
1 
 

HET RUSSISCH VREEMDELINGELEGIOEN 

EEN ALTERNATIEF? 

Door Victor A.C. Remouchamps. Luitenant kolonel der artillerie (b.d.) 

Militair en politiek analist 

In de persconferentie die de Russische Minister van Buitenlandse Zaken; Sergeij Lavrov gaf 

naar aanleiding van de beslissing om in te gaan grijpen in het Syrische wespennest, kreeg 

Lavrov de vraag of met dat “ingrijpen” alleen de inzet van de Russische luchtstrijdkrachten 

werd bedoeld, of dat er mogelijk ook een grondcomponent bij zou zijn betrokken. De  vraag 

werd gesteld omdat  op satellietfoto’s duidelijk zichtbaar was dat bij het inrichten van de 

luchtmachtbasis Hmeimim, er ook in de havenstad Latakia en ver daar buiten, Russisch 

landmacht materieel zou zijn geconstateerd, waaronder de één van de meest moderne 

Main Battle tanks (MBT) T-90 en de BTR 82A , die niet standaard door het Syrische leger 

worden gevoerd.  

Het antwoord van Lavrov was klip en klaar.  

Rusland peinst er niet over om grondstrijdkrachten in te zetten tegen de vijanden van 

Bashar Al Assad. De Russische verlenen alleen luchtsteun aan de grondtroepen van Assad en 

is gericht tegen alle terroristische groeperingen.  

Dat de definitie “Terroristische groeperingen” in het Russisch militair woordenboek echter 

een volstrekt andere betekenis heeft als in die van de meeste Westerse militaire 

equivalenten, is intussen duidelijk. De Russische luchtaanvallen richten zich voornamelijk op 

de posities van de “verschillende rebellen fracties” (Waaronder de posities van het Vrije 

Syrische Leger, de favoriete beschermelingen van de Verenigde Staten.) Van de tot nu toe 

57 ingezette sorties waren er slechts 2 gericht tegen 

posities van IS/ISIS.1 (ca5%) 

Recentelijk is het Syrisch grondoffensief, gesteund 
door Russische CAS2 vliegtuigen, ingezet tegen 
vijandelijke eenheden die de overgebleven delen 
territorium van de regering bedreigen, maar het is 
duidelijk dat deze grondoperatie onvoldoende kracht 
heeft om een beslissende slag te kunnen slaan. Dat 
het Syrische leger onvoldoende slagkracht heeft om 
met succes de rebellen te verslaan bleek uit dit 

mislukte in de omgeving van Hama, waar in een succesvolle verdediging meer dan 15 
Syrische tanks en gepantserde personeelsvoertuigen (APC’s ) door de 13de Divisie van het 
FSA3 met de hulp van Amerikaanse TOW’s4 werden vernietigd. Eén van de waarnemers 
omschreef de veldslag als “A tank massacre”.  

                                                           
1
 Conform de berichten van de Turkse inlichtingendienst. 

2
 CAS: Close Air Support. Luchtsteun aan grondtroepen. 

3
 FSA: Free Syrian Army. 
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Het feit dat het Syrische leger kennelijk niet in staat is om succes te boeken is inmiddels ook 
bij de Russische Generale Staf duidelijk geworden. Een volgende aanwijzing dat de Russen 
de explosieve situatie in het Midden Oosten in het algemeen, en in Syrië in het bijzonder, 
volledig onderschat hebben. Hoewel Lavrov ten stelligste beweert dat Rusland “nimmer” 
grondtroepen naar Syrië zal sturen is het woord van deze diplomaat zoals gewoonlijk alleen 
bedoeld om het Westen een rad voor de ogen te draaien en maakt de dagelijkse praktijk van 
Lavrov deel uit van het Russische “Maskirovka5” spel. Wat blijft is het feit dat, zoals de 
Russen zelf toegeven, de strijd tegen de “terroristen” niet alleen met de inzet van de 
Russische en Syrische luchtmacht kan winnen. Wil Assad, gesteund door de Russen, als 
leider van zijn land overleven en de druk op de rest van zijn land het hoofd kunnen bieden, 
dan zal hij ook hulp moeten krijgen van aanvullende gevechtskracht. Daarvoor zijn een 
handvol Russische “adviseurs” onvoldoende. 

Tijdens een interview met President Putin kwam naar voren dat Putin zich aan het beraden 
was om “vrijwilligers” naar Syrië te sturen om de wankele operationele sterkte van Assad 
aan te vullen en het gebied dat de regering nog steeds in handen heeft stevig in handen te 
krijgen en te houden. Het operationele doel is hierbij de gehele kuststrook met de 
havensteden Latakia, Tartus (al een Russische marinebasis), Băniyăs en Jablah, alsmede een 
gebied van ongeveer 100 kilometer landinwaarts. Rusland ’s operationele doel is om de 
gehele kusstrook te bezetten en deze strook, alsmede de voornaamste steden Damascus, 

Aleppo en Homs van 
tegenstanders van het regime, 
a.k.a. “terroristen” vrij te maken. 
Bovendien zou een deel van de 
olievelden in het noordwesten 
ook kunnen worden heroverd (zie 
kaart) Het is duidelijk dat dit doel 
onder de huidige 
omstandigheden nimmer zal 
worden gehaald. Daarvoor zijn de 
reguliere strijdkrachten van Syrië 
simpelweg te zwak en is de kracht 
van de tegenstanders te groot. 
Wanneer Putin zijn operatonele 
doel zou bereiken, is Assad verder 
van weinig nut meer en kan Putin 
zoeken naar een geschikte 
opvolger van de man die ten 
minste even volgzaam is als 

Assad, (en bereid is de stationeringskosten van de Russische troepen te betalen) maar door 
het Westen als opvolger van de internationaal afgeschreven Assad bij gebrek aan beter kan 
worden geaccepteerd. De opvolger zal ongetwijfeld het voordeel van de twijfel krijgen. 
Wanneer hij die positie veilig gesteld heeft kan Putin blijvend invloed uitoefenen op de 

                                                                                                                                                                                     
4
 TOW: Amerikaanse antitankraket. TOW staat voor Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided (gelanceerd 

vanuit een buis, door het oog bestuurd, draadgeleid). 
5
 Misleiding. 
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machtsstrijd in het gehele Midden Oosten en kan hij als belangrijke internationale 
medespeler niet meer worden genegeerd. 
   

Putin heeft echter een levensgroot dilemma. Hij is goed op de hoogte over de twijfelende 
houding6 van de Russische bevolking over het inzetten van Russische militairen in gebieden 
buiten Rusland. De ervaringen in de tienjarige oorlog met Afghanistan (1979-1989) dat 
uitliep op een volstrekt mislukt militair avontuur dat meer dan 15.000 Russische levens had 

gekost, ligt de meeste Russen nog vers in het geheugen. Veel 
Russen weten bovendien absoluut niet waarom Rusland zich in 
een Arabische stammenstrijd zou mengen, ondanks de regen 
van desinformatie over de ontwikkelingen in het Midden Oosten 
in het algemeen en Syrië in het bijzonder. Putin zal zonder 
twijfel de Russische kijker proberen uit te leggen dat Syrië 
“hulp” nodig heeft om de terroristen te verslaan. Hij zal 
daarvoor een beroep doen op “vrijwilligers”. President Putin 
vaardigde namelijk op 12 januari 2015 een decreet uit dat het 
voor buitenlanders gemakkelijker moet maken in Russische 
krijgsdienst te treden. Daarvoor werd een nieuwe organisatie in 
het leven geroepen: “Het Russische Vreemdelingenlegioen”  

Het voorstel om vrijwilligers in bataljons onder te brengen is 
niet nieuw. Met het opnemen van buitenlandse vrijwilligers wil Moskou allereerst  
voorkomen dat het in de toekomst door het krimpen van de bevolking met een tekort aan 
manschappen komt te zitten. Een bijkomend voordeel is dat de legionairs overzee kunnen 
worden ingezet om de belangen van Rusland te verdedigen zonder dat er “Russisch” bloed 
vloeit. In het Franse Vreemdelingenlegioen dienen soldaten uit 136 landen en er behoeft 
geen enkele Fransman in een oorlog te sterven. Waarom zouden onze soldaten sterven?” 
vraagt ultranationalistische parlementariër Choedjakov zich af7.  

Buitenlandse belangstellenden kunnen een contract voor vijf jaar krijgen met als 
voorwaarde dat zij de Russische taal beheersen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de 
werving zich zou richten op de 25 miljoen etnische Russen die sinds het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie in de omringende landen wonen, zoals Tadzjikistan, Kazakhstan, Oekraïne, 
Belarus Armenië, Azerbeidzjan en de Baltische staten.  

De organisatie schept bovendien de mogelijkheid om een vangnet te bieden aan allerlei 
avonturiers die in de oorlog met Oekraïne vaak ongecontroleerde individuele acties 
ondernamen die de Russen vaak in verlegenheid brachten, wanneer sommige van deze 
“lonely wolves” door de Oekraïense troepen gevangen werden genomen. Dat Putin al 
respons heeft gekregen op zijn idee blijkt wel uit het waarnemen in Damascus van één van 
de “vrijwilligers” uit de oorlog met Oekraïne ; “Motorola”. Een Oekraïense 
oorlogsmisdadiger, die tijdens de oorlog eigenhandig tientallen krijgsgevangen heeft 

                                                           
6
 In een peiling onder de bevolking bleek dat slechts 14% van de ondervraagden positief stonden tegenover de 

inzet van Russische troepen in Syrië, terwijl 64 % van de ondervraagden daar een negatieve mening over 
hadden. 
7
 Deze man wees er op dat de Verenigde Staten ook gebruik maken van huurlingen. Zij sturen particuliere 

bedrijven naar plaatsen waarheen ze hun eigen militairen niet kunnen sturen, zei Choedjakov 
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vermoord. Uit het verschijnen van deze man kan worden afgeleid dat hij niet alleen naar 
Syrië is gekomen. 

 
Het is op dit moment ook al mogelijk om als buitenlander in het Russische leger te dienen, 
maar dan moeten men over een verblijfsvergunning beschikken. Momenteel telt het 
Russische leger slechts ongeveer 300 buitenlanders, veel minder dan het Franse 
Vreemdelingenlegioen dat bijna achtduizend militairen omvat. 
Rusland speelde al veel langer met het idee om legionairsbataljons op te richten, maar het 
kwam er lange tijd niet van omdat zich onvoldoende belangstellenden aanmeldden als 
beroepsmilitair. 
Eén van de gangmakers achter het idee is de ultranationalistische vicepremier Dmitri 
Rogozin8, die de vrijwilligersorganisatie op de eerste plaats ziet als een instrument om de 
invloed van Moskou onder de etnische Russen in de omringende landen te versterken. Maar 
nu er kennelijk op korte termijn behoefte bestaat aan een grondcomponent om de Syriërs 
te steunen, heeft dit Vreemdelingenlegioen plotseling een veel belangrijker taak gekregen.  

De omvang van huidige Vreemdelingenlegioen is op dit moment nog bescheiden. Het 
geregistreerde aantal tot dusver is niet meer dan 300 leden. Doch er bestaat een 
mogelijkheid dat deze organisatie binnenkort zal uitgroeien tot een aanzienlijke strijdmacht. 
De oorlog in Syrië heeft namelijk van onverwachte kant de volledige steun gekregen van 
Ramzan Achmadovitsj Kadirov, de huidige heerser (“president”) van Tsjetsjenië en door 
Putin met geld en macht aan die positie geholpen. Kadirov verklaarde onlangs op een 
feestje ter ere van zijn verjaardag dat hij in staat was om ten minste 20.000 strijders te 
leveren om de “heilige oorlog “ in Syrië te ondersteunen. “Wanneer we het groene licht 
krijgen, gaan we dat uitgebreid vieren”, snoefde hij. Deze strijders zou hij kunnen 
rekwireren uit zijn voormalige militie de “Kadyrovtsy” (ooit een zogenaamde anti-
terreurorganisatie van Kadirov maar inmiddels opgeheven.)  waarvan er velen werkeloos 
zijn. Wanneer die uitspraak een grond van waarheid heeft, dan zou Putin binnen de kortste 
keren kunnen beschikken over een taaie gevechtsmacht van enkele duizenden Tsjetsjeense 
vrijwilligers, waarvan een groot deel uit Soennitische Moslims bestaat. Vrijwilligers die 
vrijwel allemaal gevechtservaring hebben en niet terugschrikken voor het plegen van 
bovenmatig geweld tijdens acties. Putin zou daarmee bovendien in één klap verlost zijn van 
een grote groep potentiele Tsjetsjeense rebellen.  

                                                           
8
 Een van de deputy Eerste Ministers, voorzitter van de ultranationalistische Moederland Partij 
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Bovendien kan Putin beschikken over een grote 
groep overgelopen Tsjetsjenen die voor de terreur 
van Kadirov zijn gevlucht. Door het in het 
vooruitzicht stellen van grote sommen geld, kan hij 
Kadirov en zijn medeleiders omkopen. Bovendien 
kan hij met dit plan een beroep doen om financiële 
steun op een aantal landen waar hij op dit moment 
al in onderhandeling is , met name Qatar, 
(Waarmee Rusland al in de “contactgroep” zit, een 
coördinatieorgaan waaronder meer ook Saoedi 
Arabië, Iran en Iraq deel van uitmaken), landen 
waar Soennitische Moslims aan de macht zijn9.  

De Tsjetsjenen zouden recht krijgen op een Russisch 
paspoort, een salaris van €1600 per maand en 
hebben recht op vrije geneeskundige verzorging en 
een pensioen. Een vooruitzicht dat voor een grote 
groep werkeloze Tsjetsjenen een grote 

aantrekkingskracht heeft. De trainingskampen die Rusland heeft gebouwd voor het nog 
sluimerende toekomstige “Vreemdelingenlegioen” liggen allemaal in de Kaukasus, tegen de 
grens met Kazakhstan en Tadzjikistan aan en zijn dus voor de meeste Tsjetsjenen in 
opleiding relatief gemakkelijk te bereiken. Een gevechtsopleiding zou binnen niet al te lange 
tijd gerealiseerd kunnen worden zodat Putin in geval van nood over een gevechtsmacht van 
enkele brigades zou kunnen beschikken. Een tweede voordeel is dat Putin de ontslagen 
vrijwilligers die in de oorlog met Oekraïne overtollig zijn geworden na de kennelijk 
bevriezing van het Oekraïne-conflict, ook onderdak kan bieden. Daarmee haalt hij een 
steeds groter wordende criminele groep mannen uit de circulatie.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Verwant aan de Alawieten, de stam waar Bashar Al Assad toebehoort. 


