ORIËNTEREND BEZOEK AAN DE NL EENHEID IN RUKLA
Als gevolg van een door de NAVO genomen besluit om Rusland duidelijk te maken dat de
landen in Oost-Europa in het algemeen en de Baltische landen in het bijzonder in geval van
een militaire agressie door Rusland, zullen worden beschermd door het collectieve NAVO
artikel V verdrag. Een artikel dat zoals bekend, vermeld dat een aanval op één lid,
beschouwd zal worden als een aanval op alle lidstaten. Gelet op de agressieve retoriek van
Putin’s regering dat de Baltische landen, Belarus en Oekraïne feitelijk geen echte landen zijn
omdat zij altijd deel hebben uitgemaakt van het Russische Rijk en de ontplooiing van een
geweldige militaire strijdmacht van meer dan 100.000 man in Oost Pruisen, een enclave die
na de Tweede Wereldoorlog door Rusland illegaal is geannexeerd en vanaf die tijd door hen
“Kaliningrad” wordt genoemd. Bovendien is in het Militaire District Zuid, een district dat
grenst aan Belarus en Oekraïne, maar waar de troepen ook op eenvoudige wijzen tegen de
Baltische landen kunnen worden ingezet, versterkt met eenheden ter grootte van nog eens
100.000 man. De NAVO nam het besluit om in elk Baltisch land en in Polen op rotatiebasis
een gevechtskracht van 1000 man te stationeren. In Estland wordt die gevechtsgroep
gecommandeerd door een Brit, in Letland door een Canadees, in Polen door een Amerikaan
en in Litouwen door een Duitser. Nederland levert circa 250 man, voornamelijk een
versterkte gemechaniseerde infanteriecompagnie. (Moedereenheid: 44ste
Pantserinfanteriebataljon uit Havelte) Deze versterkte compagnie is gelegerd in Litouwens
grootste kazernecomplex in Rukla (omgeving Jonava) Het bataljon is geïntegreerd en maakt
deel uit van een Litouwse brigade (De “Iron Wolf Brigade”)waarvan alle vier de bataljons van
de brigade ook in Rukla zijn gestationeerd.
Niet alleen gedreven door nieuwsgierigheid, maar ook met de opzet om te zien hoe de
Nederlanders expats op hun manier en steentje kunnen bijdragen om de Nederlandse
eenheid daar waar mogelijk te helpen met advies, met eventuele voorlichting en door te
bezien en of er mogelijk door de Nederlanders in Litouwen een aantal zaken gezamenlijk
kunnen worden georganiseerd. Gedacht wordt aan sportactiviteiten zoals een kleine
voetbalcompetitie, bokswedstrijden en een mountainbikewedstrijd. De Nederlanders zullen,
natuurlijk in nauw overleg met de eenheid zelf, de wedstrijden organiseren en zorgen voor
een bescheiden aantal prijzen.
Het bezoek door een vertegenwoordiging van de
Nederlandse expats op 29 juni, bestond uit Wim
Brauns, Harry Janssen en Victor Remouchamps. De
groep werd welkom geheten door de
plaatsvervangend bataljonscommandant; de majoor
Lenoir, die de groep in een lezing de doelstellingen
van de eenheid alsmede de mogelijkheden en de
beperkingen va de plaatsing in Litouwen uiteen
zette. De doelstelling is duidelijk Door de multinationale constructie van de “Enhanced
1

Forward Presence Group” (versterkt/vooruitgeschoven) wordt Ruslands leiderschap
duidelijk gemaakt dat een eventueel militair avontuur in Litouwen niet alleen als agressie
tegen Litouwen zal worden opgevat , maar ook tegen de vooruitgeschoven NAVO
strijdkrachten.

Deputatie van Nederlandse expats
Deze rotatie, die voornamelijk wordt gekenmerkt door een opbouwperiode om de weg voor
te bereiden voor de eenheden die later zullen volgen. Het bataljon wordt geleid door een
Duitse commandant met een Nederlandse plaatsvervanger. De strijdmacht is samengesteld
uit een Duitse compagnie, een Noorse compagnie, een Belgische compagnie en een
Nederlandse compagnie. De totale grootte is circa 1100 mannen en vrouwen. De eenheid is
het best te omschrijven als een versterkt pantserinfanteriebataljon.
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Belangrijkste uitrustingstuk De “Boxer”
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U kunt aan de vlaggetjes in het overzicht zien uit welk land de eenheid afkomstig is. De
gevechtseenheden komen uit Duitsland, Noorwegen en Nederland. In volgende rotaties
zullen Kroaten, en Fransen meedraaien. In veel stafsecties (omcirkeld) wordt door een
Nederlander leiding gegeven, gesteund door staf(onder) officieren uit de overige
deelnemende landen. Bovendien is er een kleine Nederlandse transporteenheid
ondergebracht in het door België gecommandeerde verzorgingsdetachement. Uiteraard ziet
een dergelijk overzicht er geweldig indrukwekkend martiaal uit, maar door de samenstelling
en de opdrachten van dit versterkte bataljon komen tegelijkertijd de zwakke punten
tevoorschijn:
1. Communicatie: Elk nationaal detachement heeft zijn eigen verbindingsmiddelen en
verbindingsprocedures. Het is een geweldig moeizaam proces om die op elkaar af te
stemmen. Bovendien is de voertaal binnen het bataljon weliswaar Engels, maar de
kennis van de Engelse taal is vaak onvoldoende bij de lager gegradueerden. Nu
kunnen de Duitse Nederlandse en Belgische militaire nog vrij gemakkelijk met elkaar
communiceren, maar de zaak wordt al gecompliceerder wanneer we het over Noren,
Kroaten en niet te vergeten de tamelijk chauvinistische Fransen hebben
(chauvinisme is afgeleid van het Frans. Waarvan acte!)
2. Operationele samenwerking: Het bataljon is onder operationeel bevel gesteld van
een Litouwse brigade, zoals eerder gemeld de” Iron Wolf Brigade”. De Litouwse
landstrijdkrachten bestaan voornamelijk uit ongepantserde infanterie (2 bataljons
gemotoriseerd/met vrachtauto’s) en 2 infanteriebataljons met YPR Armoured
Personell Carriers. Optreden van deze Litouwse eenheid is volstrekt afwijkend van de
wijze waarop NAVO eenheden worden opgeleid en hebben geoefend. Een
vertragend of verdedigend gevecht zoals als concept door de NAVO uitgewerkt is
nauwelijks bekend bij de Litouwers. Het toverwoord is dus “COORDINATIE1”! Nu is
met een telkens zesmaandelijkse wisseling van de basiseenheden “coördinatie” een
lastige opgave (Om maar een pittig understatement te gebruiken)
3. Logistiek. De Nederlandse compagnie is uitgerust met de Boxer APC2. Met deze
compagnie is dus een set aan reservedelen, specifieke gereedschappen en
uitrustingsstukken meegekomen. Bij vertrek naar Nederland gaat dus niet alleen de
compagnie met al haar materieel, maar ook met al haar reservedelen en munitie
weer terug, om weer te worden afgelost door een andere compagnie van het 42ste
Bataljon Limburgse Jagers, die weer met ander materieel zijn uitgerust. En dus ook
weer andere reservedelen en specifieke gereedschappen en munitie hebben. Deze
eenheid zal ook nog druk doende zijn met de opbouw en verbeteren van de
faciliteiten op de legerplaats Rukla. Omdat de legerplaats tot de aankomst van de
NAVO troepen alleen onderdak bood aan lichte infanterieonderdelen, moesten de
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In militaire kringen wordt als lichtvoetige definitie van het begrip “coördinatie” vaak omschreven als “het zo
dicht mogelijk langs elkaar heen werken.”
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APC: Armoured Personell Carrier
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nodige aanpassingen worden gemaakt toen de Duitse en Noorse Leopardtanks, de
CV903 en de Boxers arriveerden. Dus wegen moesten worden verbreed/versterkt en
de gehele legerplaats is nauwelijks terug te herkennen zoals Waldy, onze chauffeur
en medereiziger die een paar jaar geleden hier als dienstplichtige in opleiding was
geweest.

Werkzaamheden aan het kamp.
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CV90: Gepantserd infanterie voertuig
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Overzicht van de legerplaats Rukla

4. Interne coördinatie. Is de afstemming met de Litouwse gastheren als een formidabel
probleem, de afstemming tussen de verschillende NAVO contingenten bied ook al
een latente bron van wrevel. Elk nationaal detachement heeft zijn eigen “Rules of
Engagement” Zo mogen de Nederlandse militairen geen alcohol gebruiken en de
mogelijkheid om individueel te gaan “stappen” is letterlijk beperkt tot het rond het
hek rennen in het kader van het verbeteren/verhogen van de conditie. Terwijl de
Duitsers bijvoorbeeld op vrijdag “einde dienst” hebben en mogen tot het
ochtendappel van maandag wegblijven. Uiteraard worden deze (overigens
begrijpelijk) beperkingen niet door alle mensen van de compagnie met gejuich
ontvangen.
5. Pas na de derde rotatie zal het bataljon volledig gereed zijn met alle infrastructurele
inspanningen en zal de voornaamste inspanning zijn het daadwerkelijk beoefenen
van het gezamenlijk optreden.
Kortom, de leden van het niet gestructureerde groepje Nederlanders in Litouwen, heeft het
voornemen om de band met de Nederlandse militairen niet alleen te onderhouden en waar
mogelijk te verbeteren, maar ook om met een paar initiatieven het leven van deze militairen
zo aangenaam mogelijk te maken. Ideeën en initiatieven uit de Nederlandse gemeenschap
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worden dan ook met spanning tegemoet gezien.
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