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Boekbespreking

Ontboezemingen van een 
gedesillusioneerde ex-militair
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Eind december vorig jaar ontving ik de aankondiging van het boek ‘De Missie Mali’. Omdat ik de missie naar Mali een
aantal jaren met bijzondere belangstelling heb gevolgd, keek ik uit naar dit boek, zeker niet in de laatste plaats door
de ondertitel ‘Een poppenkast in de woestijn’. Ook de kritische vragen in de aankondiging als “Waarom stuurden we
Special Forces en gevechtshelikopters naar een inlichtingenmissie?” en “waarom stuurden we ….. gigantische aantallen
militairen naar Mali en niet naar al die andere brandhaarden in de wereld?”, prikkelden mijn nieuwsgierigheid.

Wat dat betreft stelt het boek zeker niet teleur. In de eerste plaats leest het
als een trein; het is toegankelijk en vlot geschreven. Daarnaast zijn veel zaken
die in het boek worden aangekaart, herkenbaar. Zeker voor een (ex-)militair.
Het feit dat veel militairen nauwelijks buiten de versterkte basis komen, de
verveling van functionarissen die worden uitgezonden omdat de functiona
liteit in het missiegebied aanwezig moet zijn en een Contingentscommando
(Contco) dat geen echte operationele taak heeft, zijn goede voorbeelden.
De wedijver - om het netjes te verwoorden - tussen het Korps Commando
troepen en de special forces van het Korps Mariniers (Marsof) is bij velen
bekend. Het boek geeft een goede (en zeer waarschijnlijk juiste) beschrijving
van de excessen waartoe deze onderlinge strijd kan leiden.

De Missie Mali
Een poppenkast in de woestijn
Reinout Sterk
Karakter Uitgevers B.V.
176 blz.
ISBN 9789045216010                                                 
€ 15,00

Marsof wedijvert met het Korps Commandotroepen. Foto: MinDef
 

De desillusie van Sterk spat 
als het ware van de pagina’s af

 
De andere kant van de medaille is dat de desillusie van Sterk als het ware
van de pagina’s af spat. Dit begint bij de tijd die de auteur op het KIM door
brengt voor zijn (verkorte) officiersopleiding. Als hij dan eindelijk na zes jaar
in aanmerking komt voor een uitzending, waarvoor hij naar eigen zeggen in
dienst is gegaan, komt er wat enthousiasme terug. Dit vervliegt echter al snel
als blijkt dat zijn werkzaamheden in Mali weinig om het lijf hebben en in zijn
ogen in het algemeen weinig zinvol zijn. Aan het einde van het boek wordt
duidelijk dat Sterk het - na zijn diensttijd - heeft geschreven om zijn teleur
stelling en frustratie te verwerken. Dit laat onverlet dat hij in een groot
aantal gevallen de vinger op de zere plek legt.
Sterk brengt in zijn beschrijving van de missie een aantal mensen weinig
flatterend in beeld. Wouter, de kolonel, Arnold en de “Contco-teckel” zijn
hier voorbeelden van. Deze mensen die loyaal hun functie uitoefenen, ver
dienen dit niet. Sterk doet hen hiermee tekort. Aan het einde van het boek
erkent hij dit ook, als hij de aalmoezenier - door hem hardnekkig veldaal
moezenier genoemd - deze functionarissen in een gefingeerd gesprek laat
verdedigen en hij daarna reageert met de woorden: “Ja, daar had hij wel
weer gelijk.”
 
In een van de laatste hoofdstukken geeft Sterk Bert Koenders de cruciale rol
in de totstandkoming van de Nederlandse bijdrage aan de missie in Mali. Ik
denk dat hij hier de plank gedeeltelijk mis slaat, want Koenders was destijds
in dienst van de VN en niet in Nederland. Maar lees voor ‘Koenders’ ‘Tim
mermans’ en het verhaal klopt weer.
 
Hoewel Defensie er zeker niet positief uit komt in dit boek, geeft het boek
een goed inzicht in hoe een militair een missie kan ervaren. De achtergrond
informatie van het hoe en waarom van de missie die in dit boek gegeven
wordt, vergroot de lezenswaardigheid. Ondanks de wat hoge zuurgraad is
‘De Missie Mali’ een aanrader.
En wat betreft die vragen uit het begin van dit artikel? Die worden beant
woord, zij het niet allemaal direct.
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Foto cover: Een CV-90 infanteriegevechtsvoertuig met uitstijgende infanteristen. Foto MinDef

Op de korrel

Veiligheid is vooruitzien
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Onder bovenstaande titel heeft de Commandant Landstrijdkrachten in november 2018 zijn toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht gepubliceerd. (Het
document is te vinden op www.defensie.nl/organisatie/landmacht/documenten/publicaties/2018/11/05/toekomstvisie-koninklijke-landmacht.) Je kunt
zeggen dat het tijd werd, want toen de vorige visie het licht zag, was de Task Force Uruzgan nog actief in Afghanistan. In de tussenliggende periode is er
heel wat in de wereld veranderd. Ook ijlt de landmacht enigszins na, want de andere operationele commando’s gingen haar de afgelopen jaren voor in het
uitbrengen van een toekomstvisie. Wat nu wel opvalt, is dat de operationele commando’s hun visie op de toekomst hebben uitgebracht, maar dat een
overkoepelende joint visie vanuit het Haagse ontbreekt. En dat terwijl we al jaren weten dat militaire operaties altijd joint (en meestal ook combined)
worden uitgevoerd.
 
Het feit echter dat de landmacht nu een toekomstvisie heeft, is toe te juichen. Hierdoor kan gericht naar de toekomst worden gewerkt, hoe onzeker die
toekomst ook is. Want zoals de Commandant Landstrijdkrachten in zijn voorwoord schrijft: “De wereld om ons heen verandert razendsnel, dat heeft ook
gevolgen voor de Landmacht…… Om als Landmacht te kunnen blijven beschermen wat ons allemaal dierbaar is, moeten we een aantal zaken ingrijpend
veranderen.”
De toekomstvisie is gelukkig een compact document met korte stukjes tekst en veel beeldmateriaal. Dit spoort aan om het document ook daadwerkelijk te
lezen. Wat de inhoud betreft worden vier uitdagingen voor het toekomstig landoptreden beschreven. Ten eerste zijn toekomstige conflicten complex en
onvoorspelbaar. Ook zijn ze hybride van aard en moet tegelijkertijd op verschillende fronten worden opgetreden. Hierbij is technologische superioriteit
cruciaal. En tot slot zullen sensoren en systemen sneller, preciezer en dodelijker zijn, en dit over een grotere afstand.
Vervolgens worden de consequenties voor het landoptreden beschreven en daarna wordt de cruciale vraag gesteld “Hoe gaan we dit bereiken?”. Kort
samengevat is dit door vergroting van het adaptief vermogen, het intensiveren van de nationale en internationale samenwerking, versterking van de ver
binding tussen mens en technologie en het beter worden in het gevecht over lange afstanden en in stedelijk gebied. Voor meer details verwijs ik u graag
naar de hierboven genoemde link.
 
Nogmaals: het is een goede zaak dat de landmacht een toekomstvisie heeft opgesteld. Daarover niets dan lof. Maar het papier is geduldig. Het zal veel
inspanning kosten om deze visie te verwezenlijken. Overigens ben ik daar niet pessimistisch over: men zal de schouders er onder zetten. Maar het realiseren
van de genoemde eisen/wensen kost ook geld, veel geld. En het is maar de vraag of dat in voldoende mate beschikbaar is. Bovendien is de landmacht niet
het enige operationele commando dat zich wil voorbereiden op de toekomst. In een in december 2018 uitgekomen Kamerbrief noemt de Minister van
Defensie vijf prioriteiten: op de eerste plaats extra F-35 jachtvliegtuigen; en daarnaast meer vuurkracht op land en op zee en extra inspanningen op de
gebieden special operations forces en cyber en informatie. Helaas ontbreekt in de brief zelfs maar een hint naar de financiële middelen die hiervoor be
schikbaar komen. Daarvoor verwijst de minister naar de komende Voorjaarsnota. Volgens ‘kenners’ kost één F-35 echter al 80 miljoen euro en is voor in
vulling van alle prioriteiten zo’n 1,2 miljard nodig. Minister Bijleveld is echter niet de enige die extra geld nodig heeft. Denk aan zaken als het klimaat, het
onderwijs, de Brexit. En dan ben ik verre van volledig. De consequentie hiervan zal zijn dat het defensiebudget op zijn best enigszins zal worden verhoogd,
maar zeker onvoldoende om in alle door de minister aangegeven behoeften te voorzien.
 
De toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht staat op papier. De richting waar de landmacht heen moet, is bepaald. Nu nog de middelen om er te komen.

Verder in dit nummer
Op de vorige bladzijde hebt u al een bijdrage van uw hoofdredacteur aangetroffen. In Ontboezemingen van een gedesillusioneerde ex-
militair bespreekt hij het boek ‘De Missie Mali’. Op de bladzijden 4 en 5 legt onze columnist Kees Homan uit wat hij verstaat onder het begrip China’s
‘scherpe macht’. In een tweede bijdrage, op de bladzijden 14-17 behandelt hij onder de titel Spicer-Simson en de slag om het Tangan
yikameer een bijna vergeten campagne in Afrika tijdens de Eerste Wereldoorlog. In een uitgebreid artikel op de bladzijden 6-11, dat is getiteld ‘Time
flies’..…, onze herinnering ook? Het begin van de periode na de Koude Oorlog en de OVSE, gaat onze redacteur Harry van der
Horst in op de wapenbeheersingsactiviteiten direct na de val van de ‘Muur’ en bespreekt hij wat er nog rest van het optimisme uit die periode. Daarna treft
u de bijdrage van onze andere columnist, László Marácz, aan (bladzijden 12 en 13). Ook hij kan niet om China heen. Hij constateert dat de Wedren om
wereldmacht tussen de VS en China in volle gang is. Ook dit nummer sluiten we af met het Defensienieuws (bladzijden 18 en 19).
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Column

Slimme macht
Nye verleende ook zijn medewerking aan een rapport van de Amerikaanse
denktank Center for Strategic and International Studies, dat de term ‘slimme
macht’ (smart power) introduceerde in 2007. Deze term is onder meer be
doeld om het misverstand uit de weg te ruimen dat zachte macht alleen
effectief buitenlands beleid kan realiseren.
Maar dit Amerikaans rapport constateert eveneens dat er beperkingen zijn
aan wat hard power, dat alleen staat, kan bereiken. Zachte macht is immers
ook veelal vereist. Slimme macht combineert dan ook de instrumenten van
harde en zachte macht. Deze visie is in ons land ook kenmerk van de Geïn
tegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS).
Voor het combineren van zachte en harde macht is volgens Nye echter wel
‘contextueel denkvermogen’ vereist. Dit is volgens hem de “intuïtieve diag-
nostische competentie die beleidsmakers helpt om hun tactiek te laten
aansluiten bij doelstellingen om slimme geïntegreerde strategieën te creë
ren.” Kortom, noodzakelijk is een goede kennis van de context waarin men
opereert.
 
Scherpe macht
De nieuwste term is ‘scherpe macht’ (sharp power). Zo betogen Chistopher
Walker en Jessica Ludwig namelijk in een rapport van de Amerikaanse
denktank National Endowment for Democracy in 2017, dat we het begrip
zachte macht moeten heroverwegen omdat “het conceptuele vocabulaire
dat sinds het eind van de Koude Oorlog gehanteerd wordt niet langer van
toepassing lijkt op de hedendaagse situatie.” Zij doelen daarmee vooral op
de opkomst van autoritaire regimes als China en Rusland.
Veelal wordt de term ‘scherpe macht’ gebruikt als synoniem voor informa
tieoorlogvoering. Scherpe macht is ook een vorm van harde macht. Deze
scherpe macht manipuleert informatie, die ongrijpbaar is.
 
Volgens een recent omslagverhaal van The Economist leunt ‘scherpe macht’
op “subversie, intimidatie en dwang.” Gecombineerd met elkaar bevorderen
ze zelfcensuur. Waar zachte macht volgens het tijdschrift de stijl en waarden
van een cultuur bundelt om de kracht van een land te vergroten, helpt
scherpe macht autoritaire regimes om gedrag in het binnenland te sturen en
de internationale opinie te manipuleren.
Beide auteurs van het Amerikaanse rapport constateren dan ook dat China
zich niet langer beperkt tot het met zachte macht overtuigen van buiten
landse partijen. Steeds meer dwingt, manipuleert en infiltreert China met
scherpe macht buitenlandse organisaties, als politieke partijen en universi
teiten om zijn wil door te drukken.
 
Harde scheidslijn
Waarheid en openheid creëren een scheidslijn tussen zachte en scherpe
macht. Wanneer het officiële persbureau van China, Xinhua, in het openbaar
uitzendt in andere landen, gebruikt het zachte-machttechnieken. Dat is ui
teraard acceptabel. Wanneer China Radio International echter verhuld 33
radiozenders in 14 landen ondersteunt, is de grens van zachte macht over
schreden en moet deze inbreuk aan de kaak worden gesteld.
Dat geldt eveneens bijvoorbeeld voor de Hanban, de overheidsorganisatie
die de 500 Confucius Instituten en 1000 Confucius-klassen die China op
universiteiten en scholen over de hele wereld ondersteunt om de Chinese
taal en cultuur te onderwijzen. Deze organisatie moet uiteraard de verleiding
weerstaan om beperkingen te stellen aan de academische vrijheid. Het
overschrijden van deze grens heeft echter al geleid tot het opheffen van een
aantal Confucius Instituten.
 

   
 
 China’s ‘scherpe macht'

Mr. Drs. C. Homan

“Macht is het vermogen of kracht om iets te (laten) doen zoals je wilt”, luidt een van de vele definities van het begrip
‘macht’. Dat het uitoefenen van macht verschillende dimensies kent maakte de Amerikaanse hoogleraar aan de Harvard
Universiteit, Joseph Nye, nog eens duidelijk met de introductie in 1990 van het begrip ‘zachte macht’ (soft power). De
term ‘zachte macht’ betekent volgens hem het vermogen om anderen te beïnvloeden door aantrekking en overtuiging
in plaats van door de ‘harde macht’ (hard power) van dwang en vergelding. 

Professor Joseph Nye. Foto: Wikimedia Commons, Chatham House

Een rapport van het Center for Strategic and International Studies introduceer
de de term ‘slimme macht’ in 2007.

Door de opkomst van autoritaire regimes als China en Rusland is het vocabulai
re van vlak na de Koude Oorlog verouderd. Foto: e.kremlin.ru

Slimme macht combineert de
instrumenten van harde en zachte macht

Waarheid en openheid creëren een
scheidslijn tussen zachte en scherpe macht
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Ook het gebruik van harde economische macht ondergraaft de zachte macht
van China. Zo strafte China bijvoorbeeld Noorwegen voor het toekennen
van de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu Xiaobo. En toen Ierland in 2016
Chinese mensenrechtenschendingen bekritiseerde, kwam Iers rundvlees
nauwelijks China in. Hetzelfde overkwam Litouwen met zuivel.
Diplomatie die beoordeeld wordt als propaganda, creëert ook geen zachte
macht. In dit informatietijdperk zijn aandacht en geloofwaardigheid de meest
schaarse middelen geworden. In de woorden van de Amerikaanse onderzoe
kers van het rapport van de National Endowment for Democracy, moet
Westerse diplomatie de informatievoorziening en de politiek van een land
“doorprikken, penetreren en perforeren.”
 
Zelfcensuur
De grootste beloning voor Xi Jinping is als een regering zichzelf censureert
en al concessies doet aan Chinese belangen zonder dat Beijing daar om
vraagt. Zo schrijft het Mercator Instituut voor China Studies (Merics) in een
rapport over de Chinese politieke invloed in Europa: “Voor ze in een onder
geschikte rol worden gedwongen, passen Europese landen steeds vaker zelf
hun beleid alvast aan om bij China in een goed blaadje te komen.”
Een voorbeeld is Hongarije dat in 2017 weigerde een EU-veroordeling te
tekenen over foltering van Chinese advocaten in detentie. Maar ook Grie
kenland, dat tijdens de eurocrisis een deel van de haven van Piraeus aan het
Chinese staatsbedrijf Cosco verkocht, blokkeerde een verklaring bij de VN
waarin de EU zijn bezorgdheid over de Chinese mensenrechtensituatie wilde
uitspreken.
Beïnvloeding van de politieke en publieke opinie, en andere uitingen van
scherpe macht, is vaak moeilijk te herkennen omdat China zich bedient van
het open klimaat dat liberale democratieën typeert.
 

Openheid is en blijft de beste verdediging. Foto: MinDef

China strafte Noorwegen voor het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede
aan Liu Xiaobo. Foto: Flickr,  Marta B. Haga, MFA, Oslo

Democratieën
Terwijl deze liberale democratieën een antwoord zoeken op de scherpe
Chinese macht en informatieoorlogsvoering moeten ze wel oppassen voor
overreactie. Een groot deel van de zachte macht waar democratieën over
beschikken, komt voort uit het maatschappelijk middenveld. Dit betekent
dat openheid een fundamentele factor is.
Democratieën moeten dan ook de verleiding trotseren om autoritaire
scherpe machtsmiddelen te imiteren. Westerse heimelijke informatie-oorlog
voering blijft immers niet lang geheim en wanneer ze aan het licht komt
ondergraaft ze zachte macht. Openheid is en blijft de beste verdediging!

De grootste beloning voor Xi Jinping is
als een regering zichzelf censureert
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onze herinnering ook?
Het begin van de periode na de Koude Oorlog en de OVSE
Luitenant-kolonel (KLu) b.d. Harry van der Horst *)

De Berlijnse Muur ‘viel’ op 9 november 1989, als apotheose van een al jarenlang durende maatschappelijke ontwikke
ling in de toenmalige Oostbloklanden. Het was een mijlpaal in de wereldgeschiedenis na de Tweede Wereldoorlog en
daarna ving mondiaal een periode aan zonder precedent, waarvoor geen afspraken golden en waarbij geen eenheid
van opvatting bestond. In het Westen ontbrak het in ieder geval aan een breed gedragen visie, in tegenstelling tot de
concrete ideeën in het Kremlin over de geopolitieke toekomst. De dialoog die hiervan het gevolg was, leek daardoor
enigszins op het gesprek tussen doven. Hetgeen verstrekkende gevolgen heeft gehad. 

De relatie tussen de Russische Federatie (RF) en ‘het Westen’ laat tegenwoor
dig veel te wensen over. Er was enige tijd sprake van een ‘charmeoffensief’
van de Russische regering t.o.v. het Westen, in een poging serieus te worden
genomen en erkenning te krijgen voor haar aanspraken op de status van
supermacht. Een charmeoffensief dat in ieder geval geduurd heeft tot en
met de Olympische Winterspelen in Sotsji in februari 2014; we herinneren
ons nog ons koninklijk echtpaar ter plaatse met glazen bier in de hand in
gezelschap van de Russische president Vladimir Vladimirovitsj Poetin. Ergens
daarna in 2014, waarschijnlijk na het neerschieten van vlucht MH-17, werd
de houding van de Russische regering assertiever t.o.v. het Westen, volgens
sommigen agressiever. De verwijten over en weer werden harder, waarbij
een deel van het wederzijdse ongenoegen is terug te voeren op verschillen
de interpretaties van al of niet gemaakte afspraken na afloop van de Koude
oorlog. Dit artikel beoogt een beschrijving en interpretatie te geven van de
periode direct na de Koude Oorlog, met name wat het betekende voor de
inrichting van het toekomstige Europa. Daarbij zal ik mij vooral concentreren
op de jaren 1989 en 1990. Ik gebruik hierbij o.a. het in december 2017
uitgebrachte rapport van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa (OVSE) ‘The Road to the Charter of Paris’ [1].
 
Uitgangspositie 
Als uitgangspunt volgen hieronder enige historische feiten. 
Na een aanvankelijke stroeve relatie tussen de Amerikaanse president Ronald
Reagan en de secretaris-generaal van de Communistische Partij van de
Sovjet-Unie (CPSU) Michail Sergejevitsj Gorbatsjov, hadden beide leiders in
1987 het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) wapenbeheersingsverdrag
(WB-verdrag) getekend, dat op 1 juni 1988 in werking trad. Voor onbeperk
te duur. Om een aantal redenen, vooral de zware financiële lasten van de
wapenwedloop, was het verdrag voor beide partijen opportuun. Op het
moment van schrijven van dit artikel, oktober 2018, heeft de Amerikaanse
president Donald Trump het voornemen tot terugtrekking uit het verdrag
door de VS aangekondigd [2].
In januari 1989 trad George Herbert Walker Bush (hierna: ‘Bush Senior’) aan
als 41e president van de Verenigde Staten. Hij volgde in die functie Ronald
Reagan op en Gorbatsjov werd in 1990 president van Sovjet-Unie (SU), naast
zijn hoedanigheid als secretaris-generaal van de CPSU. Beide functies be
kleedde hij tot 1991.
Eind tachtiger jaren stond nog een aantal grote wapenbeheersingsakkoorden
(WB-akkoorden) in de steigers, die na kortere of langere tijd in werking
traden.  Dit betrof in de eerste plaats het CSE tussen Warschaupact (WP) en
NAVO: het verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa [3]. Ten
tweede werd het Weens Document opgesteld. Een veelomvattend document
van alle landen die bij de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (CVSE [4]) waren aangesloten. Het regardeerde ‘Veiligheid in Europa’,
met veiligheid en vertrouwen bevorderende maatregelen [5]. In de derde
plaats kwam Open Skies tot stand. Een verdrag met 24 deelnemende landen
[6] van WP en NAVO. Dit verdrag regelt het overvliegen van elkaars grond
gebied en het maken van foto’s en video’s van elkaars militaire installaties.
Ook werd het Verdrag Chemische Wapens afgesloten. In totaal 165 landen
hebben dit verdrag uiteindelijk ondertekend. Het regelt het verbod op gebruik
en verspreiding van chemische wapens. De tenuitvoerlegging van dit verdrag

‘Time flies’..…, 

Na het neerschieten van vlucht MH-17 veranderde de houding van de Russische
regering. Foto: Flickr, Ronald Zwanenberg

Gorbatsjov en Reagan ondertekenen het INF-verdrag.
Foto: Wikimedia Commons

De dialoog tussen het Westen en
het Kremlin leek enigszins op

het gesprek tussen doven
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is in handen van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
(OVCW) [7].
 
Bij elkaar vormen deze wapenbeheersingsafspraken waarschijnlijk het meest
transparante militaire verificatiestelsel dat de wereld ooit heeft gezien. Ze
zijn sterk gericht op het terugbrengen van aantallen hoofdwapensystemen
[8], het uitwisselen van informatie over sterktes van strijdkrachten en het
verifieerbaar maken van die informatie. Zij dragen een sfeer van optimisme
in zich, mede als gevolg van diverse conferenties over de toekomst van Eu
ropa, beginnende in 1972 in Helsinki [9] en gestimuleerd door de met
moeite tot stand gekomen vertrouwensrelatie tussen Reagan en Gorbatsjov
[10].
 
Toekomstvisie in het Westen
De Koude Oorlog-situatie hield de facto eind 1989 op te bestaan. Echter
zonder dat er een formeel vredesverdrag tussen Oost en West werd gesloten,
of dat er sprake was van een andere vorm van een formele ‘post-Cold War
settlement’. Ondanks dat overheerste in het Westen, vooral in de VS, de
stemming dat het Westen de Koude Oorlog had ‘gewonnen’ en het Oosten
deze had ‘verloren’. Maar een duidelijke toekomstvisie was er na november
1989 in het Westen niet. Er was desalniettemin een tweetal grote onderwer
pen dat in Westerse ogen spoedig opgelost diende te worden.
 
Het eerste betrof de kwestie Duitsland. Een van de belangrijkste beslissingen
voor de internationale politiek die Gorbatsjov heeft genomen, was zijn
vastberaden besluit tot terughoudendheid om in de Centraal-Europese
landen in te grijpen na de ‘Val van de Muur’. Moskou liet deze landen zelf
over hun toekomst beslissen. Het werd daardoor onvermijdelijk dat een
hereniging van de beide Duitslanden voor het Westen een hoogste prioriteit
werd, hoewel zich nog steeds een uitgebreide, goed getrainde en uitgerus
te Russische troepenmacht op Oost-Duits grondgebied bevond. Een andere
complicerende factor was het gegeven dat Frankrijk en het Verenigd Konink
rijk (VK) niet zonder meer enthousiast waren over deze hereniging. Prime
Minister Margaret Thatcher had om historische redenen bezwaar tegen de
eenwording van de beide Duitslanden. President François Mitterrand wilde
minder prioriteit geven aan de Duitse hereniging die zou zijn geregeld door
de VS en de SU. Hij was groot voorstander van een afsluiting van de Koude
Oorlog door Europa zelf.
 
Deze ‘Duitse kwestie’ hing nauw samen met het vraagstuk van de toekom
stige (Europese) veiligheidsstructuur. Als de DDR en de Bondsrepubliek
zouden worden samengevoegd tot één Duitsland zou een voormalig WP-lid
[11] onderdeel gaan uitmaken van de NAVO. Politiek was dat niet zonder
meer een gelopen race en de Russische troepen zouden, domweg om
praktische redenen alleen al, niet op korte termijn van Oost-Duitse bodem
zijn vertrokken. En was het voortbestaan van de NAVO wel zo vanzelfspre
kend? Het WP kraakte aan alle kanten en ook de toekomst van de Sovjet-
Unie (SU) was uiterst onzeker. Dus het grote gevaar, waaraan de NAVO haar
belangrijkste bestaansrecht ontleende, was inmiddels al verdwenen.
 
Enkele Europese politici gaven de voorkeur aan een alternatief Europees
organisatiemodel. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Hans-Dietrich
Genscher, was groot voorstander van een nieuwe veiligheidsstructuur zoals
de CVSE, dus een politieke alliantie die zich onder meer leende voor het
bundelen van Europese veiligheidsbelangen, inclusief de SU. Dit in plaats van
de NAVO. Naar de plaats Tutzing in Beieren, waar Genscher zijn idee ont
wikkelde bij een tweedaagse bezinningsbijeenkomst van de Evangelische
Akademie Tutzing, wordt dit de ‘Tutzingformule’ genoemd. Voor zijn visie
ondervond Genscher veel steun van Duitse SPD-mastodont Egon Bahr.
De CVSE had een enkele overeenkomst en veel verschillen met de NAVO.
Een overeenkomst was dat beide zich bezighielden met (militaire) veiligheid,
maar een verschil was dat de CVSE zich ook bemoeide (en bemoeit, tegen
woordig als OVSE) met de samenwerking op het gebied van ‘Mensenrechten’
en ‘Voortgang in wetenschap, technologie en milieu’. Een kardinaal verschil
was voorts dat de NAVO vooral was opgericht [12] om het ‘Rode gevaar van
het communisme’ te keren. In de CVSE daarentegen was de SU een deelne
mend land. Kort gezegd sloot de NAVO de SU uit en CVSE sloot de SU in.
 
Een belangrijk ander verschil tussen beide, aldus Crump-Gabreëls: “de CVSE
was juist opgericht om de tegenstellingen in de Koude Oorlog in goede banen
te leiden of zelfs te overbruggen; in ieder geval ontstond het uit een wens
om een gemeenschappelijke dialoog over Europese veiligheid te voeren.

Margaret Thatcher (links) had om historische redenen bezwaar tegen de een
wording van de beide Duitslanden.
Foto: Wikimedia Commons, Rob Bogaerts - Anefo

Mitterrand (midden) stond niet alleen een Europa inclusief de SU voor, maar
ook exclusief de VS. Foto: US National Archives

Helmuth Kohl (midden) werd door Bush senior ‘bekeerd’.
Foto: Wikipedia, ssgt F. Lee Corkran

In het Westen overheerste de stemming
dat het Westen de Koude Oorlog had

‘gewonnen’
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Daarnaast was het natuurlijk geen bondgenootschap, i.t.t. de NAVO en
deden ook neutrale en niet-gebonden landen mee (dus ontsteeg het als
zodanig de Koude Oorlog) ….” [13].
Genscher had bij zijn plannen niet alleen Gorbatsjov aan zijn zijde, maar werd
hierin ook gesteund door Mitterrand, die niet alleen een Europa inclusief de
SU voorstond, maar ook exclusief de VS. Dat laatste was een gaullistische
gedachte en in lijn met de Franse buitenlandse politiek van na W.O. II. Mit
terrand vond het zelfs belangrijker dan de toekomst van de CVSE. Ook de
Centraal-Europese landen verkozen aanvankelijk de CVSE boven de NAVO.
Bush Senior koos er uiteindelijk voor de toekomst in te gaan met reeds be
staande organisatorische structuren voor de internationale samenwerking,
t.w. de toenmalige EEG en de NAVO. Dat laatste dus ondanks het gegeven
dat van een communistische dreiging uit het Oosten geen sprake meer was.
 
Door diverse politici, in het bijzonder Genscher en de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken James Baker, zijn eind 1989 en begin 1990 gerust
stellende signalen afgegeven aan Gorbatsjov over het niet-uitbreiden van de
NAVO verder oostwaarts, na de opname van het voormalige Oost-Duitsland
in die organisatie. Maar beiden werden in de eerste maanden van het jaar
1990 snel door hun chefs, resp. Bush Senior en de door hem ‘bekeerde’
Bundeskanzler Helmut Kohl [14] redelijk hardhandig ‘naar rechts gericht’.
Dit betekende het daadwerkelijke einde van de politieke aspiraties om over
een nieuw, onverdeeld Europa te denken en te spreken. Tegen Gorbatsjov
werd dat niet zo duidelijk uitgesproken, waardoor deze nog lange tijd in de
veronderstelling verkeerde dat het onverdeelde Europa, dus inclusief de SU,
een haalbare kaart was. Als Gorbatsjov daarin dus enigszins naïef is geweest,
kan er over Bush Senior en Kohl worden gezegd dat zij in de loop van het
jaar 1990 Gorbatsjov doelbewust onterecht in de waan hebben gelaten dat
alle neuzen dezelfde kant op stonden. Dus in de richting van de realisatie
van Gorbatsjovs ideaal: het Gemeenschappelijke Europese Huis, inclusief de
SU.
 
Formeel is er aan Gorbatsjov niets onherroepelijks beloofd, althans niet op
het niveau van regeringsleiders. Er was, zoals reeds opgemerkt, ook geen
schriftelijk verdrag over de consequenties van de integratie van het voorma
lige Oost-Duitsland in de NAVO, t.w. geen verdere NAVO-uitbreiding richting
Oosten. Maar er waren wel degelijk verwachtingen in die richting gewekt.
De media in die jaren speculeerden vrijelijk over afspraken met de SU. Ook
betrokken diplomaten gingen er zonder meer van uit dat Gorbatsjov geapai
seerd was over de eenwording van Duitsland met de belofte dat de NAVO
zich niet verder oostwaarts zou uitbreiden. Dus formeel gesproken is er geen
verdrag of keiharde belofte aan de SU/Russische Federatie gebroken (zoals
veel Amerikaanse politici en opiniemakers benadrukken), maar is wel veel
vertrouwen beschaamd (zoals o.a. president Poetin bij herhaling graag
stelt).
 
Samenvattend
De VS, onder de president Bush Senior, gaven geen vervolg aan de positieve
ontwikkeling in de Amerikaanse relatie met de SU, zoals deze met moeite
was gegroeid tussen Reagan en Gorbatsjov. Dit duurde vanaf de ambtsaan
vaarding van Bush Senior in januari 1989 een jaar, dus tot begin 1990. Een
jaar zonder duidelijk en actief Amerikaans buitenlands beleid. Dit wordt ook
wel the lost year genoemd [15]. Intussen continueerden op ambtelijk niveau
in verschillende gremia de onderhandelingen over de diverse WB-akkoorden,
waarbij de ondertoon het wekken van vertrouwen was, gebaseerd op kennis
van feiten over militaire krachtsverhoudingen (zie ook noot 10). De uitein
delijke Amerikaanse keuze voor het handhaven van bestaande structuren is
van zeer grote invloed geweest op de geopolitieke situatie in de wereld, in
het bijzonder voor Europa. Maar het was zeker geen doelbewuste Europese
keuze. Europa liet het zich welgevallen en vertrouwde op de kracht en
wijsheid van de ‘grote Amerikaanse broer’.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Hans-Dietrich Genscher, was groot
voorstander van een nieuwe veiligheidsstructuur.
Foto: Wikimedia Commons, La Granja

Formeel is er aan Gorbatsjov
niets onherroepelijks beloofd

Genscher zijn idee ontwikkelde bij een tweedaagse bezinningsbijeenkomst van
de Evangelische Akademie Tutzing. Foto: Wikipedia, Gerbil

Gorbatsjov dacht dat de NAVO zich na de Duitse eenwording niet verder zou
uitbreiden. Foto: Wikipedia, RIA Novosti archive
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Toekomstvisie in het Oosten
In de SU werd anders over de (Europese) toekomst gedacht dan in het
Westen. Dit verschil van inzicht heeft in latere jaren geleid tot verschillende
interpretaties van gebeurtenissen en afspraken uit de periode ’89-‘90.
Het Rusland van de tsaren, de SU en de huidige RF hebben altijd een grote
continuïteit in het buitenlandse beleid gekend. Dat gold ook direct na de ‘Val
van de Muur’ en dit constante beleid had door het Westen kunnen worden
onderkend, wat echter niet het geval was. Het zou veel misverstanden en
onbegrip hebben kunnen voorkomen.
In het kort volgen nu de belangrijkste ijkpunten van het Russische buiten
landbeleid, zoals het toen van toepassing was en grotendeels eigenlijk altijd
is geweest. Op de eerste plaats wil Rusland erkenning van zijn status als
wereldmacht. Bovendien heeft Rusland het vanzelfsprekende recht als elke
wereldmacht om invloed uit te oefenen in de omringende landen. Daarnaast
beschouwt Rusland het Westen, en in het bijzonder de VS, als een dreiging.
En ten slotte is Rusland tegen een unipolaire wereld, dus tegen een wereld
waarin één superstaat de dienst uitmaakt.
 
Toegepast op de situatie direct na de Koude Oorlog betekende dat concreet
dat de SU de Koude Oorlog niet heeft ‘verloren’ en dat Rusland zoveel
mogelijk van de oorspronkelijke SU wil behouden, zowel qua grondgebied
als qua invloed. Derhalve maakt Rusland bezwaar tegen uitbreiding van de
NAVO oostwaarts en hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de EEG/EU.
 
Het is niet overdreven om te stellen dat Gorbatsjov geen begrip heeft kunnen
vinden voor zijn standpunten. Hij is destijds misschien te goed van vertrouwen
geweest of heeft andere prioriteiten gehad. Binnenslands had hij in ieder
geval ook het nodige op te lossen: de wankele positie van de CPSU, de on
gewisse toekomst van de Unie, de interne pogingen om zijn gezag te onder
mijnen (m.n. door Boris Nikolajevitsj Jeltsin), de economische droevige status
quo van de SU en zo nog meer; zijn agenda zal goed vol zijn geweest. Maar
in ieder geval zijn NAVO en EEG/EU ongehinderd doorgegaan met het incor
poreren van landen die voorheen tot het Oostblok behoorden. Zelfs de
Baltische staten, voorheen deel van de SU, traden uiteindelijk toe.
Samenvattend: de SU was gedurende de Koude Oorlog een wereldmacht en
wenste ook na 1989 als zodanig te worden erkend, maar kreeg daarvoor
geen begrip in het Westen. Voorstellen van de SU/RF voor een Europa inclu
sief Rusland werden niet serieus genomen. In de Russische beleving is de
geopolitiek na 1989 voor wat betreft de relatie met het Westen één lang
verhaal van onbegrip, ongeïnteresseerdheid en het meten met twee maten
door het Westen.
 
Handvest van Parijs voor een nieuw Europa
De eind 1990 bijna een jaar bestaande bedenkingen van Bush Senior en later
Kohl over een nieuw Europa inclusief de SU werden echter nog niet aan
Gorbatsjov meegedeeld. En daardoor kon op 21 november 1990 het
‘Handvest van Parijs voor een nieuw Europa’ door de toenmalige 35 CVSE-
landen worden aangenomen. Dit handvest sprak op optimistische toon van
een nieuw, ongedeeld en inclusief Europa, gebaseerd op Westerse waarden,
met inbegrip van democratie, de rechtsstaat en mensenrechten. Het ‘onge
deeld en inclusief Europa’ betekende o.m.: inclusief de SU.

Binnenslands had Gorbatsjov ook het nodige op te lossen.
Foto Wikipedia, RIA Novosti archive

Rusland wil erkenning
van zijn status als wereldmacht

Rusland wenst door het Westen erkend te worden als wereldmacht.
Foto: Pinterest

In de Russische beleving meet het Westen
met twee maten
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En daarna ………
Van het optimisme dat het handvest uitstraalde, is in de loop van de negen
tiger jaren en daarna weinig overgebleven, behalve in de hiervoor genoem
de WB-akkoorden en bijbehorende inspectieprotocollen. Zoals reeds aange
geven: de SU en het WP werden ontbonden, de voormalige lidstaten werden
na kortere of langere duur lid van de EEG/EU en NAVO, of belandden in de
wachtkamer voor deze organisaties. De Balkanoorlogen leidden tot veel
onrust in de internationale relaties. Opkomend moslimfundamentalisme, met
de daaruit voortkomende terreuracties, leidde op zijn beurt weer tot de door
de Amerikaanse president George Walker Bush (Bush Junior) uitgeroepen
‘War on Terror’ in Afghanistan (door de VS en later de NAVO) en de inval in
de soevereine staat Irak. Aangezien de meerderheid van de leden van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) tegen de inval in Irak was
en er in ieder geval een Frans veto dreigde, zou er geen sprake kunnen zijn
van een onderliggende VN-resolutie. Maar de VS viel Irak binnen met de
steun van 40 andere landen, waaronder Nederland (‘geen militaire, wel
politieke steun’), tezamen de ‘coalitie van willenden’.
Op geopolitiek terrein was er ook de opkomst van de BRICS-landen: Brazilië,
Rusland, India, China en Zuid-Afrika, hetgeen de internationale verhoudingen
aanzienlijk beïnvloedde. In Rusland werd Gorbatsjov opgevolgd door Jeltsin,
die op 31 december 1999 het ‘stokje’ overdroeg aan zijn premier, de pas
benoemde Poetin. Na enkele maanden waarnemend president te zijn ge
weest, werd deze op 26 maart 2000 gekozen tot president.
 
In de verhouding tussen de RF en Europa heeft Moskou, zoals reeds opge
merkt, altijd gestreefd naar erkenning van zijn aanspraken op wereldmacht
status. Het Westen ging ervan uit dat de RF wel zou bijtrekken en een ‘ge
woon’ Europees land zou worden. Quod non. De uitbreiding oostwaarts van
organisaties als EU en NAVO heeft voortdurend geleid tot krachtige bezwa
ren vanuit het Kremlin, die echter door het Westen gebagatelliseerd zijn. Wat
bij de Russische regering weer leidde tot acties, waarmee in ieder geval de
invloed in hun ‘nabije buitenland’ werd (her)bevestigd: Georgië 2008,
Oekraïne 2014. Eigenlijk wordt sinds medio 2014 de rode draad in het
buitenlandse beleid van de RF gevormd door tal van initiatieven van het soort
‘wie-niet-horen-wil-moet-maar-voelen’. Dit voor de RF constant essentiële
uitgangspunt is overigens ook zichtbaar in het Turkse beleid van president
Recep Erdogan en het Chinese beleid van secretaris-generaal Xi Jinping, te
weten het verzet tegen een unipolaire wereld. De komst van een nieuw
staatshoofd in de VS in januari 2017 heeft aan deze situatie niet veel veran
derd [16].
 
OVSE
In de jaren na 1990 en vooral de afgelopen 10-15 jaar, zijn er tussen de RF
en het Westen veel wederzijdse verwijten geweest over de verschillende
interpretaties van onderlinge afspraken en met name gebeurtenissen in
Europa. Dat varieerde van het Russische verwijt van woordbreuk door het
Westen (uitbreiding EU en NAVO), tot de Westerse beschuldiging van inval
in soevereine staten door de RF (Georgië en Oekraïne). Daarbij is er weinig
uitzicht op een verbetering van de situatie door wijziging van reeds ingeno
men standpunten.
Het kan dan ook een positieve ontwikkeling worden genoemd, dat de OVSE
in 2015 de behoefte heeft onderkend aan een zo objectief mogelijke be
schrijving van de geopolitieke ontwikkelingen gedurende de eerste jaren na
de beëindiging van de Koude Oorlog. De organisatie heeft daartoe in de
tweede helft van 2017 twee uitgebreide workshops georganiseerd, waarin
37 ooggetuigen en academici zijn samengebracht, onder wie voormalige
ambassadeurs die waren geaccrediteerd bij de toenmalige CVSE. Deze am
bassadeurs hebben destijds deelgenomen aan de onderhandelingen over de
structuur van het nieuwe Europa, zoals vastgelegd in het ‘Handvest van
Parijs’ in 1990. De resultaten van de workshops zijn gesublimeerd in de
hierboven genoemde OVSE-publicatie ‘The Road to the Charter of Paris’. Een
prominente bijdrage aan deze workshops en de rapportage werden geleverd
door Dr. Laurien Crump-Gabreëls, universitair hoofddocent in de Geschie
denis van de Internationale Betrekkingen en onderzoeker Internationale en
Politieke Geschiedenis van de Universiteit van Utrecht.

De OVSE heeft in 2015 de behoefte onderkend aan een zo objectief mogelijke
beschrijving van de geopolitieke ontwikkelingen.
Foto: Wikimedia Commons, Mikhail Evstafiev

Op geopolitiek terrein was er ook de opkomst van de BRICS-landen.
Foto Wikimedia Commons, Beto Barata/PR

Van het optimisme is in de loop van de
negentiger jaren en daarna weinig

overgebleven
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De toekomst
Met ‘The road to the Charter of Paris’, eind 2017, is een serieuze poging tot
zo objectief mogelijke geschiedschrijving ondernomen. Het doel daarbij is
van de gebeurtenissen in het verleden te leren en deze waar nodig en mo
gelijk te relativeren en aldus een bijdrage te leveren tot aangepast beleid.
Enkele vragen die destijds geen serieuze en brede aandacht hebben gekre
gen, zullen alsnog moeten worden beantwoord. Bijvoorbeeld de vraag welke
veiligheidsstructuur het meeste geschikt is voor Europa. Het voortbestaan
van de NAVO in zijn huidige vorm moet daarbij net zo goed aan de orde
worden gesteld als dat van de OVSE. En mutatis mutandis: de toekomst van
de EU, die zich sowieso ernstig zal moeten beraden op haar toekomst met
alle huidige verschillen tussen Noord en Zuid, alsmede Oost en West, op bijv.
het economische en financiële vlak, maar ook met het oog op de veiligheid
en de actuele migratieproblematiek. Om nog maar niet te spreken over de
positie van Europa in de rest van de huidige eeuw met opkomende staten,
zoals India en China.
 
Samenwerking binnen Europa zal geen keuze meer zijn: het wordt eenvou
digweg door de ‘boze buitenwereld’ opgedrongen. Daarbij zal het onderge
schikt maken van nationale belangen aan het overlevingsbeleid van het sa
menwerkende Europese model imperatief zijn. Een ontwikkeling als de Brexit
komt in dezen natuurlijk in alle opzichten niet van pas. Maar de gevolgen
daarvan zullen moeten worden opgevangen door een gezamenlijke inspan
ning van alle Europese landen.
 
Als slotsom meen ik dat de aanzet van de OVSE alleen maar als positief kan
worden beschouwd, namelijk om door overleg de impasse tussen Oost en
West te doorbreken. Overleg dat is gebaseerd op een eenduidige interpretatie 
van het verleden en erkenning van wederzijdse mogelijkheden en wensen,
zoals aangegeven in het OVSE-rapport van december 2017. Oude vooroor
delen zullen het veld moeten ruimen en vertrouwen zal opnieuw moeten
worden geschonken. En een beetje moed kan ook goed van pas komen. Dat
klinkt bij elkaar als tamelijk veel ‘wishful thinking’, maar veel grote en ingrij
pende aanpassingen van de internationale relaties zijn in het verleden alleen
maar tot stand gekomen als het resultaat van de combinatie van historische
feitenkennis, visie, durf en een goed geproportioneerd eigenbelang.
 
Europa zal zich centraal moeten plaatsen in de discussie over zijn toekomst
en geopolitieke keuzes moeten maken waarbij er niet automatisch van kan
worden uitgegaan dat de VS te allen tijde de veiligheid van Europa zullen
waarborgen. Het is verstandig om er vanuit te gaan dat op een of andere
wijze samenwerken met de Russische Federatie onvermijdelijk en zelfs lucra
tief kan zijn. Kortom: op naar een sterk Europa, rechtsom of linksom.

Eindnoten
*)De auteur is van 1990 tot 1998 namens Nederland medeverantwoordelijk
geweest voor de implementatie van de in het bovenstaande artikel genoem
de wapenbeheersingsakkoorden. Van 1998 tot 2003 werkte hij als militair
attaché bij de Nederlandse Ambassade te Moskou. In beide hoedanigheden
is hij intensief werkzaam geweest in Centraal en Oost-Europa en de Sovjet-
Unie/Russische Federatie. Dit artikel is eerder verschenen in Carré, december
2018.
[1] ’The Road to the Charter of Paris’ Http://osce-network.net/file-OSCE-Net
work/Publications/RoadtoParisCharterFINALREPORT.pdf
[2] Op 1 februari 2019 hebben de VS de uitvoering van de verdragsbepalin
gen opgeschort. De Russische Federatie schortte het verdrag een dag later
op. (Hoofdredacteur)
[3] In het Engels: Conventional Forces in Europe (CFE).
[4] Vanaf 1 januari 1995 ‘OVSE’, toen de ‘Conferentie’ werd omgezet in een
‘Organisatie’.
[5] Engels: Confidence Building Measures (CBM’s), later kwam ook het begrip
Veiligheid (Security) daarbij: Confidence and Security Building Measures
(CSBM’s).
[6] Inmiddels zijn er 34 deelnemende landen.
[7] Zowel verdrag als organisatie zijn beter bekend onder hun Engelse afkor
tingen, resp. CWC en OPCW.
[8] Hoofwapensystemen zijn: tanks, pantserinfanterievoertuigen, artillerie,
gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters.
[9] Dit leidde uiteindelijk in 1975 tot de Helsinki Final Act. Daarna waren er
tot november 1990 vervolgbijeenkomsten gehouden in Belgrado, Madrid,
Wenen en Parijs. Gezien zijn impact werd deze laatste bijeenkomst (in 1990)
ook wel ‘Helsinki II’ genoemd.
[10] De definitieve verdragsteksten die, na ratificatie, vanaf het begin der 90-
er jaren (door militairen) werden geïmplementeerd, hadden derhalve ook
een sterke vertrouwenwekkende werking. Dat is zeker een decennium zo
gebleven.
[11] Het WP is op 1 juli 1991 opgeheven.
[12] In de woorden van Lord Ismay, de eerste Secretaris-generaal van de
NAVO: “…..to keep the Russians out, the Americans in and the Germans
down”.
[13] E-mail Dr L.C. Crump-Gabreëls d.d. 18okt 2018, 16:39 uur.
[14] In een bijeenkomst van Bush Senior en Helmut Kohl in Camp David op
24 februari 1990 bespraken zij de Russische wensen over de vereniging van
de beide Duitslanden. Het letterlijke citaat van de reactie van Bush was: “To
hell with that. We prevailed and they didn’t. We cannot let the Soviet snatch
victory from the jaws of defeat”.
[15] David E. Hoffman, ‘1989: The Lost Year’ in Foreign Policy Blog (www.
foreignpolicy.com), 4 november 2009.
[16] Integendeel. Op 25 september jl. sprak de president van de VS de wereld
toe in de Algemene Vergadering van de VN en zijn boodschap luidde: “Nie
mand vertelt Amerika wat het moet doen, en de VS werkt alleen nog inter
nationaal samen als het land daar zelf voordeel van heeft”. De vraag dringt
zich op hoe de (Westerse) wereld zou reageren als een andere regeringslei
der dergelijke taal zou gebruiken. Bijvoorbeeld de president van Rusland.

Het voortbestaan van de NAVO in zijn huidige vorm moet aan de orde worden
gesteld. Foto: NATO

Een ontwikkeling als de Brexit komt natuurlijk in alle opzichten niet van pas.
Foto: Wikipedia, Martin Hearn

Samenwerking binnen Europa
zal geen keuze meer zijn
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Column

Wedren om wereldmacht tussen de
VS en China in volle gang
Prof. Dr. László Marácz

In begin december van het afgelopen jaar werd de topvrouw van de Chinese telecomgigant Huawei, Meng Wanzhou,
in Canada gearresteerd op verdenking van illegale leveranties van hoogwaardige telecom-infrastructuur door Huawei
aan Iran. Het verzoek tot de arrestatie van deze topvrouw van Huawei en dochter van de oprichter van het bedrijf, Ren
Zhengfei, was afkomstig van de Amerikaanse justitie. De Chinese autoriteiten hebben fel gereageerd op de arrestatie
van de Chinese topvrouw. Een aanval op Huawei, het paradepaardje van de Chinese hightechbedrijven, wordt door de
Chinese autoriteiten gezien als een aanval op de Chinese staat. Interessant is dat het tijdstip van de arrestatie van Meng
Wanzhou samenvalt met de ‘wapenstilstand’ die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese tegenhanger
Xi Jinping op de G20-top in Buenos Aires voor een periode van drie maanden hebben gesloten in de handelsoorlog
tussen de beide grootmachten. In principe wordt de periode die loopt tot eind februari van dit jaar gebruikt om tot een
handelsakkoord te komen. 

‘Huaweitje’
De Chinese telecomgigant Huawei is een van de mammoetbedrijven die uit
de stormachtige groei van de Chinese economie de laatste decennia naar
voren is gekomen. Het bedrijf is wereldwijd een van de grootste leveranciers
van telecom-infrastructuur en mobiele telefoons en is sluipenderwijs volledig
geïntegreerd in het Westerse economische systeem. Heel wat burgers in het
Westen hebben een ‘huaweitje’.
 
Het Westen heeft zich laten verrassen door de snelle opkomst van Huawei
en andere Chinese hightechbedrijven die mondiale spelers van belang zijn
geworden. Blijkbaar leeft onder Westerse beleidsmakers nog steeds het idee
dat China een grote assemblagehal is die in dienst staat van Westerse be
drijven, die massaal hun assemblage-activiteiten hebben overgebracht naar
China.
 
Nu men in eigen huis geconfronteerd wordt met Chinese hightechbedrijven
zoals Huawei, die willen meedingen naar de aanleg van de nieuwe mobiele
5G-netwerken die tien tot twintig keer sneller zijn dan bestaande mobiele
netwerken en ook de technologie bezitten om die te ontwikkelen, is er in
Westen enigszins paniek waar te nemen. Vooral in het Angelsaksische kamp
en bij loyale bondgenoten zoals Polen is er angst voor cyberspionage en
worden nu pogingen ondernomen om Chinese hightechbedrijven zoals
Huawei van de markt te weren.
 
China als wereldspeler
Uiteraard is er een grote kans dat Chinese telecomproviders zoals Huawei,
die de telecom-infrastructuur beheren, gevoelige data doorgeven aan de
Chinese overheid. Zeker in China waar de invloed van de overheid op het
sociaaleconomische leven nog zeer groot is. Achter bedrijven zoals Huawei
staat immers de Chinese staat. Maar het weren van een dergelijk groot en
kwalitatief hoogwaardig bedrijf van de Westerse markt zal eveneens tot
aanzienlijke schade in het Westen leiden. Huawei Nederland telt 600
werknemers die hun baan zullen verliezen als Huawei in ons land niet mag
meedingen naar de 5G-markt.
 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de Chinese economie in 2030
die van de VS voorbij zal streven. Uiteraard moet dan de groei van de Chi
nese economie die jaarlijks tussen de 6 en 7 percent is, wel doorzetten tot
2030. De Chinese macro-economische cijfers zijn indrukwekkend. De reser
ves van het land bedragen 3000 miljard dollar (!) waarvan 1100 miljard aan
Amerikaanse staatsobligaties. Het land exporteert jaarlijks voor 2900 miljard
dollar en importeert voor 2200 miljard dollar. Met de VS is er een handels
overschot van 323 miljard dollar. De Chinese politieke leiding, die nog steeds
in een één partijensysteem denkt en handelt, heeft besloten om deze
enorme economische macht om te zetten in politieke wereldmacht.

Meng Whanzou is in december 2018 in Canada gearresteerd. Foto: Huawei

Het Westen heeft zich laten verrassen door de snelle opkomst van Huawei en
andere Chinese hightechbedrijven. Foto: Wikimedia Commons, Petar Miloševi 
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De huidige Chinese president Xi Jinping die zijn volmachten heeft uitgebreid
en langer president van China zal blijven, heeft in 2013 besloten dat China
een wereldmacht zal worden toen hij de beslissing nam om de ‘Nieuwe
Zijderoute’ te ontwikkelen. Met de aanleg van de ‘Nieuwe Zijderoute’, ook
wel ‘One Belt, One Road’ (OBOR) genoemd, heeft China een wereldomvat
tend offensief concept waarmee het zich kan meten met Westerse globali
sering. Het idee is om China via vooral snelle landconnecties met grote
continentale blokken, zoals Rusland, de EU en India te verbinden. Met OBOR
heeft China duidelijk aangegeven dat het geen onderdeel wil zijn van
Westerse hegemonistische aanspraken, maar denkt in termen van een
multipolaire wereldordening die naast de VS een tegenhanger heeft in Azië,
namelijk China.
 
De Amerikaanse respons 
De Amerikaanse elite is verdeeld over hoe om te gaan met deze overweldi
gende economische expansie van China en ambities op het wereldtoneel.
Kringen rond president Trump die een realistische politiek volgen, willen af
van het enorme Chinese handelsoverschot van 323 miljard dollar in de on
derlinge Chinees-Amerikaanse handelsrelaties. Recentelijk heeft president Xi
Jinping in het kader van de wapenstilstand aangeboden het Chinese han
delsoverschot binnen zes jaar weg te werken van 323 miljard dollar naar nul.
China zou in dat geval agrarische producten en energie willen kopen van de
VS. Trump heeft dit aanbod van Xi Jinping echter afgewezen. De zakenman-
president Trump wil sneller naar een onderlinge handelsbalans van nul en
vindt zes jaar veel te lang duren. Trump wil met een versnelling van Chinese
investeringen de Amerikaanse economie aanjagen, waardoor de Amerikaan
se groei in ieder geval een tijdje gelijk op kan gaan met die van China en het
punt dat China de Amerika economische voorbij streeft nog enige tijd uit
gesteld kan worden.
 
Protectionisme
De arrestatie van de Huawei topvrouw en het beperken van Huawei om te
kunnen opereren op de Westerse markt opereren zullen weleens kunnen
leiden tot protectionisme en kunnen derhalve het mondiale vrijhandelskli
maat negatief beïnvloeden. Met als gevolg dat de groei van de wereldeco
nomie hierdoor in het gedrang kan komen. Het gevaar is ook dat megagro
te spelers het speelveld door onderlinge handelsdeals zoals die nu in de maak
zijn tussen de VS en China naar hun hand kunnen zetten ten koste van
kleinere, regionale spelers zoals de EU. Uiteindelijk hebben Westerse bedrij
ven hier geen belang bij. Criminalisering van de Chinese politieke en econo
mische leiding is geen adequaat beleid. Verstandiger is het om de Chinese
cultuur en taal goed te bestuderen, zodat we beter geëquipeerd zijn om tot
voordelige handelsdeals te komen met China.

De Chinese financiële reserves bedragen 3000 miljard dollar.
Afbeelding: Wikipedia, Phoenix7777

Met de aanleg van de ‘Nieuwe Zijderoute’, ook wel ‘One Belt, One Road’ (OBOR) genoemd, heeft China een wereldomvattend offensief concept.
Afbeelding: Sri Lanka Brief

Protectionisme kan als gevolg hebben dat de groei van de wereldeconomie in
het gedrang komt. Afbeelding: Wikipedia, Library of the London School of Eco
nomics and Political Science
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Spicer-Simson en de slag om het
Tanganyikameer
Mr. Drs. C. Homan

Vorig jaar is op grootse wijze het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Zoals bekend zijn bijvoorbeeld de slag
om Jutland en de strijd aan de Somme militaire gebeurtenissen in deze oorlog waarover vele boeken en artikelen zijn
verschenen. Minder bekend is echter dat tijdens dezelfde oorlog in het midden van Afrika, Britten en Belgen tegen
Duitsers de heerschappij over het Tanganyikameer bevochten.

Dit artikel beschrijft allereerst de situatie rondom het Tanganyikameer en de
omstandigheden die leidden tot het besluit een Britse expeditie naar dit meer
te sturen. Vervolgens wordt de barre tocht van de expeditie per spoor en
door de jungle van Afrika beschreven. Hierna wordt ingegaan op de strijd
om het Tanganyikameer. Besloten wordt in het kort met de eindsituatie.
 
Het Tanganyikameer
Centraal in dit artikel staat het Tanganyikameer, dat 673 km lang is, met een
gemiddelde breedte van 50 km. Het is tevens het langste zoetwatermeer in
de wereld. Gedurende de 19e eeuw beheerste de Congolese oorlogszuch
tige stam, Ba-Holo-Holo, grotendeels de beide zijden van het Tanganyika
meer.
Maar in de wedloop om Afrika, gedurende de laatste twee decennia van de
19e eeuw, had Groot-Brittannië zich Kenia en Oeganda toegeëigend en de
Belgen hadden reeds sinds 1870 de Congo in bezit. Oost-Afrika was sinds
1885 een Duitse kolonie in de Afrikaanse Grote Merenregio, die onder meer
het hedendaagse Burundi, Rwanda, en het vasteland van Tanzania omvatte.
Het gebied had bijna driemaal de omvang van het huidige Duitsland. Het
Tanganyikameer vormde de grens tussen Duits Oost-Afrika en de Belgische
Congo (zie kaart). De Duitse keizer wilde zijn rijk verder in Centraal- en
Oost-Afrika uitbreiden tot een groot Afrikaans Empire (‘Mittelafrika’) als hij
de Geallieerden zou verslaan. Hij had in 1904 een spoorweg (‘Mittelland-
bahn’) tussen de hoofdstad Dar-es-Salaam en de haven van Kigoma aan het
Tanganyikameer laten aanleggen. Dit vormde een verbinding tussen de In
dische Oceaan in het oosten en de Congolese grens in het westen. Voor de
Britten zou bezetting van deze Duitse kolonie veilige zeeverbindingen van
de Indische Oceaan naar Groot-Brittannië betekenen. Hoewel de Britse
troepen zich ten zuiden van het meer (Rhodesië) en de Belgische troepen in
het noorden (Congo) konden verzamelen, waren geen van beide partijen in
staat door te dringen in Duits Oost-Afrika. Dit vanwege het risico dat de
Duitsers hun schepen zouden gebruiken om troepen over het meer te ver
voeren, die de Britse en Belgische bevoorradings- en verbindingslijnen zouden
afsnijden.
 
Er gebeurde aanvankelijk niet veel in de slaperige regio. Dat werd anders
vanaf 1914. Nadat de vijandelijkheden in Europa in augustus 1914 waren
uitgebroken, breidden Europese strijdende partijen het conflict uit naar hun
verafgelegen koloniën. Afrika werd een strijdtoneel van Belgen en Britten
tegen Duitsers. Zo wilden de Belgen hun stoomboot Alexandre de Commune 
(90 ton) gebruiken om de oorlog over het meer te verplaatsen naar de
Duitse kolonie. Maar binnen enkele dagen na het begin van de Eerste We
reldoorlog beschoot en beschadigde de Duitse kanonneerboot Hedwig von
Wissmann bij Lukuga de Belgische boot op 22 augustus 1914. Het meer
werd hierdoor direct na het begin van de Eerste Wereldoorlog door Duitse
marine-eenheden gedomineerd. De Duitse heerschappij over het meer was
belangrijk voor de hele campagne in het Centraal-Afrikaanse theater. Inmid
dels bleek dat ook de Britten zich meer interesseerden voor het Tanganyika
meer. De verderop beschreven strijd om het Tanganyikameer was een serie
gevechten tussen onderdelen van de Britse Royal Navy, de Belgische Force
Publique en de Duitse Keizerlijke Marine tussen december 1915 en juli 1916.
Het doel was de Duitse heerschappij over het strategisch belangrijke
Tanganyikameer te beëindigen.

Kaart van Duits Oost-Afrika. Afbeelding; Wikimedia Commons

De baai en haven van Kigoma aan het Tanganyikameer aan het begin van de
twintigste eeuw. Foto: Wikipedia

Het Tanganyikameer is het langste
zoetwatermeer in de wereld

14

Armex | februari 2019



 
John Lee
Een belangrijke rol in de voorbereiding van dit ambitieuze doel speelde John
Lee. Hij was een jager op groot wild, die had gevochten in Zuid-Afrika ge
durende de Boerenoorlog. Lee sprak met de aanstaande First Sea Lord, Sir
Henry Jackson, op de Britse Admiraliteit over zijn ervaringen met het
Tanganyikameer op 21 april 1915. Hij vertelde allereerst over de Duitse
maritieme aanwezigheid op het Tanganyikameer. De Duitsers controleerden
volgens hem het meer met twee schepen: het 21 m lange stalen stoomschip
de Hedwig von Wissemann (60 ton) bewapend met twee 6-ponder en een
37-mm kanon, en de 16,7 m lange houten motorsloep Kingani (20 ton) met
een 37-mm kanon. Daarnaast beschikte de Duitse marine over een motor
boot, een aantal houten ‘Boston whalers’ en zeilboten. Lee vertelde ook dat
de Duitsers voorbereidingen troffen een nieuw schip (het 70 meter lange
stoomschip Graf von Götzen (1.600 ton), bewapend met twee 100 mm en
twee kleine kanonnen) in de haven van het aan de oostzijde van het meer
in Oost-Afrika gelegen Kigoma van stapel te laten lopen.
 
Het plan
Lee ontvouwde zijn gedetailleerde plan om het meer met bewapende mo
torboten onder Britse heerschappij te brengen. Dit zou betekenen dat de
Belgische strijdkrachten uit de Congo en de Britse strijdkrachten uit Kenya
en Noord-Rhodesië de Duitsers terug naar de oostelijke kant van het meer
zouden verdrijven. Geïmponeerd door het bijzondere, maar goed doordach
te plan, keurde admiraal Jackson het goed, met het typisch Britse understa
tement: ‘It is both the duty and the tradition of the Royal Navy to engage
the enemy wherever there is water to float a ship’. Omdat de bouw van deze
boten ter plaatse ontdekt zou kunnen worden door de Duitsers, wilde Lee
dat complete boten naar Afrika verscheept zouden worden. Lee werd be
noemd tot luitenant in de Royal Naval Volunteer Reserve en kreeg de opdracht
om in Afrika de voorbereidingen te treffen voor het vervoer van de motor
boten in Afrika naar het Tanganyikameer.
 
Geoffrey Spicer-Simson
De man die Londen echter uitkoos om de Naval Africa Expedition te leiden,
Geoffrey Spicer-Simson, ontbrak het aan bescheidenheid, tact en geluk. Zo
stond hij bekend om zijn fantasierijke verhalen over zijn heldendaden als
jager op groot wild, maar ook om zijn smakeloze grappen waar hij als enige
om lachte en zijn valse gezang op ongepaste momenten. Hij was inmiddels
vanwege zijn eerder gebleken incompetentie de oudste luitenant-ter-zee der
eerste klasse van de Royal Navy. Zo had hij twee veroordelingen van de
krijgsraad achter de rug. Spicer-Simson had met zijn torpedojager een
vrachtschip geramd en, terwijl hij met zijn echtgenote aan de wal dineerde,
had hij aanschouwd hoe een Duits oorlogsschip zijn kustverdedigingsschip
torpedeerde. Ondanks zijn bedenkelijke staat van dienst werd hij, mede door
een tekort aan officieren vanwege de oorlog, belast met het commando over
de expeditie. Bovendien beschikte hij over ervaring in Afrika en beheerste de
Franse en Duitse taal. Spicer-Simson mocht zijn eigen bemanning en schepen
selecteren en koos voor de expeditie twee motorboten die bij de werf
Thornycroft waren gebouwd. Als bemanningsleden koos hij kleurrijke figuren
uit de Royal Naval Volunteer Reserve.
 
De twee mahoniehouten motorboten waarover de expeditie ging beschik
ken, HMS Mimi en HMS Toutou, waren beide 12,2 meter lang en 2,4 meter
breed en de kleinste vaartuigen in de Royal Navy. Ze beschikten elk over twee
schroeven aangedreven door 100-pk benzinemotoren. De bewapening be
stond uit 1x 3-ponder Hotchkiss snelvuurkanon voorop, en 1x Maxim ma
chinegeweer achteraan.
Tijdens testen op de Thames op 8 juni 1915, verschoot de Mimi met het
Hotchkiss kanon een granaat. Hoewel deze wel het doel trof, sloegen het
kanon en de kanonnier overboord, aangezien het kanon niet behoorlijk was
bevestigd. De boten werden vervolgens op 15 juni 1915 aan boord geladen
van SS Llastephen Castle tezamen met de uitrusting en voorraden van de
expeditie. Twee speciale trailers en kratten gingen ook mee voor het transport
per spoor en door de jungle. Na een reis over zee van zo’n 16.000 km arri
veerde de expeditie na 17 dagen bij Kaap de Goede Hoop.

Model van het stoomschip Graf von Götzen. Foto: Wikimedia Commons

Geoffry Spicer-Simson. Foto: Wikipedia

HMS Mimi. Foto: Royal Museum Greenwich

Geoffrey Spicer-Simson ontbrak het aan
bescheidenheid, tact en geluk
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Dwars door Afrika
Vanaf Kaapstad reisde de expeditie per trein naar Elisabethville, waar ze op
26 juli 1915 aankwam. Bij aankomst werd Lee door Spicer-Simson ontslagen
vanwege dronkenschap en loslippigheid over de geheime expeditie. Dit
waren echter valse beschuldigingen. Een van de redenen voor ontslag was
waarschijnlijk het feit dat de expeditieleden tot ongenoegen van Spicer-Sim
son altijd over de ‘Lee-expeditie’ spraken. Lee werd teruggestuurd naar
Kaapstad. Na vervolgens per trein naar Fungurume te reizen ging de expe
ditie door de jungle en over het 1.800 meter hoge Mitumba-gebergte naar
het begin van de spoorlijn van Sankisia naar Bukama (235 km). Hier arriveer
de ze op 5 augustus 1915.
 
Gedurende de barre tocht waren vooral ossen, stoomtractoren en honderden
Afrikaanse dragers behulpzaam geweest. Tevens waren ongeveer 150
bruggen gebouwd. Tropische ziektes en wilde dieren waren ook een con
stante bedreiging geweest. Hierna werd de reis over de Lualaba rivier (90 km
in 17 dagen) voor een deel peddelend vervolgd naar Kabalo, waar de expe
ditie op 22 oktober 1915 arriveerde. Door de lage waterstand liepen de boten
voortdurend aan de grond in de rivier waarin veel krokodillen voorkwamen.
Van daar werden de laatste 282 km van de reis per spoorweg naar het
Tanganyikameer op 27 oktober 1915 beëindigd. De totale reisafstand vanaf
Kaapstad had 4.800 km bedragen. Luitenant Wainwright, een Rhodesische
kolonist en voormalig locomotief machinist, had zich tijdens deze reis bijzon
der verdienstelijk gemaakt door onder moeilijke omstandigheden de stoom
tractoren aan de praat te houden en de stoomketels met hulp van zo’n 150
lokale vrouwen bij te laten vullen. Zij droegen daarvoor waterkannen op hun
hoofden. Wainwright had ook toegezien op het bouwen van de bruggen.
Daarnaast had hij hijskranen voor de boten geïmproviseerd en toezicht ge
houden op de tractoren die vaak uit vele moerrassen getrokken moesten
worden.
 
Aankomst bij het meer 
Toen de expeditie arriveerde bij de kleine haven Lukuga aan het Tanganyika
meer, uitte Spicer-Simson tijdens de kennismaking met de Belgische lokale
autoriteiten voornamelijk ongepaste beledigingen. Kort na aankomst ver
plaatste hij zijn basis naar de omgeving van Kalem, drie km ten zuiden van
Lukuga, waar hij een haven had laten bouwen die beter beschermd was
tegen de stormen. De Ba-Holo-Holo stam, die aan beide zijden van het meer
leefde, verwisselden als belangrijke inlichtingenbron haar loyaliteit voor de
Duitsers aan Spicer-Simson. Dit vooral vanwege diens excentriciteiten, die
veel indruk maakten op de Ba-Holo-Holo. Zo droeg de Britse officier een
khaki rok die speciaal door zijn vrouw voor de expeditie was gemaakt en
volgens hem erg praktisch was voor het hete weer. Hij ontblootte ook vaak
zijn armen en schouders om zijn uitgebreide en kleurrijke tatoeages te tonen,
waaronder vlinders, vogels en slangen. Vooral deze tatoeages maakten in
druk op de Ba-Holo-Holo. De stamleden genoten ook intens van het badri
tueel van Spicer-Simson. Hiervan maakte onder meer onderdeel uit een
badkuip van zeildoek, een smoking en een kruk met een glas vermouth.
Spicer-Simson rookte ook speciale, van zijn initialen voorziene, sigaretten.
Over zijn gedrag waren zijn ondergeschikten en gastheren echter minder te
spreken. Zij vonden Spicer-Simson erg irritant en de meesten dachten dat hij
volslagen kierewiet was.
 
De slag om het Tanganyikameer
Maar nu was toch de tijd van actie aangebroken. De twaalf meter lange
kanonneerbootjes HMS Mimi en HMS Toutou waren echter slechts uitgerust
met een 47 mm Hotchkiss kanon plus een Maxim machinegeweer, waarmee
ze het tegen de Götzen niet zouden kunnen opnemen. Beide boten werden
vlak voor Kerstmis 1915 operationeel. Vroeg in de morgen van 26 december
1915 werd vanaf de wal de bewapende Duitse Kingani waargenomen. Dit
schip wilde er achter komen wat er gaande was. Niettemin stak Spicer-Sim
son echter een briefje, dat hem waarschuwde dat het Duitse oorlogsschip
naderde, in zijn zak. Hij gaf pas aan het eind van de door hem geleide
zondagsdienst de order aan te vallen. Mimi en Toutou veroverden na een
korte achtervolging en vuurgevecht van 11 minuten de Kingani, die alleen
naar voren kon vuren. De commandant en vier bemanningsleden werden
gedood en het schip werd aan de grond gezet. Spicer-Simson droeg bij zijn
terugkeer aan de wal de ring van de Duitse commandant en vertelde ieder
een dat hij de schoten had afgevuurd die de Kingani hadden uitgeschakeld.
Maar dat was wel bezijden de waarheid. De Kingani werd door de Britten
gelicht en toen het schip eenmaal hersteld en weer vaar gereed was, omge

Gedurende de barre tocht waren honderden Afrikaanse dragers behulpzaam
geweest. Foto: Flickr, Smithsonian Institute

Een kanon aan boord van de Götzen wordt geladen: Foto: Naval Encyclopedia

De Kingani, later HMS Fifi, Foto: Overlord’s Blog

De meeste mensen dachten dat
Spicer-Simson volslagen kierewiet was
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doopt tot HMS Fifi en met zwaardere bewapening toegevoegd aan de
kleine flottielje. Naar aanleiding van dit Britse succes werd Geoffrey Spicer-
Simson op 3 januari 1916 met terugwerkende kracht tot de datum van actie
tot kapitein-luitenant ter zee bevorderd.
 
Ondertussen voer de Duitse kanonneerboot Hedwig von Wissmann nog
steeds op het meer rond en waren de geallieerden niet op de hoogte dat het
veel grotere Duitse oorlogsschip, Graf Von Götzen, sinds 8 juni 1915 opera
tioneel was. Dit laatste schip was verpakt in 5.000 kisten naar Dar-es-Salaam
vervoerd en van daar per spoor over 1.250 km naar Kimoga. Daar was het
in het geheim in elkaar gezet. Tijdens het uitpakken en slaan van de meege
brachte 160.000 klinknagels voor haar constructie was echter de Eerste
Wereldoorlog uitgebroken, waardoor ze afgebouwd werd als hulpkruiser.
Het schip dat de Duitse dominantie op het meer zou versterken, kon 1.800
personen transporteren. Toen de Hedwig Von Wissman op 9 februari 1916
bij Lukuga verscheen om de verdwijning van de Kingani te onderzoeken, gaf
Spicer-Simson met zijn gebruikelijke bevlogenheid, maar ook incompetentie,
het bevel tot de aanval, hoewel het Duitse schip buiten schootsbereik was.
De beschadigde Toutou, die gerepareerd werd, ontbrak in het flottielje. De
grote kanonnen aan de voorzijde van het Duitse schip konden echter niet op
de achtervolgende flottielje vuren. De Hedwig von Wissmann maakte
daarop een koerswijziging van 180 graden en geraakte in een duel met het
flottielje. Tegen de tijd dat de Fifi het Duitse schip dichtbij genaderd was,
had ze nog slechts drie granaten. Een fortuinlijke treffer op de machinekamer
van de Hedwig von Wissmann, vernielde echter het schip. De bemanning
verliet het zinkende schip en Spicer-Simson stopte om een drijvende kluis te
redden. Deze kluis bevatte de eerste Duitse marinevlag die de Britten gedu
rende WO-1 veroverden. De twintig overlevenden werden gevangen geno
men.
 
De verovering van de Kingani en het zinken van de Hedwig von Wissmann 
had inmiddels de dominantie van de Duitse marine op het Tanganyikameer
aanzienlijk verzwakt. De dag na het zinken van de Von Wissmann verscheen
de Götzen bij Lukuga. Een Duitse overlevende en krijgsgevangene van de
Kingani had gerapporteerd, dat de Götzen was bewapend met een kanon
van de eerder in Oost-Afrika in september 1915 gezonken Duitse kruiser
Königsberg. De versterking met dit kanon betekende dat de Götzen in staat
was effectief vuur uit brengen voorbij het schootsbereik van de Mimi, Toutou
en Fifi. Toen de Götzen bij Lukuga verscheen rende Wainwright naar Spicer-
Simson voor orders. Deze bekeek het naderende oorlogsschip met zijn ver
rekijker en verbood echter aan te vallen. Hij wilde eerst over een schip be
schikken dat in staat was tegenstand te bieden aan de Götzen. Spicer-Simson
ging dan ook vervolgens een schip zoeken dat een duel met de Götzen
aankon. Uiteindelijk vond hij de boot St George op het meer van Stanleyvil
le. Deze stalen boot behoorde aan de Britse consul in Banana in Congo. Hij
liet het vaartuig ontmantelen, vervoeren en bij het Tanganyikameer weer in
elkaar zetten. Inmiddels waren de gevechten op het meer echter tot het
verleden gaan behoren.
 
De laatste campagne
Niettemin eindigde het commando van Spicer-Simson in een controverse.
De laatste campagne was gericht op de verovering van de Duitse bases aan
beide uiteinden van het grote meer. Een Belgische strijdmacht slaagde erin
Kigoma te veroveren en een Britse strijdmacht had een route naar Bismarck
burg beveiligd. De flottielje arriveerde bij het uiterst zuidelijk aan het meer
gelegen Bismarckburg op 5 juni 1916. Spicer-Simson besloot echter terug te
trekken naar Kituta, toen hij ontdekte dat Bismarckburg werd verdedigd door
een fort. Hierdoor slaagden de Duitse garnizoensleden erin met inlandse
zeilboten te ontglippen. De Rhodesische (Britse) luitenant-kolonel, Murray,
was hierover bijzonder kwaad op Spicer-Simson. Hij had bovendien bij het
binnengaan van het fort geconstateerd dat de Duitse kanonnen meestal van
hout waren. Zijn ontmoeting met Spicer-Simson eindigde voor de Britse
officier in een shell shock. Spicer-Simson trok zich in zijn bed terug en liet de

leiding over aan Wainwright en zijn andere ondergeschikten.
 
De Belgen hadden inmiddels vier Short watervliegtuigen besteld en gekregen.
Twee bommen van deze vliegtuigen troffen de Götzen op 10 juni 1916. Het
schip overleefde echter deze bombardementen. Maar de Duitsers hadden
toen al besloten om het geschut van het schip over te brengen naar het
Duitse guerrillaleger in Oost-Afrika van generaal Von Lettow-Vorbeck. Op
het schip werden houten dummies geplaatst om de illusie te handhaven dat
sprake was van een zwaar bewapend schip. Hoewel de Belgen erin geslaagd
waren Kigoma op 28 juli 1916 af te sluiten van de rest van Oost-Afrika, was
de Götzen er inmiddels van door. De kapitein bracht het schip vervolgens tot
zinken. Dit om te voorkomen dat ze in vijandelijke handen zou vallen, maar
ook in het besef dat de Duitsers de oevers van het meer moesten prijsgeven.
De oorlog voor het Duitse schip had voornamelijk bestaan uit materieel- en
troepentransport en niet uit gevechtshandelingen.
Spicer-Simson werd uiteindelijk, met een medisch certificaat, dat plotselinge
zenuwaanvallen vermeldde, in september 1916 naar huis gestuurd. Hij
ontving het ‘Distinguished Service Order’ voor de actie tegen de Hedwig von
Wissman. Maar hij kreeg ook reprimandes voor zijn soms vijandig gedrag
tegenover zijn Belgische bondgenoten. De Belgen benoemden hem niettemin
tot Commandeur in de Kroonorde en kenden hem het Oorlogskruis toe. De
meeste leden van de expeditie keerden ook terug naar Groot-Brittannië.
Spicer-Simson kreeg hierna geen commando meer over een schip, maar werd
Assistent Directeur van de Marine-inlichtingen in de rang van kapitein ter
zee. Daarna functioneerde hij als afgevaardigde en vertaler bij de Vredescon
ferentie in Versailles in 1919. Hij werd vervolgens in hetzelfde jaar gekozen
als eerste secretaris-generaal van het Internationale Hydrografisch Bureau in
Monaco en ging in 1937 met ontslag. Spicer-Simson overleed op 29 janua
ri 1947.
 
Tot slot
De oorlog in Afrika zou nog twee jaar duren. Duitsland verloor deze oorlog
die een einde maakte aan haar droom van een Afrikaans rijk. Duits Oost-
Afrika werd Tanganyika onder de Britten. Rwanda en Burundi gingen tot
België behoren.
De Graf Von Götzen werd uiteindelijk na de oorlog door de Britten gelicht
en gerepareerd. Het schip trad op 16 mei 1927 weer in dienst en vaart te
genwoordig als veerboot voor personen en goederen onder de naam
Liemba nog steeds op het meer.
De gebeurtenissen op het Tanganyikameer waren tenslotte inspiratiebron
voor het boek “The African Queen” van C.S. Forester en de beroemde ge
lijknamige film met Katharine Hepburn en Humphrey Bogart.
 
Dit artikel is onder meer gebaseerd op Giles Foden, ‘White Men’s Boats’,
GRANTA 85 , Spring 2004, pp. 155-191; Christy Gabe, ‘The Battle for Lake
Tanganyika was one of the Strangest Battles of World War One’, War His
tory Online, 2 July 2017; en Edwin Kiester, An Incomplete History of World
War 1, Murdoch Books, 2007.

De Graf Von Götzen vaart tegenwoordig onder de naam Liemba nog steeds op
het meer. Foto Klickr, Brian Harries

Het commando van Spicer-Simson
eindigde in een controverse
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De T7 robot voor explosievenopruiming. Foto: Harris 

Positieve testresultaten voor de T7 robot van de Harris
Corporation
In oktober deelde de Harris Corporation mee dat haar T7 robot afgelopen
juli een aantal kwalificatietests met succes had voltooid. Het Britse bedrijf
verwacht dat het op korte termijn kan aankondigen dat de proefnemingen
met de T7 zijn voltooid.
Het Britse Ministerie van Defensie heeft de Harris T7 gekozen voor de uit
voering van geavanceerde explosievenopruimingswerkzaamheden onder
moeilijke omstandigheden. In 2017 heeft het ministerie een order geplaatst
ter waarde van ruim 61 miljoen euro voor de levering van 56 robots.
De ruim 320 kilo zware T7 robot koppelt dat wat hij 'voelt' terug naar de
bedienaar door een geavanceerd bedienings- en sensorsysteem. De robot
kan trap klimmen en hellingen van 40° aan (evenals laterale hellingen van
meer dan 30°).Hij kan draden doorknippen en beschikt over een audio-
installatie die zowel kan zenden als ontvangen.
 
Bronnen: Jane's , Army Guide

Het Falco EVO vliegtuigje van Frontex. Foto: ASD News

Frontex selecteert de onbemande Falco EVO voor bewaking
van Europa's maritieme grenzen
Frontex, het Europese agentschap voor controle van de buitengrenzen, is
afgelopen november gestart met een testprogramma met het onbemande
Falco EVO (een afkorting van evolutie) vliegtuigje van de Italiaanse firma
Leonardo. Het betreft een onderzoek naar de mogelijkheid om medium-
altitude long-endurance (MALE) unmanned aerial vehicles (UAV's) te gebrui
ken voor bewaking van de maritieme buitengrenzen.
De tests vinden in het Italiaanse en Maltese luchtruim, waarbij vanaf het
Italiaanse eiland Lampedusa wordt geopereerd. Er is toestemming verleend
om ook in het civiele deel van het luchtruim te opereren. Het contract met
Frontex is afgesloten voor 300 vlieguren, maar dit aantal kan worden uitge
breid.
Voor het testprogramma is de Falco EVO uitgerust met een elektro-optische
infrarood (EO/IR) sensor, de TS Ultra-Light bewakingsradar van Leonardo,
een beyond-line-of-sight (BLOS) satellietverbinding, een automatisch identi
ficatiesysteem en een relayeermodule. Het toestel is uitgerust met een motor
voor zware brandstoffen waardoor het 20 uur in de lucht kan blijven.
 
Bronnen: Jane's, ASD News, Defence Web

De Defiant SB>1 zoals deze afgelopen december aan het publiek werd ge
toond. Foto: Breaking Defense

Sikorsky-Boeing onthult Defiant helikopter
Een team van Sikorsky en Boeing heeft eind december 2018 de SB>1 Defiant
‘compound’ helikopter met dubbele rotors onthuld, die wordt ontwikkeld
als kandidaat voor het Joint Multi-Role Technology Demonstrator (JMR-TD)/
Future Vertical Lift (FVL) programma van het Amerikaanse leger. [Een ‘com
pound’ helikopter heeft naast rotors een of meer propellers voor aandrijving
tijdens de horizontale vlucht.] Hierna zullen aerodynamische aanpassingen
aan de rotors worden aangebracht waarna het toestel zijn eerste vlucht zal
maken.
Met de V-280 Valor tiltrotor van Bell is de Defiant in oktober 2014 geselec
teerd om de Amerikaanse landmacht te assisteren bij de ontwikkeling van
de eisen waaraan de nieuwe helikopters die in de jaren 2030 zullen worden
ingevoerd. Na de eerste vlucht van beide kandidaten zal de landmacht één
toestel kiezen voor verdere ontwikkeling. De Amerikaanse landmacht heeft
al een aantal eisen neergelegd waaraan de toekomstige helikopter moet
voldoen. Zo zal het toestel met aan boord twaalf infanteristen met volledige
bepakking en uitrusting een snelheid moeten kunnen ontwikkelen van meer
dan 425 km/u.
Om aan deze eis te voldoen gebruikt de SB>1 Defiant de technologie met
dubbele rotors en een duwpropellor die Sikorsky heeft ontwikkeld voor zijn
X2 en S-97 modellen. Aangedreven door dezelfde Honeywell T55 als de
CH-47 Chinook, is het toestel in staat ruim 460 km/u te vliegen en combineert
het dit met de eigenschappen van een helikopter, zoals goede manoeuvreer
baarheid bij lage snelheden en het kunnen ‘hoveren’.
De Defiant weegt ruim 2.700 kg, wordt gevlogen door een tweekoppige
bemanning en kan in totaal maximaal 18 personen vervoeren.
 
Bronnen: Jane’s, Wikipedia, Breaking Defense
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De oprichtingsceremonie van het I2CEWS Detachement. Foto: army.mil

Opsporen, storen, hacken en vuren: de Amerikaanse eerste
multidomein eenheid opgericht 
De Amerikaanse landmacht heeft zijn eerste eenheid opgericht die de
functies targeting op lange afstand, storen, hacken en optreden in de
ruimte onder één commando combineert. Dit is een essentieel onderdeel van
de zogenaamde multidomein operaties.
Het Inlichtingen, Informatie, Cyber, Elektronische Oorlogsvoering en Ruimte
Detachement (Amerikaanse afkorting I2CEWS) is een eenheid van bataljons
grootte. Het werd op 11 januari van dit jaar opgericht in Fort Lewis, Was
hington om op te treden tegenover China. Een tweede detachement zal
worden opgericht in Europa tegenover Rusland. Aan de oprichting ging twee
jaar van voorbereiding vooraf.
Het Detachement beschikt over vier compagnieën die elk hun eigen specia
liteit hebben: inlichtingen; informatie-operaties; cyber en elektronische
oorlogsvoering; en ruimte-operaties en verbindingen.
Volgens luitenant-generaal Gary Volesky, commandant van het Amerikaan
se Eerste Legerkorps, dat in Fort Lewis is gestationeerd en in tijden van
spanning in de Pacific regio kan worden ingezet, is het detachement een
essentieel onderdeel van de experimentele Multidomein Task Force. Het
vormt volgens hem bovendien de kern van hoe de landmacht in de toekomst
in een multidomein omgeving zal optreden. Het zal noodzakelijk zijn gecoör
dineerd operaties uit te voeren in elk domein: land, zee, lucht, ruimte, cyber
space en het elektromagnetisch spectrum. Naast het Amerikaanse leger
experimenteren ook de luchtmacht en de mariniers met deze vorm van op
treden, zij het dat de landmacht vanaf het begin het voortouw heeft geno
men.
 
Bronnen: Breaking Defense, army.mil

Het interieur van de Viper IFV. Foto: Defence.pk

Pakistaanse firma toont het infanteriegevechtsvoertuig
Viper
De Pakistaanse fabrikant van pantservoertuigen Heavy Industries Taxila (HIT)
heeft zijn nieuwste product, het infanteriegevechtsvoertuig (IFV) Viper ont
huld tijdens de IDEAS 2018 internationale defensie-expositie, die van 27 tot
30 november is gehouden in de Pakistaanse havenstad Karachi.
De Viper is gebaseerd op het gepantserde personeelsvoertuig M113. Het
chassis van de Viper is een verlengde versie van dat van de M113 en beschikt
over zes wielen, waar de M113 er vijf heeft. Daarnaast is de IFV extra be
schermd, doordat er extra bepantsering op het voertuig is aangebracht. De
Viper weegt ongeveer 16 ton en zou rondom bestand zijn tegen 14,5mm
patronen die vanaf 200 meter worden afgevuurd.
In de Viper is de interne ruimte-indeling van de M113, waarbij het motor
compartiment rechts voor in het voertuig is geplaatst, behouden. Het voertuig
kan, naast een bemanning van drie, tien infanteristen vervoeren, in zittingen
die bestand zijn tegen de uitwerking van blast. De romp is echter niet
voorzien van een dergelijke beschermende constructie.
Het prototype van de Viper is uitgerust met een gemodificeerde versie van
het Turra 30 op afstand bediende wapensysteem. De bewapening van deze
toren bestaat uit een Slowaaks Shipunov 2A42 30mm automatisch kanon,
twee Kalashnikov PKT 7,62mm mitrailleurs, twee 9M113 Konkurs (AT-6
'Spandrel') antitank raketinstallaties en rookgranaatwerpers.
De toren beschikt verder over een daglicht TV-camera, een infraroodvizier
en een laserafstandmeter. Voor de voertuigcommandant is optioneel een
vizier met 360° graden zicht beschikbaar.
 
Bron: Jane's

Onthulling en proeflancering van de Iraanse Hoveyzeh
langeafstand kruisraket
Begin februari heeft Iran een grond-grond kruisraket met een bereik van
meer dan 1.350 kilometer aan het publiek getoond en daarna gelanceerd,
zo meldt Iran Press TV. Een en ander vond plaats tijdens de viering van de
veertigste verjaardag van de islamitische revolutie van 1979. De raket is
genoemd naar een stad in het zuidwesten van Iran, waar tijdens de oorlog
tegen Irak zwaar is gevochten.
De Hoveyzeh is een ontwikkeling van de Soumar kruisraket, die een bereik
heeft van 700 kilometer, en heeft volgens de Iraanse minister van Defensie
een hoge mate van nauwkeurigheid. Volgens de minister bereikte de raket
tijdens een testvlucht op 2 februari een afstand van 1.200 kilometer en trof
hij het beoogde doel.
In het Westen en met name de VS worden de groeiende capaciteiten van
Iran wat betreft raketten als een dreiging gezien.
 
Bronnen: Iran Press TV, Times of Israel De Hoveyzeh kruisraket wordt tentoongesteld. Foto: i24NEWS
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De zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in 1912 aanleiding om de
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ op te richten. De onver
antwoord grote bezuinigingen van de laatste decennia tonen aan dat we
ons nog steeds zorgen moeten maken, ondanks dat recent de eerste
voorzichtige stappen zijn gezet om het vermogen van de krijgsmacht te
repareren. De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ zet zich
daarom ook in onze tijd in voor een krijgsmacht die er toe doet!
 
Zij spant zich in voor een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de
samenleving en draagt die boodschap uit naar de politiek, de industrie,
de wetenschap en de media. Daarnaast toont zij zich betrokken bij uit
gezonden militairen en hun relaties.
 
De vereniging organiseert tal van activiteiten zoals lezingen en bezoeken
aan militaire locaties. Ook heeft zij een bijzondere universitaire leerstoel
en kent zij periodiek de Prins Mauritsmedaille toe aan personen of orga
nisaties, zowel binnen als buiten de krijgsmacht, die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de krijgsmacht.

Voelt u zich betrokken bij de krijgsmacht en ondersteunt u onze doelstel
ling wordt dan lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’.
Meer bijzonderheden kunt u vinden op onze website: https://onsleger.nl/.


