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Boekbespreking

Nazi's in de krijgsmacht
Jan van den Berg

De Nederlandse krijgsmacht heeft tijdens de oorlogen in Indonesië (1945 - 1949) en Korea (1950 - 1953) vele honderden
militairen geteld die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse militaire dienst waren geweest. 

Na de Tweede Wereldoorlog vonden voormalige nazi's wonderbaarlijk snel
werk bij westerse regeringen. Zo waren ze welkom in het Franse Vreemde
lingenlegioen en hielpen ze de Amerikanen en Russen met hun kennis van
raketten. Ook Nederland maakte gebruik van de diensten van mannen die
waren gerekruteerd door bijvoorbeeld de Waffen-SS. Gerrit Valk onderzoekt
in zijn boek 'Vechten voor vijand en vaderland' wat de motieven van deze
voormalige Duitse oorlogsvrijwilligers waren om opnieuw de oorlog op te
zoeken, of hun militaire ervaring van waarde was en hoe men aankeek tegen
hun oorlogsverleden.
 
Deze militairen waren afkomstig uit alle geledingen van de Duitse oorlogs
machine. Naast de Waffen-SS was dat onder andere de Wehrmacht (zowel
Heer, Luftwaffe als Kriegsmarine), maar ook het Nationalsocialistisches
Kraftfahrkorps. Lang niet iedereen die hier had gediend, kwam in aanmerking
voor rekrutering door de Nederlandse krijgsmacht. Wie door de Nederland
se justitie werd vervolgd of veroordeeld, was niet welkom.
 
Naast deze groep waren er duizenden Nederlanders die in Duitse dienst waren
geweest, die geen ernstige feiten ten laste konden worden gelegd. Uit deze
groep zijn de 'foute Nederlanders' geworven. Dat is overigens nooit officieel
het beleid geweest. Zo was er geen mogelijkheid in de krijgsmacht voor
Nederlanders met een Duits militair verleden om vrijwillig dienst te nemen
voor Nederlands-Indië. Dit kwam wel voor, maar dan betrof het mannen van
wie het oorlogsverleden niet bekend was. De grote meerderheid van voor
malig Duitse militairen die in Indonesië terechtkwam, was simpelweg
dienstplichtig.
 
Tijdens de oorlog in Korea was dat anders. Het Nederlandse contingent
bestond geheel uit vrijwilligers. Daarvan waren er echter te weinig te vinden.
Daarop is besloten mannen toe te laten die in Duitse dienst waren geweest.
Dit was ongetwijfeld makkelijker te accepteren dan in 1945, omdat de
Tweede Wereldoorlog inmiddels vijf jaar eerder was geëindigd en omdat zich
in de vorm van het communisme een nieuwe vijand had aangediend, die met
man en macht bestreden diende te worden.
 
Het aantal mannen met een oorlogsverleden als Duits militair in latere Ne
derlandse krijgsdienst is moeilijk te achterhalen. Valk houdt het na het ver
gelijken van diverse bronnen op 600 tot 1.000 in Nederlands-Indië. Op een
totaal van iets meer dan 200.000 militairen die daar in 1945 - 1949 hebben
dienst gedaan, is dat erg weinig. Naar Korea zijn 5.300 Nederlanders uitge
zonden. Daarvan hadden er 40 tot 70 een Duits militair verleden. Dit is rela
tief iets meer, maar nog altijd verwaarloosbaar.
 
Zij hadden uiteenlopende redenen om de Nederlandse wapenrok aan te
trekken. Voor sommigen was het moeilijk om zich aan te passen aan het
burgerleven, terwijl de hang naar avontuur ook een rol speelde. Daarnaast
waren er mannen die oprecht spijt hadden van hun keuze tijdens de oorlog
en die iets goed wilden maken of hun schuld aan de Nederlandse samenle
ving wilden vereffenen. Ook materiële factoren speelden een rol, zoals de
soldij of de hoop om door middel van dienst nemen de kans te vergroten
om het Nederlanderschap terug te krijgen.
 
Militair gezien was het optreden van deze mannen gunstig. Ze beschikten
immers over oorlogservaring en wisten goed om te gaan met wapens. Ze
waren betere soldaten dan de onervaren dienstplichtigen, die het gros van
de krijgsmacht vormden. Vaak waren ze in operationele omstandigheden
ook betere militairen dan de (onder)officieren die hun eenheden leidden. Dat
kon uiteraard aanleiding geven tot spanningen. Zeker als een commandant
een beslissing nam die de eenheid in gevaar bracht en een militair met
Duitse oorlogservaring dat meteen inzag en protesteerde.

 
Over het algemeen was er weinig spanning tussen hen en andere militairen.
Commandanten waardeerden de militaire kennis en ervaring van deze aty
pische ondergeschikten. Na de oorlog in Korea konden enkele soldaten met
een Duits verleden promotie maken en onderofficier worden. Een interes
sante observatie van Valk is overigens dat er geen reden is om aan te nemen
dat deze militairen in Indonesië meer dan anderen betrokken waren bij
oorlogsmisdaden.
 
'Vechten voor vijand en vaderland' is een interessant boek, omdat het een
duistere kant van de na-oorlogse krijgsmacht belicht. Valk plaatst dit in
perspectief door te laten zien, dat het om relatief weinig militairen ging. Ook
was er geen sprake van dat Duitse oorlogsmisdadigers onder Nederlandse
vlag hebben gediend, mogelijk op een enkel onontdekt geval na. Dat was in
de jaren 1945 - 1953 al duidelijk en dit beeld is in de decennia daarna ge
lukkig niet gewijzigd.

Vechten voor vijand en vaderland. SS'ers in Nederlands-Indië en Korea
Gerrit Valk
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Verder in dit nummer
 
Op de vorige bladzijde (2) hebt u in onder de titel Nazi's in de krijgsmacht de bespreking van het boek 'Vechten voor vijand en vaderland' van de
hand van onze medewerker Jan van den Berg kunnen lezen. Op de bladzijden 4-6 analyseert historicus Tjeerdjan Nieuwenhuis onder de titel Transnistrië,
een Russisch bruggenhoofd? de situatie in dat gebied en de rol die de Russen daar gespeeld hebben en in de toekomst kunnen gaan spelen.
Daarna (bladzijden 7 en 8) deelt onze columnist Kees Homan in zijn column onder de titel Over ‘principieel realisme’ en ‘mondiale competitie’ 
zijn analyse van de nieuwe Amerikaanse Veiligheidsstrategie met u. Van onze medewerker Gertjan van der Wal treft u in dit nummer twee bijdragen aan.
Op de bladzijden 9 - 12 geeft hij onder de titel Scania levert met XT-truck het nieuwe werkpaard van defensie, Noorman lost DAF
vier- en tientonners af een beschrijving van de onlangs voor onze krijgsmacht bestelde vrachtauto's; en op de bladzijden 15 en 16 laat hij zien welke
vorm van Host Nation Support wij onlangs aan onze Amerikaanse bondgenoten hebben gegeven in 10th Combat Aviation Brigade maakt
tussenstop bij redeployment, Vreemde vogels op Vliegbasis Eindhoven. Tussen deze beide artikelen treft u de bijdrage van onze an
dere columnist, László Marácz, aan. Hij ziet een oplossing voor de moeilijke samenwerking binnen de EU, nl. Militaire samenwerking tegen Eu
ropese breuklijnen.

Foto cover: Een Amerikaanse Apache helikopter landt op Vliegbasis Eindhoven. Foto: MinDef

Op de korrel

Stilte voor de storm
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Het is bijna vijf jaar geleden dat ik mocht aantreden als uw hoofdredacteur. In al die vijf jaar heb ik nooit veel moeite moeten doen om een onderwerp voor
deze column te vinden. Tot nu toe. Het lijkt wel windstilte bij de krijgsmacht. Natuurlijk zijn er incidenten bij Defensie, zoals bij elke grote organisatie.
Daarover wordt uitgebreid in de media verslag gedaan, waarbij sommige defensiebonden zich ook niet onbetuigd laten. Ik heb er deze keer echter voor
gekozen niet met  de wolven in het bos mee te huilen. Dus geen Rapport Van der Veer en ook geen Marco Kroon.
 
Dus kom ik maar terug op de stilte, want dit keer is het stilte voor de storm. Iedereen die de krijgsmacht een goed hart toedraagt is immers in afwachting
van de Defensienota, waarin de minister en staatssecretaris kond zullen doen van hun beleid tijdens de komende kabinetsperiode, en natuurlijk hoe zij
invulling geven aan de in het Regeerakkoord aangekondigde verhoging van het defensiebudget.
 
De nota zal, zoals het er nu uitziet, eind maart verschijnen. Dat is dus ongeveer vijf maanden na het aantreden van het kabinet Rutte III. Het is dan aan de
Tweede Kamer om de nota te behandelen. Dit zal ook niet in een vloek en een zucht gebeurd zijn. Laten we ervan uitgaan dat de behandeling ergens in
juni zal plaatsvinden. Daarna pas kunnen de ambtelijke molens in gang worden gezet om de concrete maatregelen, die uit de in de Defensienota genoem
de voornemens voortvloeien, in gang te zetten. Deze molens zullen de eerste twee maanden ook niet op volle kracht kunnen draaien. Het is immers de
zomerverlofperiode. Het zal dus nog een hele tour de force worden om tot besteding te komen van de ruim 900 miljoen euro extra die voor dit jaar in het
Regeerakkoord genoemd staan. Gelukkig is de minister zo verstandig geweest om eind vorig jaar een Nota van Wijziging naar de Kamer te sturen waarin
plannen stonden om de eerste bijna 180 miljoen euro van de extra gelden 'weg te zetten', maar het zal voor de defensieleiding nog een hele klus worden
om ook de rest van het bedrag te 'verplichten'. Natuurlijk respecteer ik het primaat van de politiek. Die politiek maakt echter in een aantal gevallen door
haar eigen (langdurige) procedures een goede uitvoering van de beleidsvoornemens op z'n minst erg moeilijk. Ik wens defensie daarom veel succes wat dit
betreft. Men zal het nodig hebben.
 
Nu het binnenkort zover zal zijn dat het defensiebudget echt wordt verhoogd - tijdens Rutte II was er alleen maar sprake van minder minder - is er voor het
eerst sinds 1991 (de Defensienota van Relus ter Beek) sprake van uitbreiding van de organisatie. Dit vraagt een cultuuromslag van het defensiepersoneel.
Immers iemand die in 1991 als achttienjarige instroomde bij de krijgsmacht, is of wordt in 2018 45 jaar, heeft een werkervaring van 27 dienstjaren en heeft
al die tijd alleen maar te maken gehad met bezuiniging op bezuiniging en dus een kleiner wordende organisatie. En dat brengt een specifieke attitude, zeg
maar cultuur, met zich mee. Een groeiende organisatie vergt echter een heel andere attitude dan een krimpende. Een cultuurverandering is dus dringend
noodzakelijk en we weten dat zoiets tijd en moeite kost. Ook dit zal een flinke klus worden voor de defensieleiding.
 
We zitten dus in een periode van stilte voor de storm, een storm die naar alle waarschijnlijkheid een verandering ten goede voor de krijgsmacht teweeg
gaat brengen. Een verandering die waarschijnlijk niet zonder groeipijnen kan plaatsvinden. Het zal niet moeiteloos gaan, maar het gaat wel omhoog. EINDELIJK
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Transnistrië, een Russisch
bruggenhoofd?
Tjeerdjan Nieuwenhuis

Aan de oostelijke oever van de Dnjestr ligt Transnistrië, een ministaatje waar je je als toerist kunt wanen in de Sov
jet-Unie. De straten van de hoofdstad Tiraspol zijn vernoemd naar bekende marxisten, Bolsjewieken en andere Sovjet
helden. Voor het gebouw van de opperste sovjet prijkt een groot stambeeld van Lenin en de nationale vlag wordt gesierd
door de hamer en sikkel. 

Transnistrië, of de Pridnestrovische Moldavische Republiek, zoals het staatje
officieel genoemd wordt, is echter niet zozeer een nostalgisch verlangen van
zijn inwoners naar de gloriedagen van de Sovjet-Unie, maar eerder het re
sultaat van de val van datzelfde imperium en de geopolitieke chaos die
daaruit voortvloeide. Officieel hoort het gebied bij Moldavië, de facto is het
echter onafhankelijk en wordt al een kwart eeuw door Rusland op de been
gehouden. Transnistrië is dan ook een belangrijke pion in het geopolitieke
schaakspel om invloedssfeer in de voormalige Sovjet-Russische ruimte, waar
Rusland gelijksoortige separatistische republiekjes steunt. Het is in dit verband
de vraag in hoeverre het Kremlin het onafhankelijkheidsstreven van Transni
strië steunt en of het wil overgaan tot erkenning, of misschien zelfs inlijving,
bij de Russische Federatie.
 
Historische achtergrond
Het Transnistrische conflict ontstond naar aanleiding van de hervormingspo
litiek van Gorbatsjov. Zijn politiek van Glasnost en Perestrojka was erop gericht
om het vastgelopen Sovjetsysteem weer economisch en ideologisch op de
rails te krijgen. In plaats van te zorgen voor een hernieuwd geloof in het
communistische ideaal, leidde zijn politiek echter juist tot opleving van latent
nationalisme en oproepen tot onafhankelijkheid, zoals in de Baltische Sov
jetrepublieken. In dat deel van de Sovjet-Unie leefde onder de bevolking
vijftig jaar na dato nog steeds grote wrok over de gewelddadige inlijving op
grond van het Molotov-Ribbentrop pact. Gelijksoortige sentimenten leefden
er ook in de Moldavische Sovjetrepubliek. In overeenstemming met datzelf
de verdrag was namelijk het Moldavische grondgebied, dat toentertijd be
kend stond als Bessarabië, hardhandig van Roemenië opgeëist. Bessarabië
had tot 1917 onderdeel uitgemaakt van het Russische rijk, maar na de
Russische Burgeroorlog had de bevolking in het gebied succesvol gestreefd
naar aansluiting bij Roemenië, waarmee zij culturele en etnische verwant
schap voelde. Na de Tweede Wereldoorlog werd Bessarabië staatkundig
ingedeeld bij de al bestaande Moldavische Sovjetrepubliek, dat op dat mo
ment alleen het gebied besloeg van het huidige Transnistrië.
 
Moldavië kreeg, naast Stalinistische repressie, te maken met een politiek van
Russificatie. In 1948 beval Stalin dat de Moldavische taal, een dialect van het
Roemeens, niet langer geschreven mocht worden in het Latijnse schrift, maar
voortaan in het cyrillisch moest worden geschreven. Doel van deze politiek
was taalkundige verwantschap met het Russisch te creëren en elke gelijkenis
met het Roemeens onder het tapijt te vegen. Deze maatregel had destijds
kwaad bloed gezet en kon ook veertig jaar later nog rekenen op verbolgen
heid onder grote delen van de Moldaviërs. De opkomst van het Moldavische
Volksfront in 1989 was een uiting van deze rancune. Het volksfront was een
alliantie van oppositiebewegingen, die opriep tot onafhankelijkheid van de
Sovjet-Unie en zelfs terugkeer van Moldavië in de schoot van Roemenië. Deze
organisatie was dusdanig invloedrijk dat zij in 1989 de Moldavische Opperste
Sovjet een nieuwe taalwet liet invoeren. Deze wet bepaalde dat het Molda
visch voortaan weer moest worden geschreven in het Latijnse schrift en het
Russisch verving als officiële staatstaal.
 

In de vlag en het wapen van Transnistrië prijken de hamer en sikkel.
Afbeelding: Wikipedia

In Transnistrië, kun je je wanen
in de Sovjet-Unie

In het Molotov-Ribbentrop Pact werd Moldavië toegewezen aan de Sovjet-Unie.
Foto: RFE/RL
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Invoering van deze taalwet was directe aanleiding tot conflict met het Rus
sischtalige deel van de bevolking van de Moldavische Sovjetrepubliek. Deze
groep, bestaande uit Russen en Oekraïners, was overwegend woonachtig
aan de oostelijke oever van de Dnjestr en waren daar in de loop der decen
nia naartoe gemigreerd om er te werken in de zware industrie en talloze
fabrieken. De taalwet had hoogstwaarschijnlijk voor minder commotie ge
zorgd als niet ook was bepaald dat elke werknemer in dienst van de overheid
binnen korte tijd een examen moest behalen in het Moldavisch, op straffe
van ontslag. Dit stuitte uiteraard op verzet bij de Russischtalige fabrieksar
beiders en managers. Omdat het Volksfront op dit laatste punt onverzoenlijk
was, zich meer en meer anti-Russisch opstelde en daarnaast steeds openlijker
pleitte vóór aansluiting bij Roemenië, besloot de Sovjet-Russische nomenkla
toera van de Transnistrische regio in september 1990 de Opperste Sovjet van
Moldavië de rug toe te keren en een eigen republiek uit te roepen binnen
de Sovjet-Unie, genaamd Pridnestrovische Moldavische Republiek (Transnis
trië).
 
De ontwikkelingen in Moldavië werden al snel ingehaald door de rappe
desintegratie van de Sovjet-Unie na de Augustusstaatsgreep van 1991.
Moldavië werd datzelfde jaar nog onafhankelijk, waarna een gewelddadig
conflict uitbrak met het separatistische Transnistrië. De Transnistrische sepa
ratisten konden hierbij rekenen op steun, in de vorm van wapens en training,
van het 14e leger dat gestationeerd was in het gebied en na ontbinding van
de Sovjet-Unie onder bevel was blijven staan van Moskou. Deze legereenheid
bestond grotendeels uit Russische dienstplichtigen, die sympathie koesterden
voor het onafhankelijkheidsstreven van de Transnistrische opstandelingen.
Bovendien was de commandant van het 14e leger als adviseur nauw betrok
ken bij de verdediging tegen het Moldavische leger. Het kan dus gerust
gesteld worden dat het 14e leger vanaf het begin van het conflict openlijk
partij koos. Het is alleen de vraag in hoeverre dit de goedkeuring had van de
regering Jeltsin. Hierover is weinig bekend. Een feit is echter dat er een einde
kwam aan de gewelddadigheden na de benoeming van de Russische gene
raal Alexander Lebed in juni 1992 door Jeltsin als commandant van het 14e
leger. Lebed greep hard in ten gunste van de Transnistrische opstandelingen.
Vervolgens werd een wapenstilstand afgedwongen, waarbij afgesproken
werd dat een vredesmacht, bestaande uit Russische militairen, toezicht zou
houden op de naleving van de vrede. Deze vredesmacht is tot op de dag van
vandaag nog steeds actief in het gebied. De oorlog had op dat moment al
zo’n 1.000 slachtoffers geëist en bijna honderdduizend vluchtelingen
voortgebracht.
 
Russische invloedssfeer
Door aan de zijde van Transnistrië te interveniëren wordt vaak als bewijs
gezien dat Rusland het Transnistrische conflict heeft geïnstigeerd. Ook het
gegeven dat Moskou het regime in Tiraspol vervolgens voorzag van goedkoop
gas en financiële middelen doet vermoeden dat Rusland graag een bruggen
hoofd in Moldavië wilde behouden. Uiteraard zijn er op dit moment voor
Rusland genoeg strategische redenen te benoemen om haar troepenmacht
in Moldavië te behouden, alleen al om een Moldavisch NAVO-lidmaatschap
te voorkomen. Toentertijd was er nog geen sprake van een oostwaartse
uitbreiding van de NAVO of een verziekte Oost-West verhouding. Integen
deel, Jeltsin omarmde het Westerse liberalisme, droomde van een Russisch
EU-lidmaatschap, en stuurde zelfs aan op toetreding tot de NAVO. De ver
moedelijke redenen om in te grijpen hadden deels te maken met de grote
wapenvoorraden, inclusief tactische kernwapens, die in het gebied lagen
opgeslagen. Strategisch was het onverantwoord om dergelijk wapentuig in
handen te laten vallen van één van de strijdende partijen. Daarnaast was het
voor Jeltsin, om geen binnenlandse steun te verliezen, onverstandig om et
nische Russen en Russischtaligen buiten Rusland aan hun lot over te laten.
De Transnistrische separatisten konden namelijk rekenen op sympathie van
nationalistische partijen in de Doema en grote delen van de Russische bevol
king.
 
Dit betekende nog niet dat Moskou het onafhankelijkheidsstreven van
Transnistrië erkende. Het Kremlin heeft in de loop der jaren talloze initiatie
ven genomen om tot een oplossing te komen van het conflict. Het tot nu
toe meest belangrijk vredesinitiatief was in 2003. Het zogenaamde Kozak
memorandum, vernoemd naar Dimitri Kozak, een adviseur van Poetin,
voorzag in de federalisering van Moldavië. Hierbij zou Transnistrië samen met
Gagaoezië, een andere opstandige regio van Moldavië, vergaande autono
mie krijgen en genoeg zeggenschap in de senaat om eventueel een EU of
NAVO-lidmaatschap te blokkeren. Moskou had hierbij als doel om te voor

Transnistrië ligt ingeklemd tussen Oekraïne en de rest van Moldavië.
Afbeelding: Wikimedia

De Sovjet-Russische nomenklatoera van de
Transnistrische regio besloot in september

1990 een eigen republiek uit te roepen

Russificatie. Inwoners van Bessarabië op transport naar elders in de Sovjet-Unie.
Foto: Bundesarchiv

Militairen van de Russische vredesmacht in Transnistrië tijdens een parade. Foto:
Wikiwand
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komen dat Moldavië in Westerse invloedssfeer zou geraken. Uiteindelijk is
het Kozak initiatief juist geklapt op dit punt omdat de toenmalige Moldavische
regering Europese integratie als belangrijke pijler zag voor de toekomst van
het land en hierin niet belemmerd wilde worden door het pro-Russische
Transnistrië.
 
Ook inlijving bij de Russische Federatie is geen optie. In 2006 hebben de
inwoners van Transnistrië middels een referendum uitgesproken hiervoor een
voorkeur te hebben. De verwachting is echter dat Rusland hiertoe niet zal
overgaan. Belangrijker dan het onafhankelijkheidsstreven van Transnistrië is
voor Moskou het terugwinnen van politieke invloed in Moldavië. Moldavië
is op dit moment hopeloos verdeeld tussen Oost en West. Het land heeft een
pro-Russische president, Igor Dodon, die in 2016 met een krappe meerder
heid is verkozen. Hij pleit voor aansluiting bij de Euraziatische Economische
Unie (EEU), iets dat president Poetin graag zou zien. Het zou voor Rusland
onverstandig zijn om de verworven invloed in de Moldavische politiek op het
spel te zetten door Transnistrië in te lijven. Een dergelijke stap zal hoe dan
ook veel kwaad bloed zetten bij de Moldavische bevolking.
 
Geografisch gezien heeft Rusland het probleem dat het geen grens deelt met
Moldavië. Transnistrië ligt ingeklemd tussen Oekraïne en de rest van Molda
vië. Omdat Rusland met eerst genoemde land sinds 2014 op voet van oorlog
verkeert, kan de bevoorrading van het Russische leger in Transnistrië alleen
plaatsvinden bij goedkeuring van de Moldavische regering. Het is daarom
niet te verwachten dat het Kremlin in de nabije toekomst haar koers ten
aanzien van Transnistrië drastisch zal wijzigen. Rusland zal blijven streven
naar federalisering van Moldavië als oplossing voor het conflict. Ondertussen
zal het haar vredesmacht in de regio handhaven om zodoende het conflict
in een bevroren toestand te houden. Dit blokkeert in ieder geval een Molda
vische toetreding tot de NAVO. Verder zal Rusland blijven proberen de
Moldavische politiek te beïnvloeden door steun te verlenen aan pro-Russische
partijen en politici.
 
Het is alleen de vraag hoeveel succes deze politiek zal hebben in de toekomst.
De EU heeft enorme geldhoeveelheden in Moldavië gepompt voor de ont
wikkeling van bestuur, economie en infrastructuur. Het handelsvolume van
Moldavië met de EU is ook vele malen groter dan dat met Rusland. Daarnaast
wordt een groot deel van het nationaal inkomen verdiend door Moldaviërs
die als gastarbeider in de EU werkzaam zijn. Kortom, de economische invloed
van de EU is groot. Het zou daarom niet vreemd zijn wanneer Moldavië op
de lange termijn de voorkeur zal geven voor aansluiting bij de EU. Veel zal
hierbij afhangen van de geopolitieke koers die Oekraïne zal nemen. Immers,
hoeveel zin heeft het voor Moldavië om lid te worden van de EEU wanneer
het niet grenst aan een lidstaat van die unie. Wat dat betreft zal Moldavië
voor Rusland hoogstwaarschijnlijk een geopolitieke brug te ver blijken.

Jeltsin omarmde het Westerse liberalisme. Foto: kremlin.ru

Het handelsvolume van Moldavië
met de EU is ook vele malen groter dan

dat met Rusland

Moskou wil een eventueel EU-lidmaatschap van Moldavië voorkomen. Foto: EU

Een doorlaatpost van de Russische vredesmacht in Transnistrië.
Foto: Wikimedia, Clay Gilliland

Generaal Alexander Lebed, vanaf juni 1992 commandant van het 14e Leger.
Foto: Wikipedia, Bess22
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Column

‘mondiale competitie’
Mr. drs. C. Homan

Donald Trump beloofde als presidentskandidaat een fundamentele verandering van het buitenlands beleid van de
Verenigde Staten. Het dominerend thema in de 68 pagina’s tellende, op 18 december jl. gepresenteerde, nieuwe veilig
heidsstrategie (National Security Strategy – NSS), is dan ook 'principieel realisme' en 'mondiale competitie' in een
wereld die snel gevaarlijker wordt. Het document is grotendeels de toepassing van Trump’s ‘America first’ mantra op
de Amerikaanse veiligheids- en buitenlandse politiek.

De Verenigde Staten zijn verzeild geraakt in een “nieuw tijdperk van concur
rentie, waarbij zich overal ter wereld sterke militaire, economische en poli
tieke krachtmetingen” afspelen, zei Trump in een veel aandacht trekkende
speech bij de introductie van de NSS.
 
Speerpunten en dreigingen
De NSS is een door het Congres gemandateerd document waarin behalve
beleidsprioriteiten ook de belangrijkste dreigingen voor de nationale veilig
heid staan.
De NSS noemt de volgende vier speerpunten: 1. Het beschermen van de VS,
Amerikanen en de Amerikaanse manier van leven; 2. Het bevorderen van
Amerikaanse welvaart; 3. Het bewaren van vrede door kracht; en 4. Het
uitbreiden van de Amerikaanse invloed in het buitenland.
Daarnaast noemt de NSS vijf specifieke dreigingen, te weten Rusland, China,
Iran, Noord-Korea en het jihadisme. De Verenigde Staten streven ernaar de
achteruitgang van de strijdkrachten ongedaan te maken om deze dreigingen
beter het hoofd te kunnen bieden.
 
'America first'
Nationale belangen en de beveiliging van de Amerikaanse grenzen voeren
de boventoon in deze 'America first'-doctrine. “Terwijl we op zoek zullen
gaan naar mogelijkheden van samenwerking, zullen we voor ons zelf opko
men. We zullen voor ons land opkomen zoals we nog nooit hiervoor zijn
opgekomen.”, aldus Trump.
De president toont zich veelal een unilateralist. Samenwerken met andere
landen, moet dan ook wel voldoen aan Amerikaanse voorwaarden en de
Amerikaanse veiligheid en welvaart dienen. Eveneens geldt dat voor samen
werking in het kader van internationale verdragen en met instituties als het
IMF en de Wereldbank.
“Met deze strategie beogen we een grootse heropleving van Amerika, een
opleving van het vertrouwen en een wedergeboorte van patriottisme, wel
vaart en trots”, zei een ambitieuze Trump.
De president stelde in zijn speech economische veiligheid en nationale vei
ligheid centraal. Hij maakte duidelijk dat zijn buitenlands-politieke instincten
persoonlijk zijn en gericht op transacties in bilateraal verband. Trump wil
‘deals’ maken en zijn tegenstanders charmeren. De vraag is echter of, gezien
het competitief realisme van zijn strategie, dit laatste wel zal lukken.
 
Kritiek
Trump liet niet na zijn voorgangers herhaaldelijk te bekritiseren. Maar dat is
inmiddels een bekend patroon. Zo zei hij dat vorige presidenten druk bezig
waren geweest met natievorming in het buitenland, terwijl ze nalieten om
de eigen natie op te bouwen en op peil te houden.
Over klimaatverandering is bekend, dat de Verenigde Staten zich uit het
Parijse klimaatakkoord gaan terugtrekken. Eerder dan de mondiale opwar
ming als een dreiging te beschouwen, noemt de NSS de campagne tegen
fossiele brandstof “een anti-groei agenda die de Amerikaanse economie en
veiligheid schaadt.” Trump koketteerde dan ook met zijn beslissing zich terug
te trekken uit het “erg dure en oneerlijke Parijse klimaatakkoord.” Terecht
beweerde Obama echter dat de ontkenning van mondiale opwarming, de
duurzame energietechnologieën zou ondermijnen, die de Amerikaanse
economie nodig heeft om in de toekomst competitief te blijven.

   
 
 

Over ‘principieel realisme’ en 

Trump: "We zullen voor ons land
opkomen zoals we nog nooit

hiervoor zijn opgekomen"

President Trump introduceert de nieuwe NSS. Foto: whitehouse.gov

De Mexicaans Amerikaanse grens in Nogales. Het beschermen van de VS is een
speerpunt in de NSS. Foto: US Army, Sgt. 1st Class Gordon Hyde

Smeltend ijs op Groenland. Trump beschouwt de mondiale opwarming niet als
een dreiging. Foto: Wikimedia, Christine Zenino
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Theorie en praktijk
Er zijn diverse tegenstellingen tussen de theorie van de NSS en de praktijk.
Zo verklaart de NSS bijvoorbeeld: "We ondersteunen met onze woorden en
acties hen, die onder onderdrukkende regimes leven en uitkijken naar vrijheid,
individuele waardigheid en de rechtsstaat." Niettemin is Trump terughou
dend in het mondiaal aankaarten van deze waarden. Zo prees hij immers
uitbundig dictators als Xi Jinping, Vladimir Poetin en Rodrigo Duterte.
De NSS noemt China en Rusland “revisionistische machten.” In zijn toespraak
zei Trump dat deze landen, die hun regio's proberen te domineren en “A
merikaanse invloed en belangen uit te dagen”, de grootste bedreigingen
voor de Amerikaanse hegemonie zijn. De vraag is echter hoe lang Trump nog
de leider van de wereld is. China is nu al bijna even machtig als Amerika.
Op het gebied van handel vindt Trump dat de VS betere deals moeten maken
om sterk te blijven als het op nationale veiligheid aankomt. “Voor het eerst
erkent de Amerikaanse strategie dat economische veiligheid nationale vei
ligheid is”, aldus Trump.
 
Zelfverzekerd
Een zelfverzekerde president merkte ook op, dat “Een natie die zijn welvaart
thuis niet beschermt, kan zijn belangen in het buitenland niet beschermen.
Een natie die niet is voorbereid een oorlog te winnen, is een natie die niet
bij machte is een oorlog te voorkomen. Een natie die niet trots is op zijn
geschiedenis, kan niet zelfverzekerd zijn over zijn toekomst. En een natie die
niet zeker is van zijn waarden, kan niet de wil opbrengen deze te verdedigen.”
Volgens Trump trokken vorige regeringen bij handelsovereenkomsten aan
het kortste eind, omdat ze niet wisten hoe ze overeenkomsten moesten
sluiten. Zij onderhandelden “rampzalige handelsovereenkomsten” die voor
vele buitenlandse naties grote voordelen brachten, maar duizenden Ameri
kaanse fabrieken en miljoenen Amerikaanse banen naar andere landen
verplaatsten, aldus de president.
Trump prees zich gelukkig de deelname aan het Trans-Pacific Partnership om
zeep geholpen te hebben. Dit handelspact tussen een dozijn landen zou
volgens aanhangers van dit Pact echter de Verenigde Staten geholpen
hebben de Chinese economische invloed tegen te houden.
 
Opvallend
Wat opvalt is het spanningsveld tussen Trump’s woorden en het beleid van
zijn regering. Zo noemt de NSS China en Rusland als landen die “economieën
minder vrij willen maken, hun defensie laten groeien en informatie en data
controleren om hun samenlevingen te onderdrukken en hun invloed te
vergroten.” Maar Trump was in zijn speech stil over de Russische inmenging
in de Amerikaanse verkiezingen en prees Poetin voor het bedankje dat hij
Trump had gegeven voor de hulp bij het voorkomen van een aanslag in
Sint-Petersburg.
Opvallend zijn dan ook de tegenstellingen tussen de bombastische speech
van Trump en de meer traditionele inhoud van de NSS.
 
Buitenlands beleid
Trump kritiseert ook Amerikaans exceptionalisme als 'gevaarlijk'. Maar is er
met zijn transactionele benadering van buitenlandse politiek wel ruimte voor
gedeelde 'waarden en aspiraties' als een basis voor samenwerking? En als
diplomaten “onmisbaar zijn om oplossingen voor conflicten in instabiele
regio’s in de wereld te identificeren en te implementeren,” waarom is dan
30% op het ministerie van Buitenlandse Zaken bezuinigd?
De meeste van de belangrijkste buitenlands beleidacties van Trump waren
tot nu toe terugtrekking uit het Trans-Pacific Partnership, verwerping van de
Parijse klimaatovereenkomst, twijfel over de nucleaire deal met Iran en er
kenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Deze acties waren echter
niet het resultaat van een zorgvuldige geopolitieke beoordeling, en riepen
dan ook mondiaal vele negatieve reacties uit.
 
Ten slotte blijkt het zelfverklaarde ‘zeer stabiele genie’ Trump meer ge
neigd te zijn te kiezen voor korte termijn, tactische winst, boven geleidelijke
uitvoering van lange termijn prioriteiten, wat bijvoorbeeld China heel kundig
doet. Zie bijvoorbeeld de Zijderoute!

China is nu al bijna even machtig als
Amerika

USS Fitzgerald na een aanvaring met een vrachtschip in Juni 2017. Trump
streeft ernaar de achteruitgang van de strijdkrachten ongedaan te maken. Foto:
US Navy, Mass Communication Specialist 1st Class Peter Burghart

Trump heeft onder andere de Filippijnse president Rodrigo Duterte uitbundig
geprezen.  Foto: Presidential Communications Operations Office (Philippines)

De tegenstellingen tussen de
bombastische speech van Trump en de

inhoud van de NSS zijn opvallend
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nieuwe werkpaard van defensie
Noorman lost DAF vier- en tientonners af
Tekst: Gertjan van der Wal. Foto’s: Defensie/Scania/WPA

Defensie vervangt binnen vijf jaar een leger oudgedienden. De DAF vier- en tientonners worden als werkpaard afgelost
door een Zweedse Noorman. Scania levert de militaire variant van de spiksplinternieuwe XT-constructietruck. "Met
deze 8X8’s op brede off road banden met zwaar profiel, voeren we onze transporttaken straks ook in het terrein uit."

De DAF’s rijden al vanaf de jaren tachtig bij alle krijgsmachtdelen. "De
YA-2300 tientonners werden tussen 1983 en 1986 geleverd en de YA-4442
maakt sinds 1989 onderdeel uit van ons wagenpark", geeft projectleider Gijs
van Eijk van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) aan. "We schaffen nu
2037* lichte, middelzware en zware trucks aan. Allemaal uitgerust met
dezelfde motor en een automatische versnellingsbak."
Van de oudgedienden reden er 5125 YA-4442’s en 1100 YA-2300’s de
kazernepoort binnen. De nu nog aanwezige veteranen blijken aan vervanging
toe en reserveonderdelen zijn schaars. "De vier- en tientonners zijn bovendien
minder terreinvaardig en minder flexibel inzetbaar vanwege hun vaste
laadbak." Binnen enkele minuten valt er straks met de opvolger van last te
wisselen. "We spelen zo veel sneller in op veranderingen in de operationele
situatie."

De DAF’s rijden al vanaf de jaren tachtig
bij alle krijgsmachtdelen

De YA-4442 maakt sinds 1989 onderdeel uit van het wagenpark van de
krijgsmacht

De YA-2300 tientonners werden tussen 1983 en 1986 geleverd

De Scania XT 8x8. De Krijgsmacht krijgt meer dan 2000 van deze trucks

Scania levert met XT-truck het 

'Twistlocks'
Om dat mogelijk te maken, beschikken de Scania’s over een torsievrij hulp
frame met twistlocks. "Daarop past bij de 50kN-variant een laadbak of
10-voets container. Bij de 100kN zijn dat twee 10-voets of een 20-voet
exemplaar", vertelt collega René van Elk. "De bestelde 150kN-trekkers met
koppelschotel gaan opleggers trekken."
De 50kN Navy is bestemd voor het Korps Mariniers. Waar de Noormannen
op het droge blijven, krijgt deze Viking een zwempak aangemeten. De
zeesoldaten kunnen zodoende tot anderhalve meter diep waden door zout
en zoet water. Scania brengt de hiervoor noodzakelijke voorzieningen aan.
"Waterproof is een vereiste voor inscheping en het via landingsvaartuigen
uitvoeren van een amfibische aanval", licht Van Elk toe. "Het korps heeft
voor deze taak bewust voor wat kleinere en wendbaardere auto’s gekozen",
vult Van Eijk aan.
Een ander verschil met de 100kN is dat de Navy-uitvoering een bandendruk
systeem heeft. "Dat is bij de overige typen niet nodig, omdat de combinatie
van aandrijfas en 395/85 R20 off road band – dezelfde als onder het gepant
serde Fennek verkenningsvoertuig – resulteert in een juiste gronddruk", stelt
de DMO-projectleider. De 100kN wordt verder als light operational (LO) en
heavy operational (HO) vehicle afgeleverd. "De 50kN komt alleen als LO."
 
Pantsercabine
De heavy operational truck onderscheidt zich van de light versie door de
mogelijkheid om een zware gepantserde cabine** te plaatsen. "Die is qua
interieur gelijk aan de standaard cabine en kan eenvoudig worden gewis
seld", maakt Van Elk duidelijk. "Deze ombouw kan met een capaciteit van
vier stuks parallel aan elkaar plaatsvinden. Dat gebeurt zo nodig in één of
meerdere Scania-werkplaatsen voor vertrek naar een uitzendgebied."
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Frontaanzicht van het lesvoertuig

Het nieuwe voertuig is met 11 meter aanzienlijk langer dan de vertrouwde
viertonner

De gepantserde cabine is qua interieur
gelijk aan de standaard cabine en kan

eenvoudig worden gewisseld

De pantsercabines krijgen een affuit
bovenop voor een remote controlled

weapon station

De motor loopt op alle
NAVO-brandstoffen

Het moderne harnas biedt bescherming tegen klein-kaliberwapens en
scherfwerking van artillerie en anti-personeelsmijnen, zowel naast als voor
de vrachtwagen. Ondanks dat het om een plug & play-concept gaat, moeten
de airco, verwarming en elektrische voorzieningen worden af- en aangekop
peld. "Daarna moet het voertuig worden ingelezen en de cabine herkend",
somt hij op.
Dat duizenden kilo’s zware schild vraagt wel als basis een 8 x 8 chassis in
plaats van een 6 x 6. Dat is nodig om binnen de gestelde aslasten te blijven.
Ondanks die extra aandrijfas vormt het concept een flinke wijziging ten
opzichte van de Scania WLS (Wissel Laad Systeem) en de DAF Tropco (trekker-
oplegger combinatie). Die cabines krijgen een beschermende laag bestaande
uit pantserpakketten. "Dat vergt een ombouwperiode van enkele weken.
Het hele interieur moet er namelijk uit en weer in om die bepantsering aan
te brengen."
 
RAL 6031
Alle cabines worden gespoten in RAL 6031 bronsgroen ZM (zeer mat).
Daarmee zijn ook de Volkswagen Amarok pick-uptrucks getooid. "Wanneer
er een laadbakzeil op de Scania wordt gebruikt, is dat ook in bronsgroen",
vertelt Van Eijk. "Waar nodig wordt er voor een uitzending een missiespeci
fieke kleur of patroon aangebracht."
Naast de militaire aanpassingen zijn de cabines in hoofdlijnen gelijk aan de
civiele R-dagcabine. Er is voor de lage variant gekozen, waardoor een roof
rack kan worden geplaatst. "Wel monteren we achter de stoelen een wapen-
en radiorek voor één of meerdere verbindingsmiddelen", geeft hij aan. "Op
het dashboard komen bevestigingspunten om eenvoudig het battle mana
gement system of andere apparatuur te monteren."
De cabine is door het dakrek beloopbaar en kan zo door de chauffeur of
bijrijder met netten worden gecamoufleerd. Het biedt tevens opbergruimte
voor die middelen en plaats aan de militaire antennes. Om het radioverkeer
niet te storen, is aan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)gedacht.
"Kabels en elektronische componenten zijn onder meer in een aluminium
goot afgeschermd.
Andere militaire zaken zijn de dubbele brandstoftanks, oorlogsverlichting en
zwaardere sjorogen. Die zijn nodig om aan NAVO-bergingseisen te voldoen
en voor strategisch vervoer per trein of schip. "De truck moet sleepbaar zijn
met een trekoog, zowel via de voor- als achterkant. De remmen en verlichting
van de getrokken vrachtwagen moeten daarbij zijn te gebruiken."
 
Wapenstation
De pantsercabines krijgen eveneens een affuit bovenop voor een remote
controlled weapon station (RCWS). "De bijrijder kan daarmee onder pantser
de mitrailleur MAG en Minimi bedienen", zegt Van Elk. DVOW
De trucks moeten ook bij extreme weersomstandigheden hun mannetje
staan. "De Scania voldoet aan de militaire eis voor een inzetbaarheid van -32
tot +49 graden Celsius", verzekert Van Elk. Een standkachel is voor arctische
temperaturen dan geen overbodige luxe, net als een goede airco in Mali.
Voor een in het Hoge Noorden ontwikkelde vrachtwagen, mag de vrieskou
natuurlijk geen probleem vormen. De Noorman start via voorverwarmen door
de standkachel bij -32 graden Celsius op binnen 45 minuten. "Bij -18 kan
dit direct, ook hier zonder externe hulpmiddelen", zegt Van Elk.
 
Krachtbron
De krachtbron onder de motorkap is bij alle drie de typen gelijk; een 13 liter
Euro 6-motor met 450 of 500 pk en SCR-technologie met AdBlue. Dat bleek
een van de zwaarste eisen waaraan de leveranciers moesten voldoen. "Het
maakt wel wat uit of je een kleine aanhangwagen of een zware trailer trekt.
Om dat toch voor elkaar te krijgen, stonden we afwijkingen in de software
toe", weet Van Elk. Dat ‘afknijpen’ resulteerde in 50 pk minder voor de
lichtere marinierstruck.
De motor loopt op alle NAVO-brandstoffen, waaronder kerosine en kerosine
met toevoegingen. Om in inzetgebieden ook met diesel met een hoog
zwavelgehalte te kunnen opereren, wordt de katalysator van het uitlaatgas
nabehandelsysteem van de Euro 6 verwijderd. "Zonder deze ingreep is die
brandstof niet bruikbaar."
Naast dezelfde krachtbron beschikt de Zweed over een dito automatische
state of the art versnellingsbak met twaalf versnellingen en een range
splitter. "De versnellingshendel zit aan het stuur. Dat zal voor de huidige
DAF-chauffeurs een enorme omslag zijn in vergelijking met de huidige
schakelpook", verwacht Van Elk. "Die bestuurder selecteert straks, afhan
kelijk van de inzet en het gebruik, een van de drie standen: Eco, Power of
Off Road."
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Een artist impression van een 100KN voertuig met aùtolaadkraan (ALK)

De laadbak is heel eenvoudig binnen
enkele minuten los te koppelen van het

voertuig

Het preventief en correctief onderhoud
aan de auto’s is uitbesteed aan Scania

Het interieur van het nieuwe voertuig

Het voertuig beschikt over een hulpframe met twistlocks om verschillende op
bouwen te kunnen gebruiken

Een voorbeeld van de nieuwe truck met een laadbak geplaatst

Onder alle type vrachtwagens liggen straks dezelfde assen, wat het onder
houd vergemakkelijkt en de voorraad reservedelen beperkt. "Bij een uitzen
ding hoeft er maar één type mee." De aandrijving van het militaire voertuig
is gelijk aan die van de XT. "Een elektrische schakelaar zorgt voor het sperren
van de differentiëlen in de assen."
 
Autolaadkraan
De trucks worden voorzien van een autolaadkraan (ALK), aggregaat of op
bergkist voor onder meer het reservewiel. De ALK kan een NAVO-standaard
pallet van 1000 kilo in iedere hoek van de laadbak plaatsen. "Waar de
Scania WLS een arm heeft om containers op en af te zetten, is er voor de
jongste telg een extern hefmiddel nodig. Die worden gelijktijdig in een ander
project aanbesteed", zegt Van Eijk.
De laadbak is daarmee heel eenvoudig binnen enkele minuten los te koppe
len van het voertuig en te vervangen door een brandstofcontainer met een
capaciteit van 6000 liter, maar ook door zeecontainers waarvan er voor de
50kN en 100kN 1300 stuks worden aangeschaft. Naast echte vrachtcontai
ners gaat het in totaal om negenhonderd in een commando-, werkplaats-
en communicatie-uitvoering. Die vervangen de vaste shelters op de DAF’s.
"Een groot voordeel van de aanschaf van werkcontainers is dat je ze zeven
hoog kunt stapelen op een vrachtschip", legt Van Eijk uit. "Dat vergemak
kelijkt het vervoer". Daarnaast zijn er personeelsmodules gekocht om per
soneel van Defensie op een veilige manier in de laadbak te verplaatsen.
De 150 kN-trekkers zijn voorbereid op het plaatsen van een aggregaat of
kraan. " Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC)
gebruikt een ALK voor het laden van het Patriot raketsysteem. Die kraan
maakt onderdeel uit van dit wapensysteem. De squadrons krijgen feitelijk
een eigen type auto."
 
Laadlift
Een aantal trucks wordt voorzien van een gewone of medische laadlift. De
standaard variant moet twee pallets van elk 1000 kilo kunnen dragen. De
medische laadlift van de geneeskundige behandelcontainers is iets langer,
zodat er een brancard op kan. Ook beschikt deze over beveiligingsstangen
aan de zijkant zodat personeel er niet af valt.
 
De meeste eenheden krijgen met de Noorman een zwaarder en vier meter
langer voertuig dan hun huidige DAF viertonner van 7 meter met twee
aandrijfassen. "Die gaan van 4 naar 10 ton trucks", erkent Van Eijk. Dat leidt
volgens hem niet tot een andere operationele inzet. "We gaan niet herfor
meren, ondanks dat ze straks anders in hun transportcapaciteit zitten."
Wel vindt er een herindeling van de vloot plaats. Eenheden krijgen een
aantal eigen voertuigen en de rest komt net als de Amarok in een centrale
pool. "Bij een grotere behoefte voor een oefening of uitzending, kunnen ze
hieruit trekken", vertelt de projectleider. "Dat resulteert uiteindelijk in een
betere benuttingsgraad."
 
'Fleet management' systeem
Het preventief en correctief onderhoud aan de auto’s is uitbesteed aan
Scania. "Met een fleet management systeem houdt de leverancier samen
met ons een vinger aan de pols", verduidelijkt Van Eijk. "Tijdens operatio
nele inzet zetten we die datatransmissie van de GPS uit, zodat die signalen
niet worden opgepikt."
De Zweedse fabrikant is de komende tien jaar verantwoordelijk voor het
preventief en correctief onderhoud van dit wagenpark. Daarbij is een optie
genomen op nog eens twee keer vijf jaar. "Onder toezicht van Scania sleu
telen onze technici op zes locaties in het land aan deze vrachtwagens. Die
militaire monteurs worden door het bedrijf opgeleid. Ze houden zo hun
vaardigheid op peil en zijn ze inzetgereed."
Dat gebeurt voor de luchtmacht in Gilze-Rijen en de marine kiest voor Doorn.
Na oplevering van de nieuwe marinierskazerne verhuist deze garage naar
Vlissingen. De landmacht heeft voor het onderhoud haar vier grotere briga
dekazernes aangewezen: Havelte, Schaarsbergen, Stroe en Oirschot.
"Scania plaatst op die locaties een supervisor en voert zelf onderdelen op",
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Motor: SCANIA 6 cilinder lijnmotor 13 liter DC13 Euro 6
DC13 450 pk (331 kW) en DC13 500 pk (368 kW)
bij 1900 omw. Koppel 2350 en 2550 Nm bij
1100-1300 omw.

Lengte: 50kN - 7,9 m
100kN LO/HO - 10,8 m
150kN - 8,4 m

Emissie: Euro 6 Selective Catalytic Reduction (SCR) met
AdBlue

Brandstoftanks: Twee maal 200 liter

Actieradius: 850 kilometer

Versnellingsbak: GRSO905R 12+2-versnellingsbak voorzien van een
splitter, overdrive versnelling, twee kruipversnellin
gen en twee achteruitversnellingen en een retarder.

Krachtafnemer/PTO: De voertuigen zijn voorbereid voor een power take
off (PTO). Deze krachtafnemer kan externe werk
tuigen aandrijven.

Assen:  
vooras (1e):
vooras (2e):
achterassen:

 
AMD600TZP
AMD600TZP
RBP835 is een tandemachteras voorzien van
naafreductie

Wielen/
banden:

alle voertuigen hebben dezelfde banden en velgen:
395/85R20

Remmen: trommelremmen rondom

Vering: bladvering rondom

Cabine: luchtgeveerd

Elektrisch systeem: 28 V, twee accupakketten

Terreinvaardigheid: Oploophoek: 30°
Naloophoek: 22°
Hoek onder het voertuig: 155°

Specificaties

Het eenvoudig kunnen wisselen van de opbouw is een grote vooruitgang

De krijgsmacht kan straks wereldwijd bij
het complete Scania-dealernetwerk

terecht

Eenheden krijgen een aantal eigen
voertuigen en de rest komt in een

centrale pool

Artist impression van het lesvoertuig

geeft de projectleider aan. "Door deze aanpak beschikken we voor de vre
desbedrijfsvoering altijd over voldoende reserveonderdelen, zonder dat we
deze zelf op voorraad houden. Wanneer een eenheid op uitzending gaat,
stelt defensie met de fabrikant daarvoor een container met noodzakelijkhe
den samen."
 
Dealernetwerk
De krijgsmacht kan straks wereldwijd bij het complete Scania-dealernetwerk
terecht. Toch wordt in eigen land gewerkt met een select aantal vaste be
drijven. Die koppelt defensie aan locaties zonder eigen ‘werkplaats’. Die
indeling en toewijzing is klaar voordat eind 2018 in Zwolle de eerste voer
tuigen worden samengesteld en afgeleverd aan de DMO.
Op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe bouwt defensie vervolgens
onder meer de radio’s en het Battle Management Systeem in. Daar worden
verder diverse uitrustingsstukken toegevoegd, waarna de overdracht aan de
eenheid plaatsvindt. De eerste vrachtwagens die in Zwolle van de band rollen,
zijn voor het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) in Oirschot.
De rijschool krijgt zware 150 kN-trekkers en middelzware 100kN leswagens.
Die worden als 6 x 6 geleverd in plaats van de 8 x 8 voor de troepen. Dat
scheelt in de kosten, zonder aan rijeigenschappen in te boeten. Wapenrek
ken, radio’s, antennes en de EMC-maatregelen ontbreken in de leswagens.
Uitwisselen van voertuigen tussen de rijopleiding en operationele eenheden
is daarmee verleden tijd.
 
Voorwaarts
Met de invoering van de Scania’s slaat defensie een paar generaties over en
stapt direct in de toekomst. "Samen met de Denen zijn wij straks de eerste
militaire gebruikers van deze nieuwe truck", benadrukt Van Eijk. Die neemt
in zijn ogen dan gelijk een vooroordeel weg: met een Scania kun je het veld
niet in. "Dat geldt misschien voor de WLS, maar deze XT’s zijn volledig ter
reinvaardig en gaan met de troepen voorwaarts."
 
Eindnoten
*Over het orderbedrag en de exacte aantallen per type doet DMO geen
mededelingen. Wel zouden er door de kabinetsbeslissing om de transport
capaciteit uit te breiden, meer Scania’s kunnen worden afgenomen. Het
contract biedt daar ruimte voor.
**Aantallen, gewicht en dikte van het pantser zijn geclassificeerd.
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Column

Europese breuklijnen
Prof. Dr. László Marácz

Het project van de Europese Unie heeft formeel geen einddoel. In geen enkel verdrag staat vermeld wat het einddoel
van de Europese Unie is. De vraag is of de macht bij de lidstaten in de Europese Unie geconcentreerd blijft of dat er
bestuurlijke bevoegdheden worden overgeheveld naar de Brusselse instellingen; en komt er op termijn zelfs een fede
rale Europese staat naar Amerikaans model? Recente politieke ontwikkelingen in de Europese lidstaten laten zien dat
dat laatste zeer onwaarschijnlijk is. Eerder zien we breuklijnen tussen lidstaten en tussen lidstaten en de Europese
Commissie aan de oppervlakte komen. In plaats van een Europese eenheidsstaat zal het voorlopig nog een hele klus
worden om het gepolariseerde Europese project gaande te houden. Mogelijk biedt verhoogde militaire samenwerking
in Europa een optie voor verdere samenwerking.

Franse vlucht naar voren
Recente ontwikkelingen in de Europese politiek hebben breuklijnen binnen
de Europese Unie aan de oppervlakte gebracht. Deze breuklijnen ondermij
nen het ideaal van één Europese federale staat en bedreigen zelfs het Euro
pese project. Federalisten in Brussel die in het Europees parlement en instel
lingen rijkelijk vertegenwoordigd zijn, lijken zich nauwelijks te realiseren dat
het Europese bouwwerk scheuren en verzakkingen vertoont die steeds
moeilijker te repareren zijn. Zij hebben nu hun hoop gevestigd op de Franse
president Emmanuel Macron, die voor de vlucht naar voren heeft gekozen.
Frankrijk heeft in het verleden vaak de intergouvernementele kaart gespeeld
om de positie van Frankrijk te markeren. Het land betrekt de federale positie
niet graag maar er is een uitzondering, namelijk als het daarmee Duitsland
in toom kan houden. President Macron heeft recentelijk een federaal pro
gramma voor Europa gelanceerd om hiermee nog meer controle over de
Europese, om preciezer te zijn, de Duitse financiën te krijgen. Nog meer
controle van zuidelijke lidstaten vertegenwoordigd door Frankrijk over de
euro betekent dat er nog meer geld van noord naar zuid zal worden gepompt.
Hiermee hopen de zuidelijke lidstaten de financiële crisis te bestrijden. De
vraag is of de noordelijke lidstaten dat wel willen.
 
De leider van de Duitse sociaaldemocraten (SPD), de euroveteraan Martin
Schulz, zou dat wel willen. Schulz is een overtuigd federalist en heeft als
reactie op het programma van Macron aangegeven dat Duitland wat hem
betreft ingeruild kan worden voor een federaal Europa. De SPD en de partij
van bondskanselier Merkel, het CDU, hebben echter bij de Duitse bondsdag
verkiezingen in november 2017 een gevoelige nederlaag geleden. Het
Duitse electoraat is blijkbaar minder enthousiast over het opheffen van
Duitsland. Het is onwaarschijnlijk dat een nieuwe Duitse regering met
daarin de conservatie vleugel van Merkel’s christendemocraten, de Beierse
CSU, aan boord een federalistisch programma zou willen steunen. Macron’s
signalen uit Parijs zullen in Berlijn niet op weerklank kunnen rekenen. Een
pas op de plaats in Europa lijkt in Berlijn het meest haalbare.
 
Bulgaarse EU-voorzitter dekt Polen
De Europese Commissie heeft het aan de stok met Polen. De Europese
Commissie heeft in de persoon van vicevoorzitter Frans Timmermans ge
dreigd artikel 7 van het Unie Verdrag, de zogeheten ‘nucleaire optie’, tegen
Polen in te zetten. Hierdoor zou Polen voor onbepaalde tijd zijn stemrecht
binnen de Europese Raad verliezen. Volgens Timmermans zijn de Poolse
juridische hervormingen van de conservatieve Poolse regering onder leiding
van premier Mateusz Morawiecki niet in overstemming met Europese
richtlijnen. Brussel verwijt de Poolse regering van de partij Recht en Recht
vaardigheid Partij (PiS) dat zij een te grote invloed krijgt op het benoemen
van nieuwe rechters in Polen. Polen heeft zelf aangegeven een bemiddeling
met de Europese Commissie zinloos te vinden. Om de nucleaire optie te
starten is echter unanimiteit binnen de Europese Raad nodig. Hongarije, een
bondgenoot van Polen in de Midden-Europese Visegradsamenwerking, had
al eerder aangegeven dat anti-Pools beleid van de Europese Commissie ge
vetood zal worden. Hierbij heeft zich ook Bulgarije, een land op de Balkan

Militaire samenwerking tegen 

Federalisten in Brussel hebben hun hoop gevestigd op de Franse president Em
manuel Macron (rechts). Foto: facebook.com/usdos.france

De Bulgaarse premier Bojko Borisov, hier links met Commissievoorzitter Juncker,
vindt dat zijn land door de Europese Commissie en door een aantal lidstaten
gemarginaliseerd wordt. Foto: EU
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dat lid wil worden van de Schengenzone en de euro wil invoeren, gevoegd.
Bulgarije zit dit halfjaar de Europese Raad voor en de Bulgaarse premier Bojko
Borisov die vindt dat zijn land door de Europese Commissie en door een
aantal lidstaten, waaronder ons land, gemarginaliseerd wordt, heeft al ge
zegd dat de nucleaire optie tegen Polen niet onder het Bulgaarse voorzitter
schap geagendeerd zal worden. Dat zou volgens Borisov tot nog verdere
polarisatie tussen de West-Europese en Oost-Europese lidstaten leiden.
Hieruit blijkt dat de federalistische positie van Brussel geen gezag uitstraalt
in Europa. De patstelling tussen de Europese Commissie en Polen is voorlopig
onoplosbaar.
 
Oostenrijk richt zich op Visegrad
Vanwege de toetreding van Oostenrijk tot de Europese Unie in 1995 heeft
het land zich in haar recente geschiedenis op West-Europa en vooral op grote
broer Duitsland georiënteerd. Oostenrijk als traditioneel land van het midden
van Europa heeft altijd nog de optie om de geopolitieke bakens naar Midden-
Europa te verzetten. Oostenrijk grenst immers aan Midden-Europa en heeft
daarmee cultureel-historische banden. De koers van de Oostenrijkse regering
is na de recente verkiezingen flink opgeschoven naar rechts. De jonge con
servatieve politicus van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) Sebastian Kurz heeft
overtuigend de verkiezingen gewonnen en een regering gevormd waaraan
ook het populistische FPÖ dat een antimigratiebeleid voorstaat, meedoet.
Het gevolg hiervan is dat de regering-Kurz haar medewerking aan het fede
ralistische migratiebeleid van de Europese Commissie, waarbij Brussel bepaalt
hoeveel en welke migranten over welke lidstaat worden verspreid, opgezegd.
Oostenrijk is door dit beleid in het kamp van het Visegradbondgenootschap
waarin Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije samenwerken, terechtgeko
men.
 
Militaire samenwerking 
De Europese blokvorming van anti-federalistische lidstaten tegenover Brussel
wordt steeds meer afgetekend. Er is hierdoor ook een duidelijke ‘Oost-
West’ tegenstelling ontstaan. Het federalistische ideaal heeft eigenlijk alleen
nog maar steun in Brussel en in regeringskringen van een aantal West-Euro
pese staten. Duitse federalisten zullen echter niet het politieke draagvlak
hebben om dit programma door te zetten waardoor Frankrijk alleen komt

Het is zinvol om het Europese project gaande te houden in het militaire domein. Foto: Flickr, Rock Cohen

De populistische FPÖ maakt sinds de verkiezingen deel uit van de Oostenrijkse
regering. Foto: Flickr

te staan. Diepe breuklijnen tekenen zich af op de Europese kaart en Brussel
kijkt machteloos toe. Nu politiek gezien het Europese project stagneert, is
het zinvol om het project gaande te houden in het militaire domein. De
anti-federalistische staten zijn namelijk wel geïnteresseerd in een nauwere
militaire samenwerking in Europa. Veiligheid, de buitengrenzen van Europa
en terrorismebestrijding zijn dossiers waarop men elkaar in Europa wel zou
kunnen vinden. Het zou een nobele taak zijn voor de nieuwe Nederlandse
minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, om hiermee aan de slag te gaan.
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De 10th Combat Aviation Brigade was vorig jaar tijdelijk in Europa gestatio
neerd. De eenheid nam er negen maanden lang deel aan verschillende NAVO
en (multi-)nationale oefeningen. "Door de verslechterde veiligheidssituatie
zijn Amerikaanse militairen hier aanwezig voor de collectieve verdedi
gingstaak", vertelt majoor Michel Poels.
Als Hoofd Bureau Uitzendingen en Nationale Operaties onderschrijft hij het
belang van die inzet. "De kern van het Noord-Atlantisch verdrag is de ver
plichting tot bijstand van artikel 5." Daarin staat dat een gewapende aanval
op een bondgenoot wordt beschouwd als een aanval op allen. "Met diverse
maatregelen tonen de Amerikanen nu hun verbondenheid", geeft Poels aan.
 
Flexibiliteit
De keuze voor Vliegbasis Eindhoven en niet Gilze-Rijen, waar de Nederland
se transport- en gevechtshelikopters zijn ondergebracht, werd door de
Amerikanen gemaakt. "Eindhoven biedt de flexibiliteit om dergelijke hoe
veelheden helikopters op te vangen, te voorzien van brandstof en vlot af te
handelen", licht majoor Arjan Abbink toe.
Het Hoofd Integrale Planning Cel Eindhoven noemt daarnaast nog een af
weging om voor de thuisbasis van het Nederlandse transportvliegtuigen-
squadron te kiezen. "De ruime openstellingstijden maken het tevens moge
lijk om eventuele vertragingen door bijvoorbeeld weersomstandigheden op
te vangen."
Alle helikopters zouden in het draaiboek een tussenstop maken op de
vliegbasis. De weergoden gooiden echter roet in het eten. "Twee vluchten
liepen vast in het weer en moesten uitwijken naar andere velden, waaronder
Geilenkirchen", blikt Abbink terug. "Die twee flights, van in totaal acht
helikopters, zijn van daaruit rechtstreeks doorgevlogen naar de haven."
 
Overnachten
De 20 AH-64 Apaches, 25 UH-60 Black Hawks, waarvan twee van een an
dere brigade en 12 CH-47 Chinooks vertrokken vanaf Illesheim Army Airfield
en Kattenbach Army Airfield in Duitsland. Op Wiesbaden Army Field
maakten de kisten een fuel stop, zegt Abbink. "Na een aantal uren op de
grond, vlogen zij door naar Vliegbasis Eindhoven. Daar overnachtten de
bemanningen in een hotel en kregen de heli’s klein onderhoud en brandstof.
De volgende dag gingen de toestellen naar Rotterdam."
Vanuit de havenstad namen de vliegers de bus terug naar Illesheim of Kat
tenbach. "Omdat er te weinig crews waren voor deze ferryvluchten, moesten
die dezelfde trip meerdere keren vliegen", weet de majoor. Deze hele ver
plaatsing vond plaats van 23 oktober tot en met 3 november 2017.
De keuze voor Rotterdam vloeit voort uit de door de Amerikanen hiervoor
geselecteerde havens. Naast de Eemshaven zijn dat Antwerpen, Bremerha
ven, Brugge en Le Havre, somt Poels op. "Die zijn aangewezen voor de aan-
en afvoer van materieel; de deployment en redeployment van en naar Euro
pa. In dit geval werd er ook (vliegend) materieel van deze brigade in Riga en
Bremerhaven ingescheept."
 

10th Combat Aviation Brigade
maakt tussenstop bij redeployment
Vreemde vogels op Vliegbasis Eindhoven
Tekst: Gertjan van der Wal Foto’s: Ministerie van Defensie

Amerikaanse Apaches, Black Hawks en Chinooks zijn geen alledaagse verschijning op Vliegbasis Eindhoven. Deze
vreemde vogels van 10th Combat Aviation Brigade maakten in Brabant een tussenstop tijdens hun terugkeer naar Fort
Drum, New York.

De 10th Combat Aviation Brigade was
vorig jaar tijdelijk in Europa gestationeerd

en nam negen maanden lang deel aan
verschillende oefeningen

Op Eindhoven kregen de heli's klein onderhoud en werden zij bevoorraad.

Een Amerikaanse CH-47 Chinook helikopter landt op de Vliegbasis Eindhoven.
Op de voorgrond de neus van een Apache.
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Host Nation Support
Die verplaatsing vormt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van defensie,
civiele partijen als de Port of Rotterdam en de Amerikanen. "De US Forces 
deden ons een verzoek voor ondersteuning: een Host Nation Support request.
Verder vaardigden die een statement of requirement (SOR) uit waarin de
benodigde ondersteuning wordt verwoord", legt Poels de gang van zaken uit.
Zo’n aanvraag is niet vrijblijvend, maar heeft een dwingend karakter. "In de
praktijk houdt dat in dat wij als BV Nederland eraan zijn gehouden om hen
te ondersteunen. Dat met alle mogelijke middelen die we beschikbaar
hebben op een zo efficiënt mogelijke manier", stelt de majoor. "Hierbij
worden onderling diverse bindende juridische, financiële en operationele
afspraken vastgelegd in verschillende documenten."
Die overeenkomst leidde er toe dat een deel van de Rotterdamse haven van
23 oktober tot en met 14 november als Tijdelijk Militair Object (TMO) werd
aangemerkt. "Het ging in dit geval om een kade met plaats voor het mate
riaal", zegt Poels. "Dat terrein bestaat uit gebouwen en platformen waar
geprepareerde helikopters, voertuigen en containers stonden te wachten
voor ze aan boord konden. Dat gebeurde in het civiele Amerikaanse
vrachtschip Endurance. Dit meerde op 13 november om 2 uur af en vertrok
op 16 november om 12 uur weer."
 
Bewaking
Defensie was verantwoordelijk voor de controle over en bescherming van dit
gebied. "Hierbij werd wel rekening gehouden met Amerikaanse eisen ten
aanzien van bewaking, search en beveiliging", verzekert Poels. Eenheden
van de landmacht, marine en marechaussee waren daarvoor verantwoorde
lijk. "Voor de search werden Explosive Detection Dog (EDD)- en Route
Overwatch Search Dog (ROSD)-hondenteams ingezet. Fuseliers van 17
Pantserinfanteriebataljon verzorgden samen met marechaussees eveneens
bewakingstaken."
Tijdens de aankomst van de helikopters waren het Mobile Air Operations
Team (MAOT) en brandweerlieden met de E-One Crashtender brandweer
wagen van Eindhoven ter plaatse. Het MAOT zorgde ervoor dat de toestellen
veilig konden landen en over het haventerrein werden gedirigeerd. De ma
rine leverde ten slotte personeel en het duikvaartuig Zr. Ms. Hydra. Die
duikers controleerden of de kade en de haven veilig waren.
Naast de helikopters werden vanuit Rotterdam ook zo’n 1100 voertuigen en
containers verscheept. "Rond 98 procent daarvan is door civiele ‘contracters’,
de zogeheten White Fleet, vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht.
Enkele kleine konvooien met containers, met onder meer wapens, zijn onder
begeleiding van Nederlanders naar de haven getransporteerd."
 
Reforger
Met deze verplaatsing van Amerikaanse troepen en materieel herleven de
tijden van de Koude Oorlog. Tijdens de jaarlijkse oefening REturn of FORces
to GERmany (Reforger) werden NAVO-militairen naar Duitsland gestuurd.
De hoofdmoot ervan bestond uit Amerikanen. Zo’n 125.000 soldaten namen
op het hoogtepunt in 1988 aan dit machtsvertoon deel.
Het Nationaal Territoriaal Commando (NTC) was toen ingericht om zulke
verplaatsingen te coördineren en ondersteunen. Dat gold later ook voor het
Nationaal Commando (NATCO). Bij deze Host Nation Support-operatie werd
geput uit bestaande capaciteiten van de Operationele Commando’s, bena
drukt Poels. "Dat had tot gevolg dat vooral voor inrichting van het TMO en
ondersteuning van activiteiten, waaronder bewaken, beveiligen, 'searchen'
en vliegoperaties, capaciteit moest worden vrijgemaakt. Dat zorgde voor een
verdringingseffect binnen de beschikbare middelen."

Met deze verplaatsing van Amerikaanse
troepen en materieel herleven de tijden

van de Koude Oorlog

Een aanvraag voor Host Nation Support is
niet vrijblijvend, maar heeft een dwingend

karakter

De majoors Arjan Abbink (links) en Michel Poels.

Geprepareerde UH-60 Black Hawk helikopters gereed voor transport.

Vanuit Rotterdam werden ook zo’n 1100 voertuigen en containers verscheept.


