden voor Russische Airborne Forces verkend
en in voorkomend geval voorbereid. Mobiele telefoon, internet en telefoon
verbindingen tussen Gotland en het vasteland van Zweden worden
platgelegd. De Zweedse regering is verstoken van de ontwikkelingen op
Gotland en voorkomen wordt dat een “accidental reporter” de bezetting kan
vastleggen op telefoon of tablet.
 de Ropucha-klasse schepen veranderen van koers en zetten koers naar Noord
Gotland.
 Een Russische taskforce van transport vliegtuigen met een regiment
parachutisten arriveert beschermd door gevechtsvliegtuigen in de noordelijke
Oostzee. Estlands radarpersoneel identificeert weliswaar de radar signalen als
non-friendly platformen maar kan door de stoorzenders van de Task Force
geen beeld krijgen van omvang en samenstelling. Het NATO detachement in
Šiauliai. Wordt gealarmeerd en twee F-16’s zetten onmiddellijk koers naar de
Russische taskforce. Na 15 minuten bereiken F16’s de over de noordelijke
Oostzee vliegende Russische lucht groep en melden omvang en
samenstelling. Omdat de task force niet boven NATO maar het Zweedse
luchtruim binnen vliegt, krijgen de piloten geen toestemming om in te grijpen
en blijven hun acties beperkt tot observeren en rapporteren. Op het moment
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van het rendez-vous tussen Russische Task Force en NATO Quick Reaction
Force (QRF) vliegt de Task Force in Zweeds luchtruim op 150 kilometer van
Gotland. Twaalf minuten van het doel verwijderd.
De Russische Special Forces eenheid heeft Gotland’s luchthaven bij Visby en
de kazernes zonder noemenswaardige Zweedse weerstand7 bezet. Zweedse
luchtverkeersleiders zijn geëlimineerd, communicatie met Zweden is
verbroken en landingsbanen zijn verlicht.
Door informatie uit Brussel beseft de Zweedse luchtmacht pas dat een
Russische Task Force op weg is naar Gotland. Omdat het een weekend is,
heeft de Zweedse luchtmacht geen jachtvliegtuigen op “Quick Reaction
Alert”. De dichtstbijzijnde luchtmachtbasis ligt op 250 km afstand en jagers
kunnen dientengevolge de Task Forece niet onderscheppen.
Russische Para’s zijn inmiddels op sleutelpunten gedropt en beveiligen o.m.
op de luchthaven van Visby de landing van zware transport vliegtuigen met S300 en K-300P batterijen. Gotland is in slechts enkele minuten in Russische
handen.
Onder de beschermende paraplu van gevechtshelikopters afkomstig van de
door de Franse regering genereus afgeleverde helikoptercarrier “Sint
Petersburg” zetten de Ropuchas nabij Fårösund tanks en BTR-82AM APC’s
van de 61ste Naval Infantry Brigade op het strand. Russische civiele
veerboten varen naar Gotland's havens en voeren versterkingen aan.
In Stockholm komt het Zweedse kabinet bijeen om een inzicht in de omvang
van de Russische actie te krijgen. De Russische ambassadeur informeert de
Zweedse regering dat Rusland “tijdelijk” bezit heeft genomen van Gotland om
de Russisch-sprekende inwoners in de Baltische staten te beschermen tegen
"fascistische NAVO-agressie". Ondertussen drijven Russische militairen op
Gotland alle door Rusland als staatsgevaarlijk beschouwde individuen samen
om hen te interneren in één van de kazernes. Zweden krijgt te horen dat het
zal moeten berusten in het fait accompli.
De Zweedse regering beseft dat zijn opties beperkt en te laat zullen zijn. De
Zweedse Krijgsmacht is - net als veel Westers georiënteerde Krijgsmachten in de achterliggende jaren door het gepassioneerd opsouperen van het
vredesdividend ernstig verwaarloosd. De realiteit is hard. De Russische
operatie bevestigd dat Zweden zichzelf weerloos heeft gemaakt. Zweedse
marine oppervlakteschepen bezitten geen close-in verdedigingswapensystemen om inkomende anti-schip raketten te vernietigen en
daardoor zijn de negen overgebleven schepen allen door Russische anti-ship
geleide wapens, afgevuurd vanaf Gotland, tot zinken gebracht. Zweedse
onderzeeboten kunnen de havens niet uit omdat Russische onderwater
mijnen de toegangen blokkeren en mochten ze daar in slagen dan worden ze
in open zee door Russische onderzeeboten uitgeschakeld. Zweden heeft
bovendien al zijn anti-onderzeeboot helikopters verkocht. Lanceren van een

Zweden heeft op Gotland geen luchtafweer ontplooid, er is geen kust beveiliging noch landverdediging
en Naval Defense Forces ontbreken eveneens. Met uitzondering van een paar gewapende
politieagenten staat er niemand op wacht. De lokale Zweedse Home Guard-eenheid, het 32ste Gotland
Bataljon - ongeveer 300 vrijwilligers - is niet operationeel. De militairen van het bataljon zijn thuis en
hun wapens liggen opgeslagen in de kazernes.
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amfibische operatie op Gotland door 100 Stridsbåt 90 snelle aanvalsboten
vraagt dagen voorbereiding en geeft Rusland reactie tijd genoeg om een
complete luchtlanding divisie met pantservoertuigen, tanks en artillerie op
Gotland neer te zetten. De Zweedse marine zit vast in haar bases. Zweedse
luchtplatformen kunnen niet opstijgen. De relevante vliegbases liggen in het
zuiden binnen de reikwijdte van de S-300 batterijen op Gotland.,
 De gebeurtenissen op Gotland maken slechts deel uit van een scala aan
militaire activiteiten van deze dag.
o Oekraïne. Russische grondtroepen lanceren in het zuiden van Novorossiya bij
dagaanbreken een offensief vanuit Mariupol De weg Donetz- Artvtemisk wordt
vrijgemaakt, en Russische tankeenheden breken door de Oekraïense weerstand. In
het noorden wordt Charkiv aangevallen. Zowel in Charkiv als in Djepropetrovsk
bezetten separatisten overheidsgebouwen. Vanuit de Krim trekken
pantsereenheden in noordoostelijke richting en zoeken aansluiting bij de vanuit
Mariupol doorgebroken Russische eenheden. In het westen van Oekraïne wordt
Odesa aangevallen en bezet door Russische luchtlandingseenheden uit Transnistrië.
o Baltische staten. Russische troepen trekken bij dag aanbreken de grens met Estland,
Letland en Litouwen over om het “volk te bevrijden van hun fascistische regeringen".
De Amerikaanse pantserdivisie is niet operationeel, personeel ontbreekt en het
materieel ligt opgeslagen in logistieke installaties, die door Spetznatz eenheden zijn
overvallen. De Baltische Brigade – de enige operationele eenheid - is in Polen
gepositioneerd en kan geen vuist maken tegen de in de Baltische staten
binnentrekkende Russische Strijdmacht. De NAVO luchtmachtbasis in Siauliai is
binnen enkele minuten vernietigd door Russische OTR-21 Tochka raketten,
afgevuurd vanuit Kaliningrad en NAVO-vliegtuigen die er toch in slagen op te stijgen
worden door de S-300 batterijen uit Kaliningrad neergehaald. Russische
pantsercolonnes marcheren door het gebrek aan militaire weerstand in hoog tempo
door de drie Baltische staten. Moskou is heer en meester op de zee, grond en in de
lucht en hebben vrij spel.

o Brussel. Tegen de middag komen NAVO-ambassadeurs in Brussel bijeen. De
ambassadeurs van de drie Baltische Staten verklaren dat hun volken zijn aangevallen
en eisen dat artikel 5 wordt geactiveerd. Polen, het Verenigd Koninkrijk,
Denemarken, Noorwegen, Canada, Frankrijk, de VS en een paar anderen stemmen
met het voorstel in en geven de NAVO Supreme Allied Commander Europe de vrije
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hand om verloren gebied terug te winnen en de soevereiniteit van de drie Baltische
landen te herstellen. Turkije, Griekenland, Duitsland en een paar kleine lidstaten
weigeren om de operatie in politieke en militaire zin te ondersteunen. Duitsland wil
eerst overleggen en benadrukt bovendien dat voor activering van Artikel V de
Bundestag moet worden geconsulteerd. Duitsland blokkeert de beslissing om artikel
5 te activeren. Wanneer dit uiteindelijk gebeurt trekken Verenigde Staten, Verenigd
Koninkrijk, Polen, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Noorwegen Nederland en
België het initiatief naar zich toe. Poolse gevechtsvliegtuigen stijgen op, Deense,
Britse, Franse jets volgen, maar Duitsland weigert de NAVO-bondgenoten het
gebruik van het luchtruim en blokkeren zelfs Amerikaanse jets van Amerikaanse
luchtmachtbases in Duitsland.
Polen staat er alleen voor. Omdat de bestelde Amerikaanse AGM-158 JASSM
kruisraketten nog niet zijn geleverd, moeten Poolse gevechtsvliegtuigen zich wagen
binnen het bereik van de S-300 systemen die opgesteld staan in Kaliningrad om ze
met de AGM-154 JSOWs met een veel korter bereik proberen uit te schakelen.
Hoewel het Poolse 11de Artillerie Regiment continu de Russische luchtverdediging
posities in Kaliningrad met zijn WR-40 Langusta meervoudige raketwerpers beschiet,
blijft de uitdaging voor Polen’s kleine luchtmacht een hachelijke onderneming
o Baltische Staten. Tegen de avond patrouilleren Russische troepen in de drie
hoofdsteden. Russische sympathisanten beginnen iedereen te arresteren die wordt
beschouwd als vijandig tegenover Rusland te staan (inclusief schrijver).
Communicatie met de rest van de wereld wordt verbroken en "volkscommissies"
laten in navolging van de vijfde colonneactiviteiten van 2014 op de Krim “plotseling“
van zich horen om Rusland te bedanken "voor zijn tijdige redding van de NAVOfascisme". Russische tv-programma’s vertonen gelijksoortige beelden als in Donbaz
van "dankbare Baltische burgers". Ondertussen worden Baltische militairen en
regeringsfunctionarissen, die toegang hebben tot geheime NAVO-informatie hadden,
overgevlogen naar Moskou om te worden verhoord en gemarteld door de GRU.
Gedurende avond en nacht trachten geallieerde luchtmachten om door te breken
naar de Baltische staten, maar worden door de op Gotland geplaatste
luchtverdedigings systemen in hun streven ernstig beperkt.

o NATO actie en reactie. Washington start de airlift van militairen en personeel naar
Polen8 en honderden straaljagers en transportvliegtuigen steken de Atlantische
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Westers georiënteerde strijdmachten zijn niet expeditionair. closure rate en kennis en ervaring op het
gebied van power projectie concepten is gebrekkig en er is een structureel tekort aan “usable” militaire
strategische en operationele transport volume is. Ook in de USA.. US Army heeft zichzelf de norm
gesteld om een Stryker Brigade Combat Team binnen 96 uur gevechtsgereed in een missiegebied aan de
grond te zetten. Om aan die norm te kunnen voldoen zijn ongeveer 200 C-17 Sorties nodig, waarbij die
brigade absolute prioriteit moet hebben bij de toewijzing van het beschikbaar militaire en civiele
potentieel luchttransport middelen (US Luchttransport volume telt/telde in 2002: 113 C-17, 160 C-141,
126 C-5 en 514 C-130. Gelet op de krimp van het Defensie budget en de prioriteiten die zijn gesteld, is
de toestand er niet beter op geworden in de daarop volgende 12 jaar). US Army experts hebben er een
hard hoofd in dat een dergelijke prioriteitstelling ooit realiteit wordt. Als men binnen de US twijfelt aan
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Oceaan over. Tientallen zware bommenwerpers landen op Engels bases en worden
klaargemaakt. De bondgenoten vragen Zweden om toestemming om de Russische
posities op Gotland te mogen aanvallen. De VS biedt zelfs aan de II Marine
Expeditionary Force te sturen om Gotland te heroveren voor Zweden, maar de
Russische ambassadeur in Zweden kondigt aan dat als Zweden daar toestemming
voor geeft, Zweden het doelwit zou worden voor nucleaire aanvallen. Dezelfde
waarschuwing krijgen andere Europese landen, met name Denemarken en Polen.
Wanneer Denemarken een Amerikaanse maritieme Task Force toestemming geeft
om door de Deense zeestraten te varen, zal de task force worden bestreden met een
nucleaire aanval nét voor de kust van Kopenhagen, waarbij het in de as leggen van
de hoofdstad, samen met schepen van de VS het resultaat zal zijn. Dezelfde dreiging
geldt voor Polen, wanneer dat land toestemming zal geven om een Amerikaanse
pantserdivisie toe te laten op haar grondgebied. Poolse doelen zullen worden
aangevallen door de in Kaliningrad gestationeerde nucleaire Iskander grond-grond
raketten.
o De Tweede dag
 Polen. Poolse luchtmacht is zwaar gedecimeerd. De 16e Gemechaniseerde
Divisie is betrokken bij zware gevechten met Russische troepen langs de grens
met Kaliningrad. De eerste versterkingen arriveren maar de gevechtskracht van
Russische versterkingen is groter en daardoor Poolse troepen ook vanuit WitRussische stellingen wordt beschoten.
 Belarus: Russische gevechtsvliegtuigen gebruiken Wit-Russische vliegbases om
bij te tanken en te herbewapenen. Vervolgens vliegen ze door het Litouwse
luchtruim om doelen in Polen aan te vallen. Polen wordt daardoor de kans
ontnomen om bases in "neutraal" Wit-Rusland aan te vallen om de kracht van
de Russische dreiging te temperen.
 Baltische staten. In de bossen executeren Russische Special Forces duizenden
mensen om een Baltische weerstand al te ontkrachten voordat die tot volle
wasdom kan komen. Een actie die de meest oudere Litouwers nog haarscherp
voor ogen staat. Die praktijken hebben de Russen ook uitgevoerd nadat de
Duitsers waren verjaagd in 1944 en de Russen het bestuur van het land
overnamen. High profile politici worden verzameld en parlementariërs worden
bedreigd met executie als ze niet instemmen met een nieuwe pro-Russische
regering. Alweer een déja vu! Eenzelfde scenario als wat gebeurde met het
bezetten van de Krim vorig jaar. Tegen de middag hebben alle drie Baltische
landen een “zogenaamde” nieuwe pro-Russische regering, samengesteld uit
landverraders en ander collaborerend gespuis.
 NATO lidstaten. De Duitse media staan vol berichten gevoed door Rusland
gekochte nuttige idioten die waarschuwen dat Moskou bereid is kernwapens te
gebruiken als de NAVO ingrijpt. Hetzelfde gebeurt in Zweden, waar honderden
Russische spionnen en meelopers de regering dwingen te verklaren dat Zweden
neutraal zal blijven en accepteert dat Rusland "tijdelijk" Gotland bezet; "Verzet is
zinloos", zeggen ze. Inmiddels hebben de drie Baltische ambassadeurs bij de
een dergelijke prestatie, dan hebben minder draagkrachtige NATO lidstaten een groter probleem om
zelfstandig of samen gevechtsgerede grondelementen snel te ontplooien.
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NAVO opgeroepen tot een dringende vergadering waarin zij aankondigen dat
hun land zich wil terugtrekken van de motie om artikel 5. te gebruiken Hoewel
alle aanwezige NAVO-ambassadeurs weten dat de drie Baltische ambassadeurs
gezwicht zijn als gevolg van Russische bedreigingen om hun gevangen families te
vermoorden. Duitsland, Turkije en Griekenland eisen dat alle partijen
onmiddellijk de gevechtsoperaties staken. De VS , Groot Brittannië, Nederland,
België en Frankrijk weigeren de Balten in de steek te laten. Kortom de cohesie
die alle bondgenoten samen houdt met artikel 5, bestaat niet meer. Putin heeft
zijn belangrijkste doelstelling bereikt.
Het bestaansrecht van de NATO is vernietigd
o Politieke en Militaire toestand aan het einde van de dag.
 Capitulatie Oekraïne. De legitieme regering in Kiev wordt door collaborateurs
gevangen genomen. Petro Poroshenko en minister-president Yatsenyuk worden
“op de vlucht neergeschoten” en de rest wordt geïnterneerd.
 Rusland heeft Gotland volledig bezet en massale troepen concentraties op het
eiland geplaatst.
 Estland, Letland en Litouwen zijn bezet, hun Krijgsmacht vernietigd en vervangen
door proxy bondgenoten van de Russen. Een herhaling van wat er in Oost
Oekraïne is gebeurd.
 Rusland heeft door het gijzelen van 57.000 Zweedse inwoners toestemming
afgedwongen van de Zweedse regering om Gotland “voorlopig” bezet te houden.
Daarmee ontzegt Rusland voorgoed alle aanvoer vanuit het westen door de
Deense Straat.
 Nu de bondgenoten niet in staat zijn om versterkingen te sturen naar Polen en
Duitsland haar grondgebied voor geallieerde vluchten en transporten heeft
gesloten, is Polen de enige natie die nog weerstand kan bieden tegen Rusland.
 Rusland weet dat het kansloos is als de USA zijn spierballen in Europa toont en
NAVO zijn eenheid kan handhaven. Putin richt zijn pijlen op niet-nucleaire NATO
lidstaten en dreigt hen met nucleair georiënteerde maatregelen als zij zich tegen
de Russische agressie zullen keren.
Rusland gebruikt voor dergelijke chantage de term de-escalatie en de term geeft
inhoud aan de Russische denktrant. Wij verlagen de dreiging drempel door een
stad te vernietigen en door 100.000 mensen te doden. Dat is geen grap. Het
officiële beleid van Rusland is om landen die Rusland trachten te weerstaan te
confronteren met het niets ontziend begrip van de-escalatie. Een dreigement dat
door de Russische ambassadeur begin van 2015 al tijdens een reportage in
Denemarken is geuit
o De derde dag.
 Rusland waarschuwt Polen om de strijd te staken, toe te geven dat de Russische
troepen geen Pools territorium hebben aangevallen en af te zien van steun aan een
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der Baltische staten, die de Russische troepen hebben begroet als bevrijders. Polen
moet zich overgeven om niet het risico te lopen dat één of meer steden getroffen zal
worden door een kernwapen. Polen blijft doorvechten terwijl meer en meer
Amerikaanse troepen arriveren. Daarom vuurt Rusland een Iskander raket op de
Poolse stad. Łódź.
Een doel dat ver genoeg van Rusland en Duitsland ligt om de gevolgen van de
nucleaire fall-out voor deze twee naties zo klein mogelijk te houden. De 100.000
slachtoffers moeten worden gezien als “Calculated Risk”. De wereld staat perplex.
Polen eist van haar bondgenoten als vergelding een Russische stad te vernietigen,
maar Frankrijk, het VK en de VS weigeren. Een Russische stad nucleair te treffen zou
onvermijdelijk een Armageddon betekenen. Polen wordt in de steek gelaten en moet
zich dus overgeven en zich onderwerpen aan de Russische eisen van een
gedemilitariseerde zone en de eliminatie van zijn gepantserde en
luchtstrijdkrachten.
 NAVO is vernietigd, EU uit elkaar gevallen, en de naties grenzend Rusland sidderen
van angst om eenzelfde lot te ondergaan als Polen. Putin zal vervolgens Finland,
Georgië, Oekraïne, Azerbeidzjan, Polen en anderen dwingen om zich zijn
Euraziatische Unie aan te sluiten, hetgeen niets anders is dan een eufemisme voor
het krijgen van de status van kolonie van het Kremlin. Na te zijn verraden door zijn
voormalige bondgenoten en niet in staat om een nucleaire oorlog te riskeren, zullen
de Amerikaanse zich terugtrekken uit Europa. Terwijl fascistische Europese
bewegingen, Rusland zullen accepteren als hun nieuw leider op het continent.

Het eindresultaat van het beschreven scenario is waar Putin al jaren van droomt en dus zal
hij alles op alles zetten om dat doel te realiseren!

Westerse politici, groene tafel experts en zelfs militairen geloven dat dit scenario een
grimmige fantasie is. De feiten liegen er echter niet om.
 Rusland bestelt Mistral schepen uit Frankrijk voor het expliciete doel om Gotland en Zuid
Oekraïne aan te vallen. Rusland oefent elke week voor dit scenario.
 Zweden is van plan om in de (verre) toekomst op Gotland een infanterie compagnie te
stationeren. Tijdens de Koude Oorlog was een volledige Pantserbrigade van 5000 man als
garnizoen in Gotland gestationeerd.
 NAVO heeft geen vooruitgeschoven eenheden ontplooid in de Baltische staten. De
Verengde Staten zijn weliswaar doende om, met Obama’s inmiddels bekende nodige
terughoudendheid, (die onterecht voor staatmanschap doorgaat) een pantserbrigade in
de Baltische regio te stationeren. Een gevechtskracht die verdeeld moet worden over
Estland, Letland, Litouwen en Polen.
 Duitsland blijft anno 2015 alle denkbare NAVO voorbereidingen blokkeren en verlaagde
resp verlaagt zelfs zijn defensie-uitgaven in 2014 en in 2015. Merkel en Steinmeier, op
geen enkele manier onder indruk van de ontmanteling van Oekraïne, blijven allerlei
voorstellen en plannen blokkeren om NATO’s reactietijd te verkleinen. Bijvoorbeeld door
het ontwikkelen van contingency plannen zoals het bezetten van Gotland op het moment
dat Ruslands “hybride oorlog” zich gaat manifesteren in de Baltische regio. In plaats van
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Oekraïne te bewapenen en op die manier Rusland te dwingen om grote
troepenconcentratie in Oekraïne in te zetten, verhinderen Duitsland en met hen andere
EU landen dat Oekraïne zelfs wapens mag kopen, zodat Putin 90% van zijn leger kan
vrijhouden voor een eventuele inzet in de Baltische regio.
 Het is duidelijk: Rusland is politiek en militair gereed. Het Westen en vooral Europa niet.
Hoe kan het (nog steeds vrije) Westen dit bovenstaande horrorscenario vermijden?
 Zweden moet een adequate gevechtskracht op Gotland stationeren en NATO moet
voorbereidingen treffen in termen van plannen, identificatie van militair vermogen en
regelmatig de uitgewerkte plannen in samenwerking met Zweden onder alle
omstandigheden oefenen. De ge-earmarkte eenheden moeten worden opgenomen in
de High Readiness Force. Het overnemen van de militaire verantwoordelijkheden op
Gotland door NATO moet worden geëvalueerd en in voorkomend geval schriftelijk
worden vastgelegd. .
 Er dienen zo snel mogelijk substantiële NATO troepeneenheden in de Baltische landen
te worden gestationeerd.
 Er moet een update komen van de nucleaire wapendoctrine van de NATO om op die
manier Rusland te waarschuwen dat bij een nucleaire aanval tegen een stad in en
NAVO-land een soortgelijke aanval tegen een Russische stad zal worden ingezet.
Bijvoorbeeld tegen Kaliningrad. Daarmee schakelt de NATO de verdediging van dit
onrechtmatig bezette stuk Duits grondgebied uit
 Het Common Missile Defence System dient spoedig mogelijk te worden ontplooid,
ondanks Putins chantage dat deze beslissing “serieuze consequenties” zal hebben voor
vooral de niet-nucleaire bondgenoten van de NAVO. Wanneer dit systeem
operationeel zal zijn, is Rusland zijn vrijheid van handelen in de lucht kwijt in de gehele
Oost-Europese regio.

Ook op korte termijn moet een aantal maatregelen getroffen worden om Putin duidelijk te
maken dat het NATO ernst is. Als Moskou en/of Russisch georiënteerde separatisten hun
militaire operaties in het grensgebied hervatten, moet het Westen zonder dralen de
volgende maatregelen nemen:
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 Uitbreiding en doorvoering van economische sancties tegen Rusland inbegrepen Putin
en zijn directe belangengroep. Vooral Gazprom moet het voornaamste doelwit zijn,
aangezien dit bedrijf één van de voornaamste geld genererende instituten is.
 Directe verwijdering van Rusland uit het S.W.I.F.T systeem.
 Vergroten van Amerikaanse en Europese hulp aan Oekraïne tot hetzelfde niveau zoals
de reactie de maatregel bij het uitbreken van het EBOLA virus.
 Oekraïne voorzien van de best mogelijke “intelligence”.
 Oekraïne voorzien van defensieve wapens zodat de kosten voor Rusland, wanneer het
doorgaat met zijn agressief optreden, onacceptabel groot wordt.
 Robuuste aanwezigheid op NATO’s oostflank door het initiëren van grootschalige
oefeningen. Vooral het inzetten van eenheden van de NATO zeestrijdkrachten bij deze
oefeningen.
 Uitbreiding van de NATO met de landen uit Zuid-Oost Europa, waar Rusland
geprobeerd heeft om weerstand te kweken tegen Europese instituties (Servië, Albanië,
Kroatië)
 Steun voor een Europese Energie Unie waar Oekraïne deel van uit kan maken en het
afsluiten van “Vrije Handels Overeenkomsten” tussen de EU, Moldavië, Oekraïne, en
Georgië zodat Oekraïne zich kan losmaken van de permanente chantage met zijn gas
en oliewapenen.
 Rusland vooraf waarschuwen dat direct maatregelen zullen worden genomen als
Moskou zich niet wil houden aan de in MINSK ondertekende verklaringen.
(terugtrekking van buitenlandse -Russische- eenheden, overdragen van de
grenscontrole aan Oekraïense personeel)

Is dit bovenstaande horror scenario alleen maar fictie?
Hopelijk, maar de praktijk bevestigt dat niet. Het Westen komt er stapsgewijs achter dat het
omsingelt dreigt te worden door extremistische krachten die zich bedienen van
terroristische instrumenten en middelen. Omdat Europese politici denken of misschien is
hopen een beter woord, dat Putin nog wel voor rede vatbaar is en de extremistische
krachten in Syrië, Libië, Algerije en binnen niet al te lange tijd vermoedelijk ook in Marokko,
Tunesië en de Libanon concentreert men zich op Noord Afrika. Hopelijk is het in dit verhaal
gefingeerde scenario al met veel andere contingency plannen door de “NATO plannings
community” verder ontwikkeld. Alle drie Baltische landen zijn anno 2015 druk hun militaire
capaciteiten zo snel mogelijk te vergroten om een eventuele Russische aanval zo goed
mogelijk te vertragen. De landstrijdkrachten van de drie landen zullen zo spoedig mogelijk
moeten worden voorzien van de beste draagbare luchtverdedigingsmiddelen zoals de
STINGER en vergroting van de de anti-tank capaciteit zoals het ter beschikking stellen van de
JAVELIN. Daarnaast zullen de strijdkrachten als tweede taak krijgen het optreden tegen
binnenlandse destabiliserende activiteiten. Het is spijtig, maar het ziet er slecht uit met de
wereldvrede.
En wanneer u mij niet geloofd, kijk dan eens een avond naar Russia Today,(RT), Rossyia-1
of Channel One. Dat kunt u met eigen ogen zien hoe het Russische publiek moreel op die
ellende wordt voorbereid.
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