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H
et gaat Nederland economisch gezien al weer een aantal jaren voor de wind. 
Het Bruto Binnenlands Product (BBP) blijft maar stijgen. Volgens nieuwe cijfers 
van het CBS stijgt het BBP dit jaar 3,2% en komend jaar met 2,7%. Goed nieuws 
voor het kabinet Rutte III. 

De stijging van het BBP heeft óók een keerzijde voor dit 
kabinet. Eind februari is Nederland bij de NAVO-bijeenkomst 
in Brussel en de veiligheidsconferentie in München hard 
op de vingers getikt omdat het geen invulling geeft aan de 
Wales-afspraak uit 2014 dat het defensiebudget conform 
de NAVO-norm moet gaan groeien richting 2% BBP in 
2024. Het defensiebudget neemt maar mondjesmaat toe 
met als gevolg dat het BBP-percentage dat aan Defensie 
wordt besteed daalt in plaats van stijgt. Het gevolg is 
dat het percentage dat Nederland uitgeeft aan Defensie 
niet alleen ver achter blijft bij de NAVO-norm maar óók 
bij het Europese gemiddelde. Dit stijgt wel, omdat veel 
Europese landen hun defensiebegroting, in tegenstelling tot 
Nederland, wél substantieel laten stijgen. 

Onder dit gesternte wordt thans de Defensienota 2018 geschreven. De nota moet eind 
maart het levenslicht gaan zien en zal nog steeds gaan over het verdelen van schaarste 
in plaats van het verduurzamen en investeren in een voor Nederland toekomstbestendige 
krijgsmacht. 

De regering loopt in mijn ogen dan ook achter de feiten aan en niet alleen als het gaat 
om onze krijgsmacht. Als ik kijk naar de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen dan 
verlopen deze uiterst moeizaam. Niet alleen bij Defensie maar binnen heel de overheid. 
Daar waar onze premier en de minister van Financiën hebben aangegeven dat de lonen 
in 2018 moeten stijgen en de koopkracht voor werkende gemiddeld met 1,4% zou 
moeten stijgen lijkt het er wederom op dat de ambtenaren hier niet op mogen rekenen. 
Zij worden niet voor het eerst als het sluitstuk op de begroting van het kabinet Rutte 
misbruikt. Dit laatste is opvallend: ten tijde van laagconjunctuur kan je hier misschien nog 
mee wegkomen maar tijdens hoogconjunctuur word je hier keihard op afgestraft. De 
werknemers zijn op, las ik onlangs in een krant. Dit zou je als overheidswerkgever toch 
aan het denken moeten zetten. Zeker als het gaat om militairen. In een overzicht van 
vacatures, waar militairen zoals gebruikelijk niet zijn opgenomen, zou Defensie in de top 
drie staan.

Onlangs heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het 
Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens ondertekend met alle betrokken 
partijen uit de maritieme sector. Centraal staan hier de verduurzaming en vergroening 
van de sector door het blijven versterken van onze kennis en innovatiekracht. Op dit 
gebied kan Defensie en zeker de Koninklijke Marine veel betekenen. Echter, dan moet 
er wel worden geïnvesteerd. Deze investeringen moeten niet alleen de veiligheid ten 
goede komen maar ook de innovatieve kracht van Nederland. Daarnaast zal Defensie een 
aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van Rutte III om in 2030 49% 
verminderde CO2-uitstoot te realiseren. Ook op dit gebied blijft het huidige kabinet, net 
als de vorige kabinetten Rutte, achter de feiten aan lopen. Onbegrijpelijk, want door de 
inverdieneffecten kan de regering op de bovengenoemde punten maximaal scoren.
Het gaat weer goed met Nederland maar vooralsnog hebben we de wind nog niet in het 
‘Sailplan 2030’, dat de Commandant Zeestrijdkrachten in dit nummer nader toelicht.
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Gelet op deze ontwikkelingen is een economisch en 
militair sterk Europa meer dan ooit noodzakelijk. 
Een Europa dat in staat is eensgezind op te 

treden en haar buitenlands- en veiligheidsbeleid indien 
nodig militair te ondersteunen. Een Europa waarbij de 
lidstaten op basis van internationale afspraken naar 
rato van hun economische draagkracht bijdragen 
aan het NAVO-bondgenootschap. Als handelsland 
en exportland heeft Nederland een groot belang 
bij de zee. Oceanen, zeeën en zeestraten verbinden 
werelddelen. Het zijn de belangrijkste wegen tussen 
landen, waarover ruim 90% van de wereldhandel wordt 
vervoerd. Het zijn de toevoerroutes naar Rotterdam, de 
grootste haven van Europa. Onze belangen liggen bij 
het vrijhouden en beschermen van deze of nieuwe ‘Sea 
Lines of Communication’ (SLOC’s). Deze drukbevaren 
scheepvaartroutes vormen namelijk de ruggengraat van 

de mondiale handel en daarmee van onze welvaart. 
Daarnaast zijn deze SLOC’s van immens strategisch en 
geopolitiek belang. Bij een grootschalig conflict in Europa 
zijn deze routes namelijk cruciaal voor de aanvoer van 
versterkingen en bevoorrading over zee. Dat was tijdens 
de Koude Oorlog al zo en dat geldt nog steeds.

Daarbij zien wij dat zich tussen nu en 2030 in Nederland 
diverse demografische en sociale ontwikkelingen 
doorzetten, zoals vergrijzing, een groter streven naar 
een goede balans tussen werk en privé, individualisering 
en arbeidsmobiliteit. Ontwikkelingen die bij de marine 
kunnen leiden tot schaarste aan personeel. Ook 
verandert de wereld door razendsnelle technologische 
ontwikkelingen. De exponentiële groei van technologieën, 
met de daaraan gekoppelde wapensystemen, biedt 
kansen maar leidt ook tot nieuwe dreigingen. Dat 

vergt van Defensie een inhaalslag op het gebied van 
platform- en wapensystemen, doctrines, tactieken en 
bedrijfsvoering. Maar het vergt ook dat we vooruitkijken 
naar de marine van morgen, overmorgen en de toekomst, 
door in te spelen op de geschetste ontwikkelingen en na 
te denken over de gevolgen van fenomenen als big data, 
3D-printing, nanotechnologie en robotisering.

Toekomstbestendig
Onze missie is het leveren van veiligheid op en vanuit 
zee. Daarvoor moet de marine wereldwijd in het gehele 
geweldspectrum kunnen opereren. Willen we potentiële 
tegenstanders een stap vóór zijn, dan moeten we op 
alle fronten vernieuwend zijn. Alleen op die manier kan 
een numerieke minderheid worden gecompenseerd 
zodat er een level playing field ontstaat met eventuele 
opponenten. Klein, maar dan moeten we wel fijn blijven. 
Hiervoor is een solide basis nodig om die vernieuwing 
te kunnen dragen. Dat wil zeggen een robuuste, maar 
tevens flexibele bedrijfsvoering en organisatie, die niet 
traag is als gevolg van gebrek aan eigenaarschap, starre 
regelgeving en stroperige processen.

Gegeven de vele veranderingen die op ons afkomen en 
de noodzaak om onze missie te kunnen blijven uitvoeren, 
moet de marine flexibeler worden. Het in volle omvang 
omarmen van de principes van de adaptieve krijgsmacht 
biedt ons de mogelijkheden om proactief, innovatief en 
slagvaardig op veranderingen te kunnen inspelen. Maar 
dat is niet genoeg. In deze onzekere en instabiele wereld 
is het belangrijk om een duidelijke koers voor ogen te 
hebben die ook op langere termijn de continuïteit en 
relevantie van de marine waarborgt. 

Deze koers is vastgelegd in het Sailplan 2030. Dit 
plan richt zich op vijf sporen, te weten Continuïteit, 
Bedrijfsvoering, Operatiën, Personeel en Materieel. 
Elk spoor heeft een ‘stip op de horizon’ voor het jaar 
2030, met bijbehorende strategische doelstellingen 
om op koers te blijven en voortgang te blijven boeken 
in de tussenliggende periode. Want willen wij onze 
materiële en personele gereedheid écht verbeteren 
en toekomstbestendig zijn, dan moeten we dingen 
anders doen. Dan moeten we de grenzen verkennen 
om problemen op te lossen. Ook als het niet direct onze 
verantwoordelijkheid is of binnen onze bevoegdheid valt. 
Dan moeten we eigenaarschap tonen of nemen en het 
woud aan regels vereenvoudigen om weer slagvaardig 
te zijn. Dan moeten we de regie herpakken en de marine 
meer in eigen hand nemen. 

Strategische koers
Om aan onze missie te kunnen blijven voldoen, moet 
de marine wereldwijd kunnen opereren in alle delen 
van het geweldspectrum. Van conflictpreventie tot 

gevechtsoperaties. In lijn met onze hoofdtaken, richt de 
marine zich op drie strategische opgaven: veilig blijven, 
veiligheid brengen en veilig verbinden. 
Veilig blijven betekent dat wij bijdragen aan de 
bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk 
grondgebied. Het betekent ook dat wij een structurele 
bijdrage leveren aan de NAVO ter bescherming van het 
bondgenootschappelijk grondgebied. Tot slot betekent 
veilig blijven dat wij vooruitgeschoven ingezet (forward 
presence) zijn, zoals in het Caribisch Gebied en gereed zijn 
voor directe inzet (ready to deploy) wanneer noodzakelijk. 
Veiligheid brengen betekent conflictpreventie, de 
bevordering van stabiliteit en conflict beslechting; aan 
en ver voorbij de randen van het NAVO grondgebied. 
Dit stelt eisen aan het voortzettingsvermogen van de 
marine. Veilig verbinden richt zich op de bescherming van 
onze fysieke en digitale aanvoerlijnen. Hiertoe behoren 
de vrije zee, de SLOC’s, de atmosfeer, de ruimte en het 
cyberdomein. Voor de marine ligt het zwaartepunt op 
traditionele choke points en de trans-Atlantische routes 
om economische, maar zeker ook militaire aanvoerlijnen 
naar Europa veilig te stellen.

Gegeven de veranderingen in de wereld en de daaraan 
verbonden noodzaak om onze drie strategische opgaven 
te realiseren, moet de marine flexibeler worden. Moeten 
we een duidelijke koers voor ogen hebben, die ook op 
langere termijn de continuïteit en relevantie van de marine 
waarborgt. Deze koers is vastgelegd in de vijf sporen van 
het Sailplan. 

Spoor 1: Continuïteit
Het spoor continuïteit richt zich op een marine die sterk 
verankerd is in de maatschappij, met een moderne vloot 
en voldoende slagkracht voor het Korps Mariniers. Dit 
betekent uiteraard tijdig voorzien in de nieuwbouw van 
wapensystemen, zoals de onderzeeboten, fregatten 
en mijnenbestrijdingscapaciteit. Hierbij onderstrepen 
en versterken de laatste twee projecten de Belgisch-
Nederlandse samenwerking.

Op korte termijn investeren we verder om versneld 
knelpunten weg te werken en de personele druk te 
verlichten. Om zo de gevechtsondersteuning te versterken 
en het voortzettingsvermogen van onze krijgsmacht te 
verbeteren. Zo komt er een tweede bevoorradingsschip, 
wordt de mijnenbestrijdingscapaciteit uitgebreid met 
een specifieke toolbox én komt er een zogenoemde 
fleet marine squadron voor specifieke taken zoals het 
beveiligen van kwetsbare koopvaardijschepen, het leveren 
van boarding- en guardteams voor onze schepen of het 
leveren van militaire assistentie. Hierdoor kunnen de 
Marine Combat Groups zich weer als organiek bataljon 
richten op gereedstelling en inzet. Ook het aantal 
instructeurs en opleidingsplaatsen wordt uitgebreid, om 
onze personele en operationele gereedheid te versterken. 
Ook investeren we in extra inlichtingen capaciteit (C4ISR) 
om informatiegericht te kunnen optreden. Tot slot 
wordt de materieel-logistieke keten versterkt door extra 
capaciteit bij de Directie Materiële Instandhouding.  
Daarnaast blijft de marine werken aan draagvlak binnen 

De wereld wordt er niet veiliger op. De krijgsmacht opereert steeds meer in een onzekere en instabiele 
geopolitieke omgeving. Dat blijkt uit de vele conflicthaarden in de wereld, de instabiliteit aan en ver 
voorbij de grenzen van het NAVO-bondgenootschap, de bloedige opmars van terreurbewegingen, de 
immense vluchtelingenstromen en de laffe aanslagen binnen Europa. Ook zien we een verschuiving 
naar een multipolair systeem, waarin rivaliteit tussen de grote mogendheden de verhoudingen 
domineren. Sommigen streven zelfs naar een gefragmenteerde wereld, een wereld van ‘alles tegen 
iedereen’, om zich op basis van het principe van ‘verdeel en heers’ beter te kunnen manifesteren.

‘Gegeven de vele veranderingen die op ons 
afkomen en de noodzaak om onze missie te 
kunnen blijven uitvoeren, moet de marine 

flexibeler worden’

De marine 
meer in 
eigen hand

Sailplan 2030:
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Spoor 3: Operatiën-Maritime Support Centre
Technologische ontwikkelingen in combinatie met 
schaarste op de arbeidsmarkt, leiden ertoe dat onze 
toekomstige klassen marineschepen – net als bij het OPV 
– gaan varen met kleinere bemanningen dan we tot op 
heden gewend zijn. Dit vergt wel meer ondersteuning 
vanaf de wal op tal van gebieden. Hierbij stellen wij 
ons de vraag wat naar de wal KAN en wat op zee 
MOET blijven om robuuste operationele capaciteit te 
waarborgen. Om de ondersteuning vanaf de wal 24/7 te 
garanderen, komt er een Maritime Support Centre (MSC). 

Omdat de inrichting hiervan een omvangrijke aanpassing 
van het bedrijfsvoeringmodel van de marine betreft, 
wordt de op- en inrichting van het MSC aangelopen 
als een Defensie Langetermijn Plan, met de daaraan 
verbonden financiële middelen. Voor het deugdelijk 
opstellen van de behoeftestelling, voert TNO een studie 
uit naar de gewenste functionaliteiten van het 24/7 MSC. 
Deze studie wordt medio dit jaar afgerond. Realisatie van 
het nieuwe Maritime Support Centre moet afgerond zijn 
als het eerste nieuwe fregat in 2024 de haven van Den 
Helder binnenloopt. 

Spoor 3: Operatiën – Onbemande systemen 
gemaximaliseerd
Het spoor Operatiën voorziet ook in de maximale inzet 
van onbemande systemen. Binnen de marine houdt het 
Maritime Warfare Centre overzicht van alle initiatieven 
en ontwikkelingen op dit gebied. Zowel binnen de 

Om de balans tussen onze activiteiten en middelen 
te borgen, is het gereedstellingsplan op basis van de 
gereedstellingsopdracht CDS integraal getoetst zijn op 
personele, materiële en financiële haalbaarheid. Dit 
is vervolgens vastgelegd in het bedrijfsplan voor het 
uitvoeringsjaar, inclusief een onzekerheidsmarge om 
onvoorziene zaken op te vangen. Hierin zijn concrete 
doelstellingen opgenomen. Zowel per operationele 
groep als voor de ondersteunende afdelingen. 
Eén van de doelstellingen daarbij is om financiële 
verantwoordelijkheid zo laag als realistisch mogelijk in 
de organisatie te beleggen. Ook voert CZSK regie over 
de ondersteuning – producten en diensten –  die vanuit 
de andere defensieonderdelen geleverd worden en heeft 
CZSK zeggenschap over de besteding van het budget ten 
behoeve van ons.

Tot slot verschijnt in 2018 het nieuwe Voorschrift 
Bedrijfsvoering CZSK. Dit voorschrift vervangt de huidige 
ACZSK DPBV 600 en beschrijft  wat binnen het CZSK 
is ingericht en georganiseerd om de bedrijfsprocessen 
te beheersen en te besturen (bedrijfsvoering), zodat de 
taak- en doelstellingen zowel rechtmatig, doelmatig als 
doelgericht worden gerealiseerd. 

Spoor 3: Operatiën – High End Warfare
Het spoor Operatiën richt zich op een operationeel 
relevante marine die kan opereren in het hoogste deel 
van het geweldspectrum. Ingegeven door de geopolitieke 
ontwikkelingen in de wereld en de steeds grimmiger 
wordende veiligheidssituatie, moest de focus verschuiven. 
Na jaren van inzet in enkelvoudige missies in het lager 
deel van het geweldspectrum, zoals antipiraterij of 

counterdrugsoperaties, moeten wij weer trainen waar wij 
écht voor op aarde zijn. Immers, het Navy-Marine Corps 
Team staat voor vrede en veiligheid op en vanuit zee. 
 
De komende jaren krijgt high end warfare in de 
gereedstelling de hoogste prioriteit, waarbij we trachten 
om zoveel mogelijk eenheden op zee of in het veld te 

krijgen. Voor 2018 is gekozen om in een combined/joint 
omgeving met meerdere onderwater-, oppervlakte-, 
land- en luchteenheden deel te nemen aan drie grote 
geclusterde oefeningen in het hogere deel van het 
geweldspectrum, in plaats van aan een hele serie kleine 
deeloefeningen. Er is gekozen om weer als integraal team 
alle domeinen – onderwater, bovenwater, op het land, 
in de lucht en in de ruimte – samen te trainen. Met in de 
tussenliggende periodes rust voor onderhoud en ruimte 
voor individuele opleiding. Voor de vloot ligt grote nadruk 
bij Ballistic Missile Defence en Anti-Submarine Warfare. 
Voor de marinierseenheden ligt de nadruk op combined 
arms optreden op niveau 5(+) en dan met name in de 
domeinen mountain and arctic warfare. Hierbij traint 
het korps nauw samen met de Britse en Amerikaanse 
mariniers. 

de eigen organisatie en de maatschappij. Hiertoe worden 
momenteel meerdere projecten uitgewerkt, zoals de 
sprekerspool KM, het programma veteranen voor de 
klas, een workshop programma verbaal meesterschap en 
storytelling én de oprichting van ‘Jong CZSK’. Aangezien 
zij de toekomst zijn, wordt ‘Jong CZSK’ nauw betrokken 
om mee te denken over de ontwikkelingen in de wereld 
en de toekomst van de marine. 

Spoor 2: bedrijfsvoering
Het spoor bedrijfsvoering brengt balans tussen 
onze activiteiten en de toegezegde middelen. Het 
zorgt dat eigenaarschap eenduidig is belegd en dat 
de procesgerichte CZSK-organisatie het gevraagde 
product ondersteunt. Om de bedrijfsvoering op orde 
te krijgen, moeten wij op de eerste plaats compliant 
zijn. Dat betekent werken conform de geldende wet- 
en regelgeving, terwijl er tegelijkertijd focus is om de 
hoeveelheid regelgeving te beperken tot het minimaal 
noodzakelijke. Dat geldt zowel voor de organisatie als 
de werknemers. Om helderheid te krijgen over wat wel 
en niet mogelijk is en hoe taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden zijn belegd, komt er een compliance 
management tool. 

Een andere stap die uitgewerkt wordt in het spoor 
bedrijfsvoering is de herpositionering van de 
groepsoudsten Onderzeedienst, Groot Bovenwater, 
Klein Bovenwater en Korps Mariniers. Dit houdt in 
dat de groepsoudsten worden versterkt in hun rol als 
boegbeeld en kwaliteitsbewaker van hun groep en meer 
mogelijkheden krijgen om hun eigen groep te sturen en 
het gevraagde product te leveren.  

‘Om rust en voorspelbaarheid in vaar-  
en oefenprogramma’s te creëren, gaan we  

in 2019 ook een pilot draaien met  
een wisselbemanningenconcept in het 

Caribisch Gebied’

‘Op korte termijn investeren we verder om versneld 

knelpunten weg te werken en de personele druk te 

verlichten. Zo komt er […] een zogenoemde fleet 

marine squadron voor specifieke taken zoals het 

beveiligen van kwetsbare koopvaardijschepen, het 

leveren van boarding- en guardteams voor onze 

schepen of het leveren van militaire assistentie.’ 

(MCD/Jasper Verolme)

‘Het spoor Personeel richt zich op een marine met een modern en adaptief personeelsbeleid.’ (MCD/Hille Hillinga)

'Ingegeven door de geopolitieke 
ontwikkelingen in de wereld en de steeds 

grimmiger wordende veiligheidssituatie, moest 
de focus verschuiven'
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De marine meer in eigen hand

gedeelte van het geweldsspectrum. Maar ook het 
vervroegd vrijkomen van geld voor broodnodige 
investeringen om komend jaar versneld knelpunten 
weg te werken, de personele druk te verlichten en onze 
gevechtsondersteuning versterken. Maar om onze missie 
te kunnen blijven uitvoeren, hebben we een solide basis 
voor de toekomst nodig. Een duidelijke koers die de 
continuïteit en relevantie van de marine waarborgt. De 
afgelopen jaren is hard gewerkt aan herstel. Dat heeft 
veel van ons incasseringsvermogen gevraagd. Maar we 
hebben de weg omhoog gevonden. Nu is het tijd om 
voorwaarts te gaan. Door een stevig fundament te leggen 
voor onze toekomst. Daarbij geeft het Sailplan de koers 
en gelden de Sailing Rules als ons kompas.

Om de instroom van burgerpersoneel te bevorderen, 
lopen meerdere projecten. Denk hierbij aan het aanbieden 
van een werkstage of een tijdelijke functie binnen de 
marine, waarbij burgers kunnen ervaren wat een baan bij 
de zeemacht inhoudt. Zij kunnen vervolgens solliciteren 
op bijvoorbeeld de functies die bij DMI vrijkomen als 
gevolg van reguliere uitstroom omdat personeel met 
pensioen gaat. Verder werkt OKM aan een plan om de 
opleidingsuitval bij initiële opleidingen terug te dringen, 
om bij te dragen aan de vulling van de organisatie. 

Tot slot voorziet het spoor Personeel in het op hoger niveau 
brengen van Modelling & Simulation (M&S) bij het opleiden 
van personeel, het trainen van personeel en het ondersteu-
nen van de operationele inzet. Hiertoe lopen vijf ontwik-
kelsporen, te weten: het virtuele schip; augmented reality 
support; full warship training; mission training through 
distribution simulation en M&S for maritime warfare ope-
rations. Inmiddels is aangetoond dat M&S op relatief een-
voudige en betaalbare wijze een belangrijke bijdrage kan 
leveren. Hierdoor kan nieuw personeel opgeleid worden 
met de look and feel van de systemen aan boord. Concreet 
betekent dit het gebruik van simulatoren met computer 
based training waarbij alle assets ingezet kunnen worden. 
Hierdoor kan de eerste praktijkervaring op afstand worden 
opgedaan en is nieuw personeel eerder inzetbaar. Dit ver-
groot de flexibiliteit van de opleidingen.  

Spoor 5: Materieel
Het spoor Materieel moet de marine op materieelgebied 
voorbereiden op weg naar 2030. Dus ervoor zorgen dat 
alle nieuwe schepen en wapensystemen aan onze eisen 
voldoen en dat inzet en onderhoud in balans zijn. Hiertoe 
voert CZSK regie over onderhoud, nieuwbouwprojecten 
en onderhoudskennis binnen het militair-maritiem 
domein. Hierbij moet adequate instandhouding en 
samenwerking met civiele partners de continuïteit van de 
maritieme instandhouding garanderen.  
Om voorbereid te zijn op de marine van de toekomst, 
lopen diverse nieuwe projecten. Voor de langere termijn 
zijn dat de nieuwbouw van wapensystemen en schepen, 
waarbij familievorming een belangrijk uitgangspunt is. 
Daarbij werken DMO als ontwerper en CZSK als gebruiker 
en instandhoudingsvoorbereider nauw samen. In het ka-
der van spoor 5 is er flink geïnvesteerd in extra reserveon-
derdelen, zodat ons personeel aan boord minder misgrijpt 
en hebben de mariniers nieuwe uitrustingsstukken ver-
strekt gekregen. Een ander treffend voorbeeld is het FRISC 
project. Anderhalf jaar geleden – tijdens de start van het 
programma ‘verbeteren materiële gereedheid’ – was de 
beschikbaarheid van de FRISC’s ongeveer 40%. Inmiddels 
haalt de DMI een beschikbaarheid van meer dan 75%! 
Een prestatie die niet zonder slag of stoot is gehaald. De 
wapensysteemmanager van Klein Boven Water betrok alle 
installatiemanagers voor het opzetten van een instand-
houdingsanalyse, inclusief het logistieke deel. Daaruit 
bleek dat het ‘garagemodel FRISC’ nog niet volledig was 
doorgevoerd en kon de verbeterslag gemaakt worden. 
Een programma met een lange adem, maar ook om trots 
op te zijn. 

De komende jaren vervolgt de marine in het spoor Mate-
rieel de ingeslagen weg. Hierbij zal grote nadruk liggen 
op de nieuwbouwprojecten, alsmede op het duurzaam in 
balans komen. Daartoe werken we verder aan het verho-
gen van onze voorraden, het vergroten van operationele 
inzetbaarheid en het vasthouden van de opwaartse lijn. 

Afsluitend
Hoewel het Sailplan pas ruim een half jaar geleden het 
levenslicht zag, zijn de eerste mijlpalen al duidelijk bereikt. 
Mijlpalen zoals de ontwikkeling van loopbaanpaden 
mariniers, het op peil brengen van onze voorraad veel 
gebruikte onderdelen en een hernieuwde focus in het 
operationeel jaarplan op trainingen in het hoogste 

vervangingsplannen, als daarbuiten. In het kader van 
‘Doorontwikkeling Krijgsmacht’ (DOKM) zijn reeds vier 
nieuwe REMUS 100 aangeschaft. Deze worden in 2018 
ingezet vanaf onze mijnenbestrijdingsvaartuigen. In het 
kader van de vervanging MCM-capaciteit is, in aanloop 
naar de verwerving, samen met België een toolbox 
samengesteld door middel van Concept Development 
Assessment Games. Ook het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk hebben hieraan deelgenomen. De uitkomst is 
een toolbox met daarin een Unmanned Surface Vessel 
(USV) met een gesleepte sonar medium Autonomous 
Underwater Vehicle (AUV) tot 1.000 kg, een light met de 
grote van een REMUS, een helikopter drone en mogelijk 
een USV met veegcapaciteit. Ook bij de vervanging van 
de fregatten wordt bekeken waar onbemande systemen 
kunnen worden toegevoegd. 

Bij de marinierseenheden loopt een traject onder leiding 
van het Marine Training Command voor de introductie 
van Quadcopters op squadronniveau. Zo is een twintigtal 
drones aangeschaft voor testen in dit project. Aan de 
hand van de ervaringen wordt een concept geschreven 
voor de inbedding van het opereren met drones 
binnen het korps. In samenwerking met de landmacht 
worden ook 12 micro Remotely Pilot Aircraft Systems, 
de zogenoemde black hornets van 15 centimeter, 
aangeschaft voor inzet op troop niveau. Tot slot werkt 
JISTARC aan de vervanging van de RAVEN UAS. 

Spoor 4: Personeel
Het spoor Personeel richt zich op een marine met een 
modern en adaptief personeelsbeleid, op een marine 
die een aantrekkelijke werkgever is en blijft en op een 
marine die volledig gevuld is, met arbeidsvoorwaarden 
die concurrerend zijn aan de arbeidsmarkt. Uiteraard 
liggen zaken als arbeidsvoorwaarden en verschillende 
contractvormen om de flexibele schil uit te breiden op 
een hoger dek. Toch houden we daar vanuit CZSK een 
blijvend oog voor. 
Binnen CZSK lopen diverse projecten om invulling te 
geven aan goed werkgeverschap. Zo is het moment van 
een doorstroombesluit van fase 2 naar fase 3 vervroegd, 
om de werkzekerheid voor het personeel te vergroten. 
Daarnaast wordt gestreefd naar een verlenging van de 
plaatsingsduur van maximaal drie naar vier jaar op functie, 
om zo de plaatsingsrust te bevorderen en de ‘opleidings-
niet-beschikbaarheid’ te verminderen. Door de inrichting 
van de flexibele schil van personeel dat op projectbasis 
ingezet kan worden, alsmede de inzet van reservisten, kan 
piekbelasting opgevangen worden, zonder de werkdruk 
op de rest van de organisatie te vergroten. 

Om rust en voorspelbaarheid in vaar- en oefen-
programma’s te creëren, gaan we in 2019 ook een pilot 
draaien met een wisselbemanningenconcept in het 
Caribisch Gebied. Dit houdt in dat we een patrouilleschip 
daar voor een jaar inzetten en dat de bemanning wisselt. 
Kortom, allerlei ontwikkelingen die passen bij de drie 
hoofddoelstellingen van C-ZSK: balans in onze activiteiten; 
meer perspectief; en meer manoeuvreerruimte om goed 
ons werk te doen. 

➜  Wij denken creatief, kostenbewust en 

oplossingsgericht en dit blijkt ook uit onze acties

➜  Wij zijn rolvast en geven anderen de ruimte

➜   Wij spreken elkaar aan op gedrag en resultaten

➜  Wij zijn verantwoordelijk voor ons handelen en 

durven beslissingen te nemen, waarbij wij bewust 

handelen in de geest van de regelgeving 

➜  Wij verdelen de werklast evenredig

➜  Wij zorgen voor een veilige werkomgeving, helpen 

elkaar en accepteren dat er fouten gemaakt 

worden

➜   Wij zijn adaptief

Sailing Rules
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“De laatste slag in de Tachtigja-
rige oorlog werd geleverd door 
de VOC in de binnenlanden van 
het verre Ternate in juli 1649”. De 
Kam schetst wel een heel roman-

tisch beeld van het eiland Ternate 
in de Molukken zee, waar ik van-
wege familiebanden de afgelopen 
jaren een aantal keren geweest 
ben. Die “binnenlanden” zijn in 

werkelijkheid steile dichtbegroei-
de vulkaan-hellingen. Maar De 
Kam heeft wel gelijk dat Ternate 
ver weg ligt in de Indonesische 
archipel, zelfs met de huidige, 
moderne vliegverbindingen. 

Het vroegere sultanaat Ternate 
bestaat uitsluitend uit de 1721 
meter hoge (actieve) vulkaan 
Gamalama, waar rond omheen 
een smalle bochtige weg van 
45 km loopt zodat je het eiland 
gemakkelijk kan rondrijden 
met auto of motor. Tijdens de 
rondrit zijn er adembenemend 
mooie uitzichten aan de zeezijde, 
over andere eilanden van de 
Noord-Molukken, onder andere 
op het eveneens ex sultanaat 
Tidore met zijn 1730 meter hoge 
dode vulkaan. Aan de landzijde 
bevinden zich steile tot zeer 
steile hellingen, waar vooral 
aan de noordwest kant van het 
eiland nog pala en cengkeh 
bomen groeien: nootmuskaat 
en kruidnagel, de specerijen die 

eeuwenlang een belangrijke bron 
van inkomsten van de VOC waren. 
Aan de kust zijn nog overblijfselen 
te zien van vroegere Spaanse- 
en Portugese forten, sommige 
goed gerestaureerd. Maar voor 
ons Nederlanders is natuurlijk de 
Benteng Orange – fort Oranje, 
gesticht door de VOC in 1607 - 
het meest interessante. Ommuurd 
met toegangspoort, midden in 
het stadje Ternate gelegen en niet 
meer aan zee ten gevolge van 
aanplemping. De Indonesische 
regering heeft ingezien dat deze 
historische plekken toeristen kun-
nen trekken. Fort Oranje, dat in 
het recente verleden er verloederd 
uitzag, is inmiddels “opgeknapt” 
doch niet op verantwoorde wijze 
in de oorspronkelijke staat terug-
gebracht. Er is ook een (nep) 
slotgracht(je) gegraven. Maar de 
historische toegangspoort en een 
deel van de ommuring zijn geluk-
kig bewaard gebleven.

KTZA b.d. Ernst Weber

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESERVEREN= VERPLICHT! 
0223 614225/657688  

LOCATIE: DE MARINECLUB 
 

2018 26 APRIL 
Heildronk/ Taptoe arrangement 

 PROGRAMMA 
 

16:30 uur     Wij heten u en uw partner van harte welkom  
                               met een drankje 
17:30 uur            Heildronk & aanvang Oostersbuffet  
18:30 uur      Afsluiten met koffie/thee compleet 
+/-19:00 uur      Vertrek met pendeldienst heen/terug Taptoe 

     (verzorging vervoer door Defensie) 
 
 
 
 De HEILDRONK wordt u aangeboden door de KVMO & de Marineclub 

I
n de nasleep van Brexit wordt Frankrijk onvermijdelijk prominenter in het buitenlands 
en veiligheidsbeleid. Dat is niet eens zozeer het gevolg van het vertrek van de Britten 
uit de Europese Unie, maar vooral van de nakende verzwakking van het land als 
economische, politieke en militaire speler. Het Verenigd Koninkrijk zwalkt en dat is 
grotendeels het gevolg van het feit dat de Brexiteers, met Buitenlandminister Boris 

Johnson op kop, gewrongen zitten tussen nostalgie en realiteit; nostalgie naar het 
grootse verleden en de harde realiteit van aftakeling. Het Verenigd Koninkrijk kampt met 
grote overheidstekorten, tekorten op de handelsbalans, grote schulden bij de gezinnen 
en een excessieve afhankelijkheid van de diensteneconomie. De enige uitweg blijkt een 
pijnlijke devaluatie: de munt moet naar beneden, de belastingen en de loonlasten. De 
bevolking ziet af en dat dreigt de komende jaren te leiden tot meer politieke onrust.

De veronderstelling dat Brexit niet noodzakelijk gevolgen hoeft te hebben voor 
samenwerking met Londen op het gebied van veiligheid, is dus risicovol. Het probleem 
is niet dat het Verenigd Koninkrijk vertrekt; het probleem is dat het Verenigd Koninkrijk 
verzwakt. Op dit moment niet het leiderschap heeft om daarmee om te gaan. De vraag 
is niet zozeer of de Britten willen blijven samenwerken inzake defensie, het is vooral 
twijfelachtig of ze dat kunnen. De Britse krijgsmacht zit op het tandvlees. Cruciale 
investeringen worden uitgesteld. Budgetten voor operaties en oefeningen worden met 
de kaasschaaf bewerkt. Er is demotivatie over de hele lijn, van bij de soldaat tot bij de 
generaal. De Britten pronken met prestigieuze projecten, zoals het nieuwe vliegdekschip, 
de QE, en de aankoop, maar niemand lijkt echt te weten hoe deze gefinancierd kunnen 
worden. De Chinezen lachten zich de voorbije maanden een breuk toen de Britse marine 
met moeite een fregat ontplooid kregen in de Zuid-Chinese Zee en schreven in de 
kranten spottend over het lek in de QE.

De Britten verkeren in staat van zinsverbijstering en de Duitsers blijven op gebied 
van defensie terughoudend. In die context dient Frankrijk zich aan als nieuwe 
leider, voorlopig althans, want niemand weet wat de volgende verkiezingen zullen 
brengen. Bij een aantal landen wekt dat argwaan. In België bijvoorbeeld, probeerden 
de Fransen nogal onhandig hun economische gewicht te gebruiken om de Rafale-
gevechtsvliegtuigen te slijten. Veel kleine lidstaten storen zich aan het Franse 
nationalisme, de politieke steun voor de defensie-industrie en de militaire focus op de 
chasse gardée, de traditionele invloedssfeer bezuiden de Middellandse Zee.

Macht brengt immer een stukje arrogantie met zich mee maar toch zit er ook potentieel 
in het Franse leiderschap. Parijs is zich, zoals het elke staat betaamt, bewust van zijn 
nationale belangen maar ook van zijn limieten. Het beseft zeer goed dat het alleen niet 
verder kan, dat zijn force de frappe niet kan opereren zonder steun van andere lidstaten, 
dat het de Middellandse Zee niet alleen kan beveiligen en dat Franse bedrijven op termijn 
ten onder gaan zonder een beter geïntegreerde Europese defensiemarkt. Het Europese 
defensie-initiatief is daar een concreet voorbeeld van. Interessant is ook dat Frankrijk een 
bijzonder consistente geopolitieke benadering heeft. De Europese buitenrand moet de 
prioriteit krijgen en dat houdt steek. Ondanks een aantal kwetsbaarheden is Frankrijk 
ook een relatief robuuste economie, veel evenwichtiger dan het Verenigd Koninkrijk. 
Zolang Frankrijk naast zijn belangen zijn beperkingen erkent, is het niet eens zo slecht 
dat het leiderschap toont. 

‘De vraag is niet 
zozeer of de Britten 

willen blijven 
samenwerken inzake 

defensie, het is 
vooral twijfelachtig 
of ze dat kunnen’

column

Dr. Jonathan Holslag is politicoloog en China-kenner. Hij is onder meer docent Internationale 

Politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Reactie op het artikel “De Tachtigjarige (zee)Oorlog 
van dr.ir. Jaap de Kam, Marineblad februari 2018, 
blz 28 e.v.
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Het is dus niet verwonderlijk dat belangengroepen 
en adviseurs zich warmlopen om hun denkbeelden 
in die nota te krijgen. De Tweede Kamer heeft 

een rondetafelgesprek gehouden waar ze zijn gehoord. 
Ideeën van belangengroepen waren voorspelbaar: 
vakbonden willen nog meer geld voor defensiepersoneel 
en betere arbeidsvoorwaarden, werkgevers benadrukken 
de innovatie van de Nederlandse industrie en 
onderzoeksbureau TNO wil meer geld voor onderzoek 
op militair gebied. De uitspraken van veiligheidsanalisten 
waren enigszins inhoudelijker. Instituut Clingendael wil 
dat de landmacht prioriteit krijgt, want mechanisering 
van een brigade is nodig vanwege de dreiging van 
Rusland. Het Institute of Strategic Studies vindt dat de 
noodzakelijke veranderingen van dezelfde omvang zijn 
als die van de negentiger jaren. Deze instelling wil eerst 
de basisgereedheid op orde brengen en daarna nieuwe 
wapensystemen aanschaffen.1

Ook minister van Defensie Ank Bijleveld heeft gesprekken 
met dit soort groepen in de aanloop naar deze nota. 
In een lezing voor de Atlantische Commissie stelde zij 
zichzelf vragen als: Wat gaan we met het geld doen? 

Hoe veelzijdig willen we precies zijn? En: welk profiel 
hebben we nodig? Ze stelt: 'Dan zullen we keuzes moeten 
maken' en: 'Bij die keuzes kom je onvermijdelijk voor 
lastige dilemma’s te staan.'2 De minister ging, net zoals 
de Tweede Kamerleden overigens, niet in op de kwestie 
van hoe zij en haar staf eigenlijk die beslissingen (zouden 
moeten) nemen. Dit vraagstuk verdient evenwel de 
nodige aandacht. Hiervoor zijn twee redenen. 

De eerste is dat de manier waarop wordt gekozen voor 
de aanwending van het defensiebudget, de kwaliteit 
van dat wat wordt besloten mede bepaalt. Dit is vooral 
van gewicht omdat het hier niet om klein bier gaat. 
Defensie ontvangt jaarlijks ongeveer 10 miljard euro 
aan belastinggeld. Hierdoor gaat het bij beslissingen 
over een ander gebruik van dit geld vaak om grote 
bedragen. Vooral nieuw materieel is duur: een extra 
jachtvliegtuig kost bij benadering 100 miljoen euro, een 
nieuwe onderzeeboot 500 miljoen euro. Met een extra 
gevechtsvoertuig is nog geen 10 miljoen euro gemoeid. 
Doch daarvan heeft de krijgsmacht er, als het Instituut 
Clingendael zijn zin krijgt, tientallen nodig. 

De tweede reden is dat de Algemene Rekenkamer de 
'robuustheid' van de besluitvorming bij Defensie in twijfel 
trok.3 Ze deed dit naar aanleiding van een feit in 2013. 
In september van dat jaar verscheen de beleidsnota In 
het belang van Nederland. Daarin stonden snelle, harde 
financiële ingrepen. Een maand later kreeg Defensie er 
van de regering 100 miljoen euro bij. Het was aanleiding 
voor de toenmalige minister van Defensie om een 'aantal 
pijnlijke maatregelen te verzachten of terug te draaien'.4 
Zo ging de voorgenomen verkoop van het gloednieuwe 
joint support ship Karel Doorman niet door en kon een 
kazerne in Assen open blijven. Bij de landmacht echter 
was het niet alleen een kwestie van kleine veranderingen, 
maar werd een geheel nieuw concept van samenstelling 
van brigades ontvouwd. Was het inzicht zo veranderd in 
twee maanden tijd?

Deze argumenten zijn de aanleiding om in deze opinie-
bijdrage stil te staan bij het besluitvormingsproces 
rond de Defensienota. Eerst schets ik een theoretisch 
kader, waarin het verstandelijk of rationeel beslissen 
centraal staat. Dan wordt onderzocht hoe Defensie 
in beleidsbeslissingen omgaat met die theoretische 
inzichten, met als slot enkele gevolgtrekkingen.

Theoretisch kader 
Om te leren hoe beslissingen op het gebied van 
buitenlands- en defensiebeleid worden genomen was 
op stafscholen jarenlang het boek van Graham Allison 
Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 
verplichte kost.5 Deze Harvard-hoogleraar en voormalig 
Assistant Secretary of Defence for Policy and Plans heeft 
met behulp van drie modellen de Cubaanse rakettencrisis 
in oktober 1962 verklaard. Zijn aanpak is als beginpunt 
voor een begrip van besluitvorming nog steeds dienstig.

Model I is dat van de rationeel denkende beslisser 
die alternatieven tegen elkaar afweegt en dan de 
optie kiest met het meeste nut. Bij model II worden 
beslissingen gezien als het product of uitkomst van een 
organisatie. Die organisatie bestaat uit delen met eigen 
belangen en procedures. Allison geeft de Amerikaanse 
krijgsmachtdelen als voorbeeld.6 Model III is van politieke 
aard, waarbij een besluit de resultante is van een 
compromis of conflict tussen ambtenaren en/of politici 
met diverse belangen en ongelijk verdeelde invloed.
Allison vond dat het streven moet zijn om besluiten 
omtrent buitenlands- en defensiebeleid rationeel te 
nemen: 'For solving problems, a Model I-style analysis 
provides the best first cut'.7 Die analyse komt erop 
neer dat een beslisser het verschil zou moeten willen 
maximeren tussen de kosten van een activiteit en het nut 
hiervan voor hem. Voor defensieplanning gaat dit ook 
op, met dien verstande dat de omvang van het budget 
nu de begrenzing vormt. Stel een simpele krijgsmacht 
met twee wapensystemen (WS). WS1 kost €10 miljoen 

euro per stuk (even in het midden latend wat onder die 
kosten moet worden verstaan) en WS 2 € 20 miljoen 
per stuk. Het defensiebudget bedraagt €100 miljoen. 
Als de besluitvormer bij de combinatie van zes WS1 en 
twee WS2 beredeneert dat het nut voor Defensie hiervan 
kleiner is dan wanneer over vier WS1 en drie WS2 wordt 
beschikt dan is die laatste optimaler. De kern is dus om de 
combinatie van aantallen WS1 en WS2 te vinden die naar 
verwachting het meeste totaal nut voor Defensie oplevert. 
Zo wordt – in theoretische zin - de beste besteding van 
Defensiegeld bereikt.
In relatie tot de keuze voor de aanschaf van gevechts-
vliegtuigen besefte Allison terdege dat dit normatieve  
model niet overeenkwam met de werkelijkheid, doordat 
factoren die voortkomen uit de modellen II (organisa-
torisch) en III (politiek) niet werden meegenomen.8 Een 
complexe analyse op defensiegebied heeft immers niet 
één beslisser, maar een veelheid van actoren, met eigen 
belangen en verschillende machtsposities. 

Al vele jaren is er onderzoek gedaan naar de redenen 
waarom actoren bij besluitvorming niet rationeel 
handelen. De Israëlische psycholoog Daniel Kahneman 
kreeg voor zijn studies hiernaar de Nobelprijs voor 
economie in 2002. Hij stelt dat er twee imaginaire 
systemen in het menselijk brein zijn die de wijze van 
ons denken bepalen. Systeem I is snel, emotioneel en 
intuïtief. Dat licht hij met een voorbeeld toe. De directeur 
van een groot investeringsfonds had voor miljoenen 
dollars aandelen van autofabrikant Ford gekocht. De 
reden hiervoor was, dat die investeerder onder de 
indruk was van een automobielshow die hij, net voor de 
aankoop, had bijgewoond: 'Boy, do they know how to 
make a car!'.9 Deze impulsieve wijze van denken zorgt 
voor vooroordelen en leidt tot gevoelsmatig beslissen, 
waarbij alleen feiten ter onderbouwing van een besluit 
worden aangevoerd, als die dit ondersteunen. Systeem 
II is langzamer, zorgvuldiger afwegend en kost meer 
inspanning. In het geval van investeren in aandelen van 
Ford zou het gebruik van deze denkwijze een antwoord 
willen vinden op de vraag of de aandelen van Ford op het 
moment van de voorgenomen aankoop te laag geprijsd 

Het kabinet Rutte III brengt maart 2018 een Defensienota uit. Hierin wordt uitgestippeld welke 
plannen het de komende jaren met de krijgsmacht heeft. Deze nota zal van een andere inhoud zijn 
dan de beleidsnota’s van de laatste 25 jaar. Want stonden die in het teken van het innen van het 
vredesdividend en bezuinigingen, nu is er weer meer geld te besteden voor taken van Defensie. 
Het budget van 2018 is bijna een miljard euro groter dan dat van het jaar ervoor. Dat bedrag groeit 
geleidelijk tot 1,5 miljard euro in 2021.  ‘De manier waarop wordt gekozen voor de 

aanwending van het defensiebudget, bepaalt 
mede de kwaliteit van dat wat wordt besloten’

Defensienota 2018: een 
pleidooi voor rationaliteit w

w
w

.p
ix

ab
ay

.c
o

m
/A

re
k 

So
ch

a

Graham Allison, 2017. (US Navy photo/Zach Allan)
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waren. Wellicht waren er ook andere effecten te koop 
met betere vooruitzichten.

Deze psychologische inzichten hebben geleid tot 
managementtechnieken die bedoeld zijn om het snelle 
Systeem I-denken te vermijden.10 Organisaties kunnen 
deze, volgens Kahneman, in procedures en richtlijnen 
opnemen om logisch handelen af te dwingen.11 Ook voor 
Defensie zijn die technieken belangrijk want rationeler 
handelen zorgt voor een betere besteding van het 
belastinggeld, zoals ik in het voorbeeld van de twee 

wapensystemen aangaf. De vraag is nu hoe Defensie 
hiermee omgaat bij de totstandkoming van de nieuwe 
Defensienota.

De wijze van besluitvorming over 
Defensienota’s
Een antwoord op deze vraag moet worden gevonden in 
dat wat daarover is geschreven, zowel door Defensie in 
voorschriften en beleidsnota’s als door onderzoekers van 
dit beleid.
Hoe een beleidsnota, zoals de Defensienota 2018 tot 
stand moet komen en wie daarbij betrokken is, staat 
in het Organisatiebesluit en het Beleid Bedrijfsvoering 
Defensie uit 2013. Hieruit blijkt dat de Hoofddirecteur 
Beleid van het ministerie verantwoordelijk is voor de 
beleidsnota’s. Hij werkt de beleidsdoelstellingen uit en 
dan is het aan de Commandant der Strijdkrachten om 
een 'balans tussen doelen, activiteiten en personele en 
materiële middelen' te zoeken. Dit gebeurt met hulp van 
'normen, kengetallen en sjablonen, waarmee hij vaststelt 
welke specifieke activiteiten nodig zijn om een bepaalde 
doelstelling te halen en welke middelen per activiteit en 
hoofdwapensysteem hij toekent'. 12 

Over de wijze waarop analyses moeten plaatsvinden laten 
de voorschriften zich niet uit. Een voormalig medewerker 
van de Defensiestaf heeft een tipje van de sluier opgelicht. 

Hij schrijft dat de Commandant der Strijdkrachten in 
overleg met zijn ondercommandanten, opties voor 
aanpassingen van de defensieorganisatie maakt. Daaruit 
wordt in overleg met de minister een voorselectie 
gemaakt op basis van die beleidsdoelstellingen. Die wordt 
nader uitgewerkt en dan in breder verband besproken. 
Uiteindelijk wordt een voorstel voorgelegd aan het 
kabinet. Hij vindt het een intensief en gevoelig proces 
dat ten dele feitelijk is, maar waarbij ook persoonlijke 
zienswijzen een rol spelen.13

Dat visies van actoren inderdaad een rol spelen tonen 
wetenschappelijke studies aan. Onderzoek naar 
de totstandkoming van de defensienota 1974 had 
als bevinding dat het een politiek gevecht was met 
verschillende inzichten van bewindslieden onderling.14 
Bij een studie naar de aanschaf van gevechtsvliegtuigen 
was de conclusie dat een handjevol officieren van 
de luchtmacht als hechte groep de besluitvorming 
domineerde. Argumenten van financiële en politieke aard 
kwamen daarbij onvoldoende aan bod.15 

De modellen II en III van Allison zijn in die studies 
herkenbaar.
In de zoektocht naar meer informatie over de wijze 
van besluitvorming en de rationaliteit daarvan heb ik 
beleidsnota’s uit het verleden bestudeerd. Men zou 
immers kunnen verwachten dat daarin duidelijk wordt 
hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Al deze nota’s gaan 
in op de maatregelen die zijn genomen en onderbouwen 
deze. Een uitleg in Defensienota 1984 illustreert dit: 
er is een numeriek overwicht van het Warschau Pact 
aan tanks en gemechaniseerde eenheden Daarom is 
meer eigen gemechaniseerd materieel nodig, want: 'De 
pantserinfanterie- en tankbataljons vormen de kern bij het 
verdedigend gevecht'.16

Uit die redenering valt niet op te maken, hoe de afweging 
is geweest. In sommige andere nota’s is hier wel iets 
over terug te vinden, omdat er te lezen is waar niet voor 
gekozen is. Een voorbeeld is de beleidsnota van 2003, 
waarin de toenmalige bewindslieden aangeven dat ze 
door budgettaire beperkingen de Patriot-capaciteit niet 
konden uitbreiden. Bovendien moesten ze ook afzien van 
de paraat stelling van een derde mariniersbataljon.17 

In geen van de nota’s komt de wijze van analyseren 
aan bod. Beleidsnota’s noch voorschriften maken dus 
gewag van de rationaliteit van de keuzes. Daarom blijft 
ongewis hoe die in het planningsproces is aangebracht. 
Vragen hierover blijven onbeantwoord. Deze betreffen: 
moeten integrale analyses worden uitgevoerd, waarbij 
nut en kosten (investeringen en exploitatie) van alle 
wapensystemen, bataljons, squadrons of maritieme 
taakgroepen tegen elkaar worden afgewogen? Of: zijn de 
analyses partieel of incrementeel, waarbij alleen voor de 
hand liggende alternatieven worden bezien? En hoe stelt 
men kosten en nut van alternatieven vast die voorgelegd 
worden aan de minister? 

’Al vele jaren is er onderzoek gedaan naar de 
redenen waarom actoren bij besluitvorming 

niet rationeel handelen’

Daniel Kahneman, 2013. (www.flickr.com/photos/erikbenson)

Slotbeschouwing
De keuzes, die minister Bijleveld met hulp van haar staf 
in het kader van de Defensienota 2018 moet maken, zijn 
ingewikkeld. Dit komt niet alleen doordat Defensie veel 
meer wapensystemen, dan de twee uit mijn voorbeeld, 
heeft. Een oorzaak is ook de brede formulering van dat 
wat de krijgsmacht moet doen. Bovendien is de mate 
waarin bataljons, squadrons en maritieme taakgroepen 
bijdragen aan inzetbaarheids-doelstellingen lastig in 

te schatten. Tot slot, verandert de omgeving van de 
krijgsmacht voortdurend, zowel in militair, economisch als 
politiek opzicht. 

Deze complexiteit zorgt ervoor dat de risico’s bij 
afwegingen omtrent de samenstelling van de krijgsmacht 
groot zijn: leiden de maatregelen in de Defensienota wel 
tot de beste krijgsmacht binnen het budget? Deze twijfel 
kan ook worden gevoed doordat, zoals deze bijdrage 
toont, niet bekend is hoe analyses zijn uitgevoerd. Die 
onzekerheid is in de Defensienota 2018 weg te nemen 
als de minister aangeeft hoe de beslissingen tot stand 
zijn gekomen. Niet alle alternatieven, die de revue zijn 
gepasseerd maar te licht zijn gevonden, behoeven hierin 
te worden verwerkt. Het volstaat als ze aangeeft wat 

de gevolgde werkwijze is. Voor de geloofwaardigheid 
van de juistheid van die procedure helpt het als hierbij 
wordt toegelicht hoe rationaliteit in die besluitvorming 
is aangebracht en hoe het snelle Systeem I-denken van 
Kahneman wordt vermeden. Dit is Defensie wel enigszins 
verplicht aan de Nederlandse belastingbetaler.

dr. E.J. (Eric Jan) de Bakker is KTZA b.d. en 
bedrijfseconoom.
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’Deze complexiteit zorgt ervoor dat de risico’s 
bij afwegingen omtrent de samenstelling van 

de krijgsmacht groot zijn’

EU-experts gezocht voor evaluatie

Zo wordt gewerkt aan het Europese Defensiefonds, waarin 
zowel research- als ontwikkelingsprojecten zullen worden 
opgenomen. Voor beide sporen is een voorbereidend 
programma voorzien: de Preparatory Action for Defence 
Research (PADR, 2017-2019) en het European Defence 
Industrial Development Programme (EDIDP, 2019-2020). 

De Europese Commissie dan wel een uitvoerend agentschap 
zoals het EDA is op zoek naar experts die assisteren bij 
het evalueren van projectvoorstellen, monitoren van de 
implementatie en beoordelen/controleren/onderzoeken 
van ethische factoren. Vanaf 2020 wordt een uitgebreid 
programma geïnitieerd.

Men is op zoek naar kandidaten met grote expertise en 
ervaring in vele technologische gebieden in de militaire 
context. Het register voor aanmelding is permanent 

opengesteld. Nederlandse kandidaten moeten op 
het moment van oproep beschikken over een geldige 
veiligheidsverklaring en moeten door het Nederlandse 
ministerie van Defensie worden gevalideerd. Een EU-
vergoeding maakt deel uit van het arrangement voor 
opgeroepen experts. Vanwege het belang om een 
goede balans te krijgen tussen beschikbare experts 
uit de verschillende EU-landen, worden Nederlandse 
geïnteresseerden nadrukkelijk uitgenodigd hun interesse 
kenbaar te maken. 

Nadere info: http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/experts/index.html

John Jansen (j.jansen@nidv.eu) kan u meer vertellen over 
de criteria waaraan de geïnteresseerden moeten voldoen en 
hoe de veiligheidsverklaring kan worden verkregen.

De Europese Commissie zal in toenemende 
mate door middel van projecten de Europese 
defensie-industrie ondersteunen.

A D V E R T E N T I E
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Een reductie van bemanningen wordt, zij het in 
mindere mate, ook voorzien voor scheepsklassen die 
momenteel ontworpen worden ter vervanging van de 

M-fregatten. 
In dit kader is het interessant te bezien aan welke 
ondergrens bemanningsreducties gebonden zijn 
en welke consequenties dit heeft voor de inzet van 
een oorlogsschip. Dit artikel is een aanzet tot het 
formuleren van die ondergrens en het schetsen van die 
consequenties. Daarom wordt eerst kort teruggeblikt 
op de introductie van het Patrouilleschip (PS) en zijn 
capaciteiten en taken. Dan volgt een beschrijving van 
de huidige situatie en inzet met een gereduceerde 

bemanning. Daarna schets ik enkele ontwikkelingen die 
relevant zijn voor de bemanningsgrootte op vervangers 
van de M-fregatten. Het naast elkaar leggen van huidige 
ervaringen en toekomstige, mogelijke ontwikkelingen, 
levert dan een beeld op van de kritieke ondergrens van 
bemanningsreductie.

Het Patrouilleschip van de Koninklijke  
Marine
In de Marinestudie uit 2005 werd de aanzet gegeven 
voor de aankoop van de patrouilleschepen. Voor 
deze tijd was reeds een vergelijking uitgevoerd tussen 
korvetten en patrouilleschepen.1 Omdat het ministerie 
van Defensie meer aandacht wilde geven aan de, toen 
nieuwe, taken lager in het geweldspectrum werd gekozen 
voor patrouilleschepen. In de Marinestudie werd als 

De vier Patrouilleschepen van de Holland-klasse bevaren inmiddels alweer enige tijd de wereldzeeën 
voor de Koninklijke Marine. Nadat het eerste schip van deze klasse in 2012 in dienst is gesteld, zagen 
deze vaartuigen onder uiteenlopende omstandigheden actie. Een opvallende eigenschap van deze 
scheepsklasse is dat zij met een kleinere bemanning vaart en opereert. 

Is het Patrouilleschip het voorbeeld 
voor toekomstige schepen?

Gereduceerd bemannen

verschil tussen korvetten en patrouilleschepen benoemd 
dat korvetten eventueel kortstondig geschikt zouden 
kunnen zijn voor inzet in het hoge geweldspectrum 
terwijl patrouilleschepen daar niet geschikt voor zijn. 
Aangezien met name de capaciteiten van een schip de 
bemanningsgrootte bepalen en dus niet de afmeting van 
het schip zelf, werd ingeschat dat het patrouilleschip met 
een bemanning van ongeveer 50 koppen zou kunnen 
varen.

De taken lager in het geweldspectrum zijn kustwacht-
taken, counter drug operaties, maritieme interdictie, 
noodhulpverlening en antipiraterij. De Marinestudie 
noemt in dit verband vooral de inzet in het Caribisch 
Gebied. Ook in latere documenten en plannen komen 
soortgelijke argumenten terug, zoals in het gebruikersplan 
Patrouilleschip en het DMP-A document.

Varen met gereduceerde bemanning
Omdat de Patrouilleschepen merendeels voorzien zijn 
voor operaties in het lage geweldspectrum kwam de term 
doelmatigheid snel in beeld, ook in de Marinestudie. De 
voordelen van doelmatigheid liggen mijns inziens voor de 
hand. Door de kleinere bemanning is het schip goedkoper 
te exploiteren, hetgeen ten tijde van de bezuinigingen 
politiek goed uit te leggen was. Daarnaast had, en heeft, 
de marine te maken met een terugloop aan personeel. 
Door minder mensen aan boord te plaatsen kunnen 
de vaartuigen langer operationeel blijven. Toch is het 
kunnen opereren met kleinere bemanning gebonden aan 
randvoorwaarden.

Varen met ‘normale bedrijfsvoering’
Het eerste gevolg van varen met een kleine basisbeman-
ning lijkt logisch: met minder mensen kan uiteindelijk ook 
minder werk verzet worden. Het zeewachtbrandpiket en 
de averijrol bijvoorbeeld zijn hierdoor kleiner dan op de 
fregatten. Aan de ene kant is dit welhaast onvermijdelijk 
omdat er minder mensen beschikbaar zijn. Anderzijds 
kan dit worden gecompenseerd door geautomatiseerde 

systemen zoals watermist om branden te onderdrukken 
of zelfs te blussen. Daarnaast is het schip zo ontworpen 
dat er compartimenten in geval van averij opgegeven 
kunnen worden. Het grote verschil tussen een fregat en 
een patrouilleschip wordt hier zichtbaar. Een fregat moet 
de operatie voort kunnen zetten, bij een patrouilleschip 
worden acties gepauzeerd of afgebroken. De systemen en 
het ontwerp gecombineerd met de keuze om een actie 
eventueel af te breken maken de kleinere veiligheids-
organisatie mogelijk. 
Voor een patrouilleschip is deze veiligheidsorganisatie 
van groot belang omdat nagenoeg de gehele basisbe-
manning hierin een taak heeft. Het type operaties uit de 
Marine studie en het gebruiksplan OPV leggen de focus 
op het veilig varen van het schip. Voor extra taken op 

operationeel gebied worden modulaire teams voorzien 
ter ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn een team 
mariniers voor boardings en een boordvliegploeg als een 
helikopter embarkeert. Door de focus op veilig varen te 
leggen in plaats van op effectief missies uit te voeren, 
wordt al snel naar efficiëntie gekeken in plaats van naar 
effectiviteit. Efficiënt varen heeft dus de voorkeur boven 
effectief opereren onder alle omstandigheden. Dit zien 
we bijvoorbeeld terug in de hoeveelheid personeel van de 
technische dienst.

Systemen worden niet meer alleen door het boordperso-
neel onderhouden. Aan boord is er een beperkte hoeveel-
heid personeel om de platform- en SEWACO-systemen te 
onderhouden. In totaal zijn dit er op het PS twintig: drie 
officieren, twee sergeant-majoors, vijf sergeanten, zeven 
korporaals en twee matrozen. Vergeleken met een Tech-
nische Dienst van zeventig man sterk op een fregat is het 

‘Door de focus op veilig varen te leggen  
in plaats van effectief missies uit te voeren, 

wordt al snel naar efficiëntie gekeken in  
plaats van naar effectiviteit’

Uitleg op het helidek van Zr. Ms. Zeeland in het kader van NBCD-oefe-

ning. (foto bemanning Zr. Ms. Zeeland)

De ca. 50-koppige bemanning 

van een Patrouilleschip, in dit 

geval Zr. Ms. Friesland. (foto 

bemanning Zr. Ms. Friesland)

>
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Dit is natuurlijk ook de kracht en de charme van de 
marine en maakt het eigenlijk ook aantrekkelijk om met 
een kleine bemanning te varen. Een kleine bemanning die 
alles samen doet. Een kleine bemanning waarbij iedereen 
direct ziet wat hij of zij bijdraagt aan het eindproduct 
van het schip. Het is wel de vraag of dit strookt met het 
concept PS en of we dit van onze mensen kunnen blijven 
verwachten.

Toekomst: mens en techniek
Ook voor toekomstige schepen wordt gedacht aan een 
kleinere bemanning dan op onze huidige fregatten. 
Officiële documenten heb ik hierover nog niet ingezien 
maar ik ga uit van ongeveer 100 koppen. Want de 
marine wil (en moet dat ook, gezien de krapte op de 
arbeidsmarkt) nog altijd graag met minder mensen 
varen. Ondanks dat genoemde vaartuigen nu wel de 
capaciteiten krijgen voor het hoge geweldspectrum, 
geldt het personeelsprobleem nog steeds. De vraag 
naar een bemanningsgrootte die zowel effectief als 
efficiënt is blijft daarom bestaan. Of een uitbesteding van 
onderhoud bij commerciële firma’s dan nog werkt, is zeer 

de vraag. Reizen deze ook naar een oorlogsgebied voor 
onderhoudswerk wanneer dat nodig is?
De techniek gaat razendsnel. Technische problemen 
die we nu aan boord ervaren zijn voor de introductie 
van een volgend scheepstype waarschijnlijk opgelost. 
Het vermoeden bestaat dat de problemen in 
automatisering en integratie van systemen dan ook 
veelal uit de wereld zijn. Kunstmatige intelligentie zal 
zeker eveneens een deel van de storingsanalyse over 
gaan nemen en reparatieadviezen geven. Door de 
verbindingsmogelijkheden tussen schip en hoofdkwartier 
komen er verder tal van opties bij. Het op afstand 
meekijken, helpen en eventueel meebeslissen wordt 
mogelijk, zeker op technisch vlak, maar misschien ook op 
het operationele vlak. In het Defensierapport “Houvast in 
een onzekere wereld”3 komt deze mens-machinerelatie 

de fregatten worden de laatste fases hiervan gevolgd 
in Groot-Brittannië bij de staf van FOST. Een veel 
gehoorde kreet is daar 'train hard, fight easy', oftewel: 
maak de scenario’s tijdens de training vooral complex 
zodat de praktijk altijd meevalt. Hierbij telt ook mee 
dat de tegenstander mogelijk toch blijft aanvallen 
ondanks het lage geweldspectrum dat we bedacht 
hadden. Daarbovenop wordt dan ook apparatuur en 
automatisering uitgezet want alles kan tenslotte kapot.

Daarbij loopt de bemanning van een PS uiteraard tegen 
bijzonderheden aan. De missie gaat door, dus niet 
iedereen is meer beschikbaar om lekken te dichten, 
branden te blussen en apparatuur te repareren. Het 
management team aan boord moet dus kiezen: wat 
gaan we niet meer doen? De keuzes die het kader maakt, 
hebben direct invloed op de operatie. De scheepsleiding 
moet bijvoorbeeld afwegen welke ruimte aan boord 
opgegeven wordt, of dat er sensoren of wapens pas later 
hersteld worden.

Wanneer de schade ook nog eens de automatisering 
raakt, verergert het probleem. Veel van de procedures 
staan of vallen met de automatisering. Zo zijn er minder 
techneuten aan boord omdat alles op via het systeem in 
de gaten gehouden kan worden en bediend kan worden. 
Wanneer de automatisering van dergelijke systemen 
wegvalt, is dit personeel wel weer nodig. Zij moeten dan 
komen uit de al te kleine bemanningsgroep die al te veel 
werk heeft. Hierdoor loopt herstel weer uit en zullen er 
wederom keuzes gemaakt moeten worden.

Uiteraard zijn de scenario’s uit het opwerken niet geheel 
representatief voor een inzet in een operatiegebied. Een 
taak waar het PS zeker geschikt voor is, zijn counter 
drugoperaties in het Caribisch Gebied. Deze operaties 
zijn prima te doen met de efficiënte bemanning op 
voornoemd vaartuig, zeker omdat dan de modulaire 
teams er aan boord bij komen. Toch is ook hier iets 
op af te dingen. De bemanning blijft namelijk klein en 
onvoorziene omstandigheden zorgen snel voor een 
hoge belasting bij het personeel omdat de modulaire 
teams niet voor alles ingezet kunnen worden, getuige 
het eerder aangehaalde voorbeeld van Zr. Ms. Zeeland 

die voortstuwingsproblemen gehad heeft tijdens recente 
inzet in het Caribisch Gebied. De basisbemanning telt 
maar twee specialisten voor de voortstuwing: één 
sergeant en één korporaal. Zij maakten dus overuren 
in die periode met storingen.2 Een ander voorbeeld van 
verstoringen is uitval van personeel. De kleine doelmatige 
bemanning kent veel specialisten. Daarbij is er vaak van 
elk specialisme maar één persoon aan boord. Daarnaast 
hebben veel bemanningsleden dubbele taken, waardoor 
de planning van het personeel al soms een kaartenhuis 
is wanneer er meerdere dingen tegelijkertijd gevraagd 
worden van het schip. Een enkel ziektegeval brengt dit 
precaire bouwwerk dan al aan het wankelen.

Een andere belangrijke taak is het verlenen van noodhulp 
na rampen, zoals bij de recente inzet van Zr. Ms. Holland 
en Zr. Ms. Zeeland in het Caribisch Gebied. Ook bij 
deze operaties moet er goed afgewogen worden wat 
mogelijk is. Hierbij is de balans tussen aan de ene kant 
zo snel mogelijk met veel mensen hulp bieden en aan de 
andere kant het voortzettend vermogen belangrijk. De 
bemanningen van beide schepen hebben laten zien dat 
een PS dit goed en langdurig aankan. Dergelijke inzet 
vraagt echter veel van het personeel. In het bijzonder 
wil ik hierbij de FRISC’en noemen. In het gebruiksplan 
Patrouilleschip zijn drie teams voorzien om met de FRISC 
te varen. Deze teams komen uit de Operationele Dienst 
Operatiën en de Nautische Dienst. Deze mensen zijn 
evenzeer nodig voor reguliere boordwerkzaamheden. 
Wanneer de FRISC’en veelvuldig ingezet worden, loopt de 
normale bedrijfsvoering op andere vlakken enigszins vast. 

Kortom, waar effectiviteit gevraagd wordt, komt de 
efficiëntie in het gedrang. De druk hiervan wordt dan 
direct gevoeld door het personeel. Wanneer de techniek 
niet doet wat we verwachten, dan gaan de mensen 
harder en soms langer werken. Laat de automatisering 
- denk aan het Draadloos Communicatie Systeem of 
de integratie tussen Combat en Platform Management 
Systemen - het even liggen? Het schip gaat toch naar zee 
door extra wacht of door extra controlerondes te lopen. 
Moeten we dingen toch gelijktijdig doen? Roep iedereen 
er bij en ga Alle Hens aan de slag. Want het schip moet 
naar zee en moet uiteindelijk toch een missie uitvoeren. 

duidelijk dat het schip (deels) afhankelijk is van ondersteu-
ning vanaf de wal. Zo wordt structureel een groot deel 
van het Periodiek (of Planmatig) Onderhoud uitgevoerd 
door de ondersteuningsploeg van de wal. Het dagelijkse 
tot driemaandelijkse periodieke onderhoud doet de be-
manning nog wel zelf. Periodiek onderhoud met een lan-
gere periodiciteit doet de walondersteuningsploeg.

Soms zijn ook commerciële firma’s nodig die grotere 
onderhoudstaken uitvoeren. Zoals in de media naar voren 
kwam, heeft Zr. Ms. Zeeland bijvoorbeeld in 2017 enkele 
dagen op Curaçao binnen gelegen zodat de leverancier 
defecten kon oplossen in de voortstuwingsdiesels. Ook 
voor de Technische Dienst geldt dat we veilig kunnen 
varen door een combinatie van techniek en manier van 
inzet. De automatisering maakt het mogelijk naar zee te 
gaan zonder een bezetting van een Technische Centrale. 
Daarnaast kan er makkelijker gekozen worden een haven 
aan te doen tijdens kustwachttaken dan tijdens een 
zeeslag. Volgens het concept achter het PS is uitval van 
systemen dus eerder te accepteren op een PS dan op een 
fregat. Ook hier dus: efficiëntie boven effectiviteit.

Naast het veilig kunnen varen kent een scheeps-
bemanning diverse andere taken. Zo is er politiek 
vlagvertoon met bijgaande recepties in buitenlandse 
havens. Aangezien de gehele Logistieke Dienst aan 
boord acht personen telt, moeten andere diensten 
assistentie te verlenen. Ook is het op orde houden van het 
vaartuig uiteraard belangrijk. Het klassieke beeld van het 
schoonmaken door de matrozen is niet van toepassing; 
het patrouilleschip heeft namelijk maar acht matrozen 
aan boord. Het patrouilleschip doet qua afmetingen 
nauwelijks onder voor een M-fregat en met z’n achten 
is dat dus niet te doen. Ook schoonmaken is dus, zoals 
de meeste Algemene Diensttaken, iets voor de gehele 
bemanning.

Varen tijdens operationele inzet
Het varen onder de normale bedrijfsvoering is doelmatig 
en efficiënt ingericht op een PS. Is dit anders tijdens 
operationele inzet? Een PS doet net als alle andere 
schepen een opwerktraject om inzetgereed verklaard 
te kunnen worden door de opwerkautoriteit. Net als 

Bemanning van Zr. Ms. Zeeland 

tijdens de FOST, de Britse Flag 

Officer Sea Training. (foto beman-

ning Zr. Ms. Zeeland)

‘We moeten er voor waken om 

(te) snel bemanningen te verklei-

nen. Aan boord kun je personeel 

namelijk zomaar weer nodig 

hebben indien systemen uitvallen 

door een gerichte aanval.’ (foto 

bemanning Zr. Ms. Zeeland)

’Het is wel de vraag of dit strookt met het 
concept PS en of we dit van onze mensen 

kunnen blijven verwachten’
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hebben om met een grotere bemanning te varen, houdt 
niet direct in dat het ook mogelijk is. Nederland vergrijst 
en er zijn schaarste categorieën aan personeel. Wellicht 
zal het dus toch een kleinere bemanning worden dan 
gewenst in het kader van effectiviteit. Wat wel belangrijk 
is, is dat de consequenties van die kleine bemanning op 
operationeel vlak dan goed bekend zijn.

Afsluitend
Het PS vaart en opereert met een kleine bemanning. 
Deze doelmatige inzet is mogelijk doordat er 
doelmatigheidskeuzes gemaakt zijn. Hierbij is de 
voortschrijdende techniek gebruikt om meer handelingen 
te automatiseren. Ook worden er operationele keuzes 
gemaakt om bepaalde dingen niet te doen. Wanneer 
er toch veel en meer van dit type schepen gevraagd 
wordt, heeft dit direct zijn (negatieve) weerslag op de 
bemanning.
In de toekomst is er veel mogelijk om eventueel 
bemanningen op een fregat in omvang terug te 
brengen indien er alleen al naar de technologische 
vooruitgang wordt gekeken. Drones en/of robots, maar 
ook softwarepakketten, kunnen een deel van de taken 
over nemen en zaken zijn op afstand te regelen. Deze 
ontwikkeling zou er toe kunnen leiden dat een schip 
lang inzetbaar blijft ondanks een kleine bemanning. Toch 
blijft oorlogsvoering onvoorspelbaar. Als zaken echt goed 
misgaan dan zijn en blijven de handjes die het werk dan 
doen, onmisbaar.

Kan een schip met een gereduceerde bemanning 
überhaupt effectief zijn in oorlogsvoering? Kijkend naar 
het PS zijn er veelbelovende signalen. Het kan zeer zeker 
veilig varen. Het kan ook zeer zeker missies uitvoeren. 
Een meer kritische blik is echter nodig wanneer we de 
wijze waarop we personeel inzetten bezien. Daarnaast 
moeten we ons realiseren dat de toekomstige schepen 
weer fregatten worden met een dus andere, meer op 
oorlogvoering gerichte taakstelling. Dat toekomstige 
fregat, en dus ook haar bemanning, moet een langer 
voortzettingsvermogen bezitten in potentieel moeilijkere 
omstandigheden. Wellicht is in dezen met een bemanning 
van 100 mensen de ondergrens daarvoor al bereikt, 
ondanks alle te verwachten technologische vooruitgang 
en alle nieuwe mogelijkheden.

LTZ1 (TD) dr. ir. W.L. (Wilbert) van Norden is sinds 
februari 2017 Hoofd Technische Dienst aan boord 
van Zr. Ms. Zeeland, een van de patrouilleschepen 
van de Hollandklasse. Hij heeft met dit schip 
opgewerkt, gevolgd door een periode waarin het 
inzet zag als stationsschip in het Caribisch Gebied. 
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Noten
1   Verschillende korvetten zijn vergeleken in de GOSKM-studie (Grote 

Oppervlakteschepen Koninklijke Marine), oktober 2004, uiteindelijk is 
gekozen voor patrouilleschepen i.p.v. korvetten.

2   Ondanks dat een externe firma ingeschakeld wordt, is het 
boordpersoneel uiteraard nog wel betrokken.

3   Bijlage bij kamerbrief BS20170005432 van 14-02-2017.

expliciet aan de orde. Militaire toepassingen worden 
daar zeker niet uitgesloten. Wel wordt benadrukt dat de 
mens altijd in-the-loop blijft. Het hoeft hier echter niet 
noodzakelijkerwijs om veel mensen te gaan natuurlijk. 
Het laat zich aanzien dat de apparatuur aan boord 
waarschijnlijk beter wordt en, hopelijk, minder gevoelig is 
voor storingen. Voor de uitval van de stroomvoorziening 
dienen er oplossingen te komen met steeds meer 
redundantie en minder storingsgevoelige systemen. 
Het invliegen van reservedelen is mogelijk niet meer 
nodig omdat deze met een 3D-printer direct aan boord 
vervaardigd worden. Wat niet op het schip te construeren 
is wordt dan wellicht ingevlogen door een drone. Kleinere 
drones kunnen in het schip mogelijk enkele taken op zich 
nemen. Op technisch vlak is te verwachten dat er veel 
mogelijkheden komen om met kleinere bemanningen 
veilig te kunnen varen. 

Ondanks dat de techniek veel mogelijk zal gaan maken 
veilig te varen, blijft de vraag bestaan of operaties 
effectief uitgevoerd kunnen worden. Kunnen alle taken 
op dit vlak ook daadwerkelijk opgepakt worden? Techniek 
blijft techniek en de kans op falen is daarbij nooit nul. 
Hoe redundant ook, voorzieningen kunnen uitvallen. 
Zeker als een tegenstander ook weet hoe afhankelijk 
je bent van techniek. Veel verbindingsmogelijkheden 
met het hoofdkwartier zijn enorm handig voor het 
efficiënt kunnen varen met een kleine bemanning. 
Diezelfde verbinding is evenwel kwetsbaar en een 
mogelijke achilleshiel in het gevecht. Daarnaast 
is elke externe computerverbinding gevoelig voor 
een cyberaanval. Het zou toch wel erg zijn als een 
compleet fregat uitgeschakeld wordt door bijvoorbeeld 
een satellietverbinding plat te leggen of foutieve of 
verstorende informatie in wapensystemen te verspreiden.

Technologische ontwikkelingen kunnen veel mogelijk 
maken. We moeten er echter voor waken om (te) snel 
bemanningen te verkleinen. Aan boord kun je personeel 
namelijk zomaar weer nodig hebben indien systemen 
uitvallen door een gerichte aanval. Bij noodhulpoperaties 
zijn handen om water te dragen en troep op te ruimen 
essentieel voor het behalen van een succes. Het zijn de 
zeelieden die zich op een dergelijk moment aan boord 
bevinden, die dan een calamiteit zullen moeten oplossen. 
Het gaat dan niet zozeer meer om hoe een en ander was 
opgezet en mogelijk te maken was. Het draait er dan 
eenvoudig om hoe het personeel daadwerkelijk is in te 
zetten omdat zij dan nog de enige zijn die in actie kunnen 
komen. Dit scheepsvolk zal zich daadwerkelijk aan boord 
moeten bevinden. Daarmee is het erg dubbel: de mensen 
zijn niet nodig vanwege de staat van de techniek maar 
zijn nodig voor wanneer het uitvalt. Hoewel dit, zeker als 
de technologische ontwikkelingen voortschrijden, zeker 
niet als efficiënte bedrijfsvoering te typeren is, zijn het 
deze mensen die broodnodig zijn indien de Koninklijke 
Marine onder alle omstandigheden effectief wil zijn en 
blijven. 

Grote vraag bij deze problematiek is of er sowieso 
personeel te vinden is om te varen aan boord. De wens 
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B
ent u voor of tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? 
Deze vraag krijgt de kiezer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen straks 
voorgeschoteld. Het betreft een wet van 172 artikelen op 66 bladzijden, 
aangaande het complexe terrein van inlichtingenvergaring en techniek. Er staat 
veel op het spel: het vermogen van de AIVD om tijdig terroristische dreigingen 

te onderkennen; onze privacy, althans volgens Amnesty en andere tegenstanders, en de 
geloofwaardigheid van de politiek als onverhoopt de uitslag niet strookt met de mening 
van de meerderheid in de Tweede Kamer. Onbelicht in het publieke debat: er staat 
eveneens veel op het spel voor de krijgsmacht.

Defensie worstelt al tijden met de vraag: wat is de prijs van veiligheid? Maar de 
krijgsmacht heeft tenminste nog een provisorisch referentiekader: de politieke afspraak 
met bondgenoten om 2% BBP te besteden aan de verdediging (al houdt Nederland zich 
er niet aan). Voor inlichtingendiensten bestaat er geen norm, referentiekader of meetlat. 
Sommige landen, zoals de Five Eyes bondgenoten, investeren verhoudingsgewijs veel 
meer in inlichtingen dan anderen. Zo is bijvoorbeeld de Britse GCHQ, verantwoordelijk 
voor Signals Intelligence (SIGINT) en cyber, meer dan twee keer groter dan de AIVD en 
MIVD bij elkaar. Dan hebben we het nog niet over MI5, MI6 en Defence Intelligence. 
Ook het wettelijk kader dat hun inzet bepaalt hebben de Britten al rond.
Afgelopen twee decennia is de verhouding tussen inlichtingendiensten en krijgsmachten 
fundamenteel veranderd. Tijdens het Falklands conflict speelde inlichtingen geen rol van 
betekenis; bij Srebrenica was het minimaal. In Afghanistan en Irak nam het belang van 
inlichtingen toe en waren veel operaties ‘intelligence driven’. Deze trend zet zich verder 
door en straks is het optreden vooral ‘driven by intelligence’. Of het nu cybersabotage, 
cyberspionage, information-war of het ‘targeten’/uitschakelen van commandanten 
van de tegenstander betreft; inlichtingendiensten nemen steeds meer de zowel 
voorbereiding als uitvoering van operaties voor hun rekening. Krijgsmachten hadden 
lang de monopolie op hard power; inmiddels zijn de capaciteiten en activiteiten van 
inlichtingendiensten minstens even belangrijk.            

Met de WIV 2017 kan de MIVD zowel de inzet van de krijgsmacht ondersteunen, als 
effectief zelf optreden in het cyberdomein. De wet vernieuwt enerzijds het mandaat 
van de diensten om de technologische ontwikkelingen bij te benen, en garandeert 
anderzijds extra toezicht op hun operaties. Het vermogen van inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten om inbreuken op de privacy te plegen mag geen heikel punt zijn; 
dit is immers altijd inherent aan hun optreden geweest. Een politie-dienstwapen kan 
eveneens een inbreuk vormen op iemands recht – tot leven. Wel valt onrechtmatig 
gebruik van een dienstwapen snel op, terwijl dat niet het geval is bij onrechtmatige 
inlichtingenoperaties. Daarom is een stevig stelsel van toezicht en controle essentieel, dat 
machtsmisbruik voorkomt en zorgt dat eventuele inbreuken op privacy altijd noodzakelijk 
en proportioneel zijn. Het blijft een ingewikkeld debat maar de diensten verdienen een 
basis van vertrouwen van de maatschappij. Kamerleden ook, want die bestaan juist om 
de ingewikkelde afwegingen achter deze wet te maken. Want als de burger tegen de 
wet blijkt te zijn, waar is hij dan wel voor?

‘Bent u voor of 
tegen de wet op 

de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 

2017?’

column

Mr. S. (Sergei) Boeke, voormalig marineofficier, is onderzoeker aan de Universiteit Leiden, Campus 

Den Haag.
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‘Verplicht, vrijwillig &  
verbonden – KVNRO 
100 jaar’
Samenstelling  W. Maas en  

W. de Natris
Uitgever KVNRO
Omvang 256 blz.
Prijs  € 49,95, excl. 

verzendkosten

In 2017 bestond de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse 
Reserveofficieren (KVNRO) 100 
jaar. Een mooie aanleiding om de 
geschiedenis van de vereniging en 
van “het instituut reserveofficier” 
te boekstaven. Door het op-
schrijven over te laten aan twee 
historische professionals die veel 
plezier beleven aan de combina-
tie van het doen van historisch 
onderzoek en het publiceren van 
boeken (zie www.maasendena-
tris.nl) wordt het verhaal van de 
KVNRO en haar leden op een 
overzichtelijke en aantrekkelijke 
wijze verteld en vooral ook ruim-
schoots in beeld gebracht.
Het boek bestaat uit drie hoofd-
stukken: de reserveofficier, de 
vereniging, de verenigingsdoel-
stellingen (saamhorigheid, be-
langenbehartiging en weerbaar-
heidsbevordering)

Het eerste hoofdstuk geeft een 
chronologisch overzicht van het 
‘stapsgewijs uitvinden van het 
instituut reserveofficier’. De eerste 
stappen werden al ruim voor het 
oprichtingsjaar 1917 gezet en 
met het doorontwikkelen van de 
adaptieve krijgsmacht zullen, zo 
is de verwachting, ook in en na 
2018 verdere stappen worden 
genomen. Door de vertelling te 
plaatsen tegen de achtergrond 
van (inter)nationale, politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen 
(Landstorm, Landweer, mobilisatie 
WO I, KNIL, WO II, dekolonisatie, 
Koude Oorlog en opschorting op-
komstplicht etc.) wordt het beeld 
geschetst van gemotiveerde en 
betrokken reserveofficieren die elk 
in hun tijdsgewricht bereidwillig 
waren om naast hun burgerbaan 
een actieve bijdrage te leveren 
aan de verschillende onderdelen 
van de krijgsmacht.
Dat beeld krijgt extra kleur door 

de met zorg uitgekozen foto’s 
van historische documenten en 
momenten, afbeeldingen van 
wervingsposters en treffende 
cartoons.
Zo is het bijvoorbeeld mooi om 
te zien dat het Malieveld in Den 
Haag ook honderd jaar geleden al 
in gebruik was als een bijzondere 
paradeplaats voor beëdigingen.
Voor de reserveofficier van nu is 
het interessant om te lezen hoe 
de verplichting en de vrijwilligheid 
om te mogen dienen al meer dan 
een eeuw in elkaar overlopen.
Voor de marine-geïnteresseerde 
lezer ontbreken verwijzingen naar 
specifieke KM momenten niet. 
Zoals bijvoorbeeld de beëdiging 
van toen prins Willem Alexander 
die ook vandaag de dag te boek 
staat als lid nr 1 van de KVNRO en 
aan wie het eerste exemplaar van 
het boek is uitgereikt.

In hoofdstuk 2 staat de KVNRO 
als vereniging centraal. Net als de 
KVMO is de vereniging van Ne-
derlandse reserveofficieren oor-
spronkelijk klein begonnen vanuit 
de drijfveer van de oprichters om 
de gezamenlijke belangen van 
de leden te behartigen. Er is een 
huisorgaan (verenigingsblad), er 
zijn afdelingen en er is een lan-
delijk bestuur. Ledenwerving en 
-behoud – zeker niet onbekend 
voor onze eigen vereniging – is 
door de jaren heen een issue. 
Momenteel heeft de KVNRO om 
en nabij de 1.000 leden. Terwijl 
op het hoogtepunt in de jaren 60 
er ruim 3.600 leden waren. Het 
huisorgaan is De Reserve Officier 
(RO). Voor de auteurs van het 
gedenkboek is het archief van 
de RO een zeer belangrijke bron 
gebleken, omdat een groot deel 
van het archief van de vereniging 
verloren is gegaan. Via de website 
(www.kvnro.nl) valt een deel van 
de RO’s digitaal na te lezen.

Wat opvalt in het boek (foto’s!) 
en ook via de verslaglegging in 
de RO is de relatief hoge leeftijd 
van de leden. Het huidige hoofd-
bestuur is aldus de auteurs volop 
bezig met de toekomst van de 
KVNRO en met het bieden van 
meerwaarde aan jonge reserveof-
ficieren, bijvoorbeeld door aanvul-
lende opleidingen en vorming 
te verzorgen, en actief mee te 
denken over bij het toekomstige 
reservistenbeleid.

Niet alleen de geschiedschrijving 
krijgt de aandacht, er is in het 
boek ook plek voor het heden via 
vijf portretten van reserveofficie-
ren die momenteel actief zijn. Zo 
valt te lezen dat de redenen om 
actief te zijn uiteenlopen, en dat 

de wisselwerking tussen burger-
baan en parttime militaire functie 
niet altijd even eenvoudig is. 
Het eerste portret is dat van een 
LTZ2OC KMR.

Het derde hoofdstuk is opge-
bouwd uit de drie statutaire 
verenigingsdoelstellingen van de 
KVNRO: ‘saamhorigheid’, ‘belan-
genbehartiging’ en ‘weerbaar-
heidsbevordering’. Dit deel van 
het boek staat bol van plaatjes 
van bijzondere bijeenkomsten, 
diners, sportmomenten en em-
blemen van afdelingen. In de 
afdelingen komt de vereniging tot 
leven, zo blijkt uit de beschrijving 
van die afdelingen in Nederland, 
maar ook die in het buitenland 
(voorheen in Nederlands-Indië, 
Suriname en nu nog actief op 
Curaçao). In de passage over 
het georganiseerd overleg blijkt 
dat dit overleg ook al (bijna) 100 
jaar oud is. Bij de uitleg over het 
huidige sectoroverleg staan foto’s 
met een voor de lezers van het 
Marineblad bekende De Natris, 
als representant van de collectieve 
belangenbehartiging.

Als het om de weerbaarheidsbe-
vordering gaat is er aandacht voor 
de Vierdaagse en voor de TMPT. 
Vooral de Tweedaagse Militaire 
Prestatietocht (sinds 1936) blijft 
ook anno nu deelnemers trekken 
(max 600) en is mede dankzij 
het te verdienen KVNRO-kruis 
een uitgelezen gelegenheid om 
de verbinding tussen beroeps en 
reserveofficieren op een sportieve 
manier te bewerkstelligen. Het 
boek eindigt met een wederom 
kleurrijke paragraaf over de inter-
nationale banden die de KVNRO 
onderhoudt, met name met de 
CIOR en de NRFC. Jaarlijkse con-
gressen en sportcompetities heb-
ben de tand des tijds en de druk 
van bezuinigingen overleefd. De 
laatste zin van het boek is letterlijk 
van een LTKOLMARNS KMR die 
jaren zeer actief is (geweest) in de 
internationale reservisten (schiet)
sportwereld.

Het verhaal eindigt enigszins 
abrupt. Een nawoord was wellicht 
op zijn plaats geweest. Na lezing 
zou je willen dat er meer over/
door reserveofficieren zou worden 
geschreven. Het verhaal van de 
KVNRO is slechts een deel van het 
verhaal van de Nederlandse reser-
veofficieren, van wie er immers 
velen lid zijn van andere vereni-
gingen zoals van de KVMO. Al 
met al bevat het boek veel inhoud 
die bij herhaling het nalezen en 
bekijken waard is. 

Hans Steensma

De Laatste Punisher
Auteur Kevin Lacz
Uitgever  Karakter Uitgevers BV
Omvang 320 blz.
Prijs € 19,00
ISBN 9789045214856

Kevin ‘Dauber’ Lacz zijn wens 
komt in 2006 uit. Zijn Charlie 
Platoon wordt uitgezonden naar 
Ramadi in Irak. Als sniper en me-
dic bij de Navy Seal’s was dit zijn 
kans op wraak voor 9/11 en hij 
wilde nergens anders liever zijn. 

Ramadi bevond zich in een chaos: 
bermbommen en muj (opstande-
lingen) hielden zich schuil tussen 
de bevolking en teisterden de 
stad. Het antwoord van bevelheb-
ber Generaal Patraeus was: neer-
slaan, vasthouden en herbouwen. 
Aan deze strategie zou Task Unit 
Bruiser (Seal Team Three) invul-
ling moeten gaan geven. Het 
boek neemt de lezer mee in de 
gevechten van Lacz en door de 
spannende verhalen zit je op het 
puntje van de stoel. Zijn eerste 
kill maakt hij op een wachttoren 
van de basis met zijn Mark 11 
sniper wapen (kal. 7.62). Zijn 
training had hem klaargestoomd 
voor dit moment en deze kill had 
slechts zijn enthousiasme voor 
wraak aangewakkerd. De tactiek 
om de opstand tegen te gaan 
bestond uit een aantal elemen-
ten. ’s Nachts voerde een team 
een soft knock uit om een goede 
vuurbasis in te richten voor Lacz 
en de andere snipers. Dan vond 
of een direct action plaats op een 
verdacht pand, of ze behielden 
de positie om overdag dood en 
verderf te zaaien tussen muj die 
zich door de straten verplaats-
ten. Hier werkte hij samen met 
the Legend, Chris Kyle, waar hij 
veel bewondering voor had en 
hem ook de kneepjes van het 
vak aanleerde. Terwijl hij van de 
beste leert voeren de Seal’s ook 
direct actions uit waarbij er dus 
een aanval op verdachte panden 

plaatsvindt om verdachte bom-
makers op te pakken. Niet zelden 
draait dit uit op vuurgevechten 
waarbij het vaak maar net goed 
gaat. Lacz en zijn team kruipen 
meer dan eens door het oog van 
de naald totdat het uiteindelijk 
fout gaat en zijn maat Marc do-
delijk wordt getroffen. Hoewel 
het team het hier erg zwaar mee 
heeft bouwen de Seal’s voort op 
hun motto ‘nooit opgeven’ en ze 
blijven systematisch Ramadi zuive-
ren en weten zo een grote impact 
te bewerkstelligen. 

Het boek zit vol met de Seal-men-
taliteit en het zoute water druipt 
als het ware van de bladzijden. 

De sfeer in the teams en het zijn 
van een team-guy is erg goed 
beschreven waardoor de lezer een 
goed idee krijgt van het ijzersterke 
teamgevoel. Ook de macabere 
humor is enerzijds hilarisch ander-
zijds grof maar al met al typerend 
voor hun levensstijl. Zo wordt 
er bijvoorbeeld gegrapt dat een 
collega er beter uit ziet nadat hij 
in z’n gezicht is geraakt door een 
kogel, en dat hij deze facelift wel 
eerder had mogen laten uitvoe-
ren. Ook de scene waarbij een 
van de Seal’s een muj aanschiet 
-maar niet doodt-  verloopt hila-
risch. De Seal ontkomt er niet aan 
om de stinkende, bloedende muj  
te moeten tillen om hem volgens 

de Conventie van Geneve de 
juiste medische zorg te bieden in 
een hospitaal. 
Uiteraard ontbreekt het 
Amerikaans patriotisme niet en 
zijn er hier en daar Patton quotes: 
“May God have mercy on my 
enemies, because I won’t” of 
soms van oudere auteurs zoals 
Thucydides: “Het dapperst zijn 
ongetwijfeld zij, die een helder 
beeld hebben van wat hun te 
wachten staat, zowel de glorie 
als het gevaar, en het desondanks 
tegemoet treden”. En natuurlijk 
mogen ook de kogelwerende 
vesten met Punisher-logo 
niet ontbreken! Ondanks dit 
patriotisme is het opvallend 

dat het boek geen politieke 
bijbedoelingen lijkt te hebben. 
Het blijkt duidelijk dat de auteur 
een onbedwingbaar verlangen 
had om de daders van 9/11 te 
grazen te nemen en dit is zijn 
verslag uit eerste hand. 

Het boek is makkelijk leesbaar en 
neemt de lezer mee in de span-
ning van de direct actions, sniper 
inzetten en soft knocks tijdens de 
insurgency van Ramadi in 2006 
en is een testament van het uit-
houdingsvermogen en het espirit 
d’corps binnen Seal Team Three. 

ELNTMARNS Pieter Buitendijk

Jubileumboek De Club over 
150 jaar Marineclub in Den Helder

De Marineclub in Den Helder bestaat in het najaar van 
2018 150 jaar. Hiermee is De Club een van de oudste 
sociëteiten van Nederland. Ter ere hiervan verschijnt 
vlak voor de viering een fraai, rijk geïllustreerd 
jubileumboek. De inhoud wordt samengesteld door 
de Helderse stadshistoricus Cees Rondèl en maritiem 
journalist Arie Booy van de Helderse Courant. 

In het boek De Club worden honderden, veelal 
onbekende foto’s, uit de historie van het sociëteitsleven 
in de oude en nieuwe Marineclub afgedrukt. Tevens 
komen officieren, gebruikers en betrokkenen bij 
De Club aan het woord. Daarnaast wordt eindelijk 
onthuld wat er met de vele kunstschatten, meubels 
en andere spullen van de Marineclub is gebeurd toen 
het gebouw aan de Hoofdgracht ontruimd werd in de 
meidagen van 1940. 
 
Met de KVMO is afgesproken dat leden het boek met 
korting kunnen aanschaffen. Het gaat in de winkel 
30 euro kosten, KVMO-leden krijgen 5 euro korting. 

Dat kan via voorintekening. Maak 25 euro over 
aan rekeningnummer NL56 INGB 0008 3082 26  

t.n.v. Booy Uitgevers. Zet uw naam en adres bij 
de bijzonderheden. Korting 

voor leden 

KVMO ! De uitgever is Booy Uitgevers: 
www.booyuitgevers.nl
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MARINESTEDEN

Een korte geschiedenis
Laat ik, voordat ik inga op de huidige band van Texel 
met de Koninklijke Marine, kort iets vertellen over de 
geschiedenis van haar legering op de zuidpunt van ons 
eiland. Daar ligt het grote, prachtige natuurgebied De 
Hors. Voor het merendeel is het sinds 1913 in bezit 
van het ministerie van Defensie. Het wordt sinds 1949 
gebruikt als oefenterrein van het Korps Mariniers en is 
gelegen aan een lange inham, de Mokbaai, die door een 
smalle opening in open verbinding staat met de rede van 
Texel. Beschut tegen de noord- en zuidwester stormen 
vormt dit een uniek stukje Waddenzee.

Voordat de mariniers er hun kazerne, met bijbehorend 
oefenterrein, kregen was het terrein in gebruik als 
marinevliegkamp voor de Marineluchtvaartdienst. Vanaf 
1917 kregen marinevliegers op ‘De Mok’, hun opleiding 
voor de besturing van watervliegtuigen. Vorig jaar vond 
nog een reünie plaats ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van hun kazerne op Texel. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het vliegkamp 
bezet door de Duitsers. Zij stelden er luchtdoelbatterijen 

Wat betekent het voor een stad dat er een marinekazerne is gelegen? Veelal gaan de banden tussen de Koninklijke 
Marine en marinesteden ver terug in de tijd. In eerdere Marinebladen kwamen al verschillende verhalen van 
burgemeesters van marinesteden aan bod. Uit hun bijdragen blijkt dat zij zich bewust zijn van hun marinehistorie en van 
de waarde van de KM voor hun stad. Dit keer doet  Michiel Uitdehaag zijn verhaal, als burgemeester van de gemeente 
Texel.  

100 jaar Marine op Texel

Burgemeester van Texel Michiel Uitdehaag.

en kustartillerie op om het Marsdiep, als aanloop naar de 
marinehaven van Den Helder, af te sluiten. Als gezegd is 
het na de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen door 
het Korps Mariniers, als opleidingscentrum voor amfibisch 
optreden. Een uitstekende en unieke oefenlocatie. Tot 
1983 heette de legering Amfibisch Oefenkamp Texel, 
daarna werd het omgedoopt tot Joost Dourleinkazerne.

Marine-eiland anno 2018
Eigenlijk al vanaf het begin verloopt de band tussen de 
Marine en de eilandbewoners harmonieus. Naast het 
feit dat de legering (of het nu ging om het Vliegkamp, 
om het Amfibisch Oefenkamp of om de huidige Joost 
Dourleinkazerne) economische activiteit, waaronder 
arbeidsplaatsen, met zich meebrengt ervaren de 
bewoners de aanwezigheid van de Marine als een stukje 
extra veiligheid. En als ik mij verplaats in de adelborst 
of marinier in opleiding dan zullen zij zich Texel altijd 
herinneren als het waddeneiland waar ze tijdens hun 
opleiding (landings)oefeningen hebben gedaan.
Geregeld is er overleg tussen de Marine en de gemeente 
Texel, onder meer over de toekomst van de Joost 
Dourleinkazerne. Enige tijd was er sprake van dat als 

gevolg van bezuinigingen de kazerne zou sluiten en dat 
De Hors enkel nog een oefenterrein zou blijven voor 
Defensie. Als burgemeester zou ik deze ontwikkeling zeer 
betreuren, aangezien het direct gevolgen zal hebben voor 
het eiland en zijn bewoners. Laten we dus hopen dat 
deze plannen in de ijskast zijn gezet, nu er meer budget 
naar Defensie gaat. In dat gunstige geval zou ik wel met 
de Marine in overleg willen treden over de accommodatie 
voor de manschappen, die toch wel aan verbetering toe 
is. De gemeente wil hier haar steentje aan bijdragen. 

Tot slot wil ik een voorbeeld noemen waaruit de band 
tussen Texel en de Koninklijke Marine goed blijkt. Tijdens 
het laatstgehouden Assaut op het KIM in Den Helder ben 
ik gevraagd in 2018 de externe beschermheer van het 
Jaar te zijn. Het is voor het eerst dat een burgemeester 
van Texel deze eer ten deel viel, dus ik ben er trots op. 
Maar belangrijker is dat hieruit blijkt dat adelborsten ‘iets’ 
hebben met Texel en daar vorm aan willen geven.
Ik ben trots op de Texelaars dat we zo goed omgaan met 
het natuurgebied De Hors en met de marinierskazerne. 
Wat mij betreft blijft de goede band tussen Texel en de 
Marine nog jaren bestaan.
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Natuurgebied De Hors.(foto shutterstock)



Wat houdt de uitwisselingsfunctie in?
‘In het kader van de samenwerking tussen Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk vindt er eens per jaar een 
meeting plaats tussen de Technology Office en het Bureau 
Marine Engineering. Hierbij worden de lopende projecten 
besproken, met als doel elkaar op de hoogte te houden 
van ontwikkelingen die potentieel interessant zijn voor de 
andere partij. 
Naast deze jaarlijkse meeting vindt er regelmatig gerichte 
informatie-uitwisseling plaats als daar behoefte aan 
is. Zo is er vanuit de Royal Navy interesse in de wijze 
waarop onze Patrouilleschepen ingezet kunnen worden, 

de stalen beach van de Doorman en de toepassing van 
Membraam Bio Reactoren. CZSK op zijn beurt is in het 
kader van de mogelijke bouw van nieuwe onderzeeboten 
geïnteresseerd in de ervaringen van de Britten op dit 
vlak. Indien er een gedeelde behoefte is, kunnen ook 
gezamenlijk projecten opgestart worden. Zo hebben we 
samengewerkt aan het Distributed Intelligent Networked 
Control System project en leveren beide landen nu een 
bijdrage aan het JIP/LAURA project, betreffende het 
hanteren van onbemande systemen in een maritieme 
omgeving.’

Hoe is het voorbereidingstraject verlopen?
‘Voordat ik aan deze plaatsing begon heb ik mijn 
appartement in Alkmaar verkocht, waardoor ik geen 
Nederlands adres meer heb. De reden dat ik hiervoor 
gekozen heb, is omdat ik graag volledig wilde inburgeren 
in Bristol. Gezien het feit dat ik hier voor drie jaar alleen 
heen ging, wilde ik niet nog blijven hangen aan een 
eigen plekje in Nederland. Al mijn spullen zijn mee 
verhuisd naar Bristol, waar ik een erg comfortabel 
appartement huur. De zoektocht naar een appartement 
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VANUIT HET BUITENLAND

In deze rubriek komen leden aan het woord die zijn uitgezonden of in het buitenland zijn geplaatst. 
Deze keer is dat LTZ2OC (TD) ir. Geertje Oskam, 28 jaar. Zij is momenteel als Exchange Officer geplaatst 
bij de Defence Equipment and Support-afdeling van het Britse ministerie van Defensie in Bristol.

Wat houdt de plaatsing in?
‘Mijn plaatsing in Bristol is bij de afdeling Defence 
Equipment and Support (DE&S) van het Ministry of 
Defence. Dit is de Britse tegenhanger van de Defensie 
Materieel Organisatie, DMO. De Technology Office, waar 
ik deel van uitmaak, is slechts een klein onderdeel van 
DE&S. Het houdt zich bezig met relatief kleinschalige 
Research and Development (R&D) projecten, gericht op 
alle domeinen; land, lucht en maritiem. DE&S bevindt zich 
op Abbey Wood, een kazerne waar meer dan tienduizend 
mensen werkzaam zijn. Het overgrote deel hiervan 
bestaat uit burgermedewerkers. 
Mijn functie is tweeledig, ik beheer DE&S projecten, 
waarbij ik de project management taken en delen van  
de engineering op mij neem. Daarnaast vervul ik een uit-
wisselingsfunctie, waarbij ik de bilaterale samenwerking 
tussen onze organisaties ondersteun. In het kader van 
deze samenwerking kunnen informatie en ervaringen 
uitgewisseld worden en kan zelfs aan gezamenlijke pro-
jecten gewerkt worden. In mijn functie heb ik ook een 
tegenhanger, een Luitenant van de Royal Navy, die werk-
zaam is bij het Bureau Marine Engineering in Utrecht.’

Waarom deze functie?
‘Begin juli 2017 ben ik gestart met mijn drie jarige 
plaatsing bij de Technology Office. Ik heb op deze functie 
gesolliciteerd omdat ik in eerste instantie graag een keer 
een buitenlandse plaatsing wilde vervullen, maar dan wel 

was mijn eigen verantwoordelijkheid, waarbij DCIOD, het 
Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie, 
de richtlijnen bepaalde. Het vinden van geschikte 
huisvesting op afstand was echter nog niet zo simpel. 
Hoewel de prijzen erg hoog liggen is de huurmarkt in 
Bristol erg dynamisch en staan de leuke appartementen 
vaak niet langer dan een paar dagen op internet. 
Uiteindelijk ben ik enkele weken voor mijn startdatum 
met de auto vanuit Southampton, waar ik op dat moment 
net aangekomen was met de Karel Doorman, naar Bristol 
gereden om het appartement te bekijken en uiteindelijk 
ook vast te leggen. Dit ritje was mede mogelijk gemaakt 
door de commandant, wiens auto ik mocht lenen, en het 
HTD, die me vergezelde op deze “roadtrip”, terwijl aan 
boord de afmeerborrel in volle gang was. 

De huizenjacht was natuurlijk maar een klein onderdeel 
van de verhuizing naar “de overkant”. Uit de individuele 
voorlichting van DCIOD bleek wel dat er veel meer bij 
kwam kijken. Gelukkig was de begeleiding goed, en ben ik 
ondertussen redelijk vlekkeloos ingeburgerd in het Britse. 

Abbey Wood bevindt zich in Noord Bristol, maar ik heb 
ervoor gekozen om in het centrum te wonen. Omdat 
het verkeer in en rondom Bristol erg hectisch is ga 
ik op de fiets naar mijn werk, een ritje van ongeveer 
25 minuten. Maar fietsen in Engeland is aanzienlijk 
anders dan in Nederland. De voorzieningen zijn relatief 
slecht, automobilisten houden weinig rekening met je 
en het heuvelachtige terrein is ook wel even wennen. 
Maar uitgerust met een fietshelm, goede verlichting en 
versnellingen is het prima te doen.’

Hoe vaak reis je op en neer naar  
Nederland?
‘Op het moment ga ik ongeveer eens in de twee 
maanden terug naar Nederland, voor speciale 
gelegenheden en om familie en vrienden te bezoeken. 
Het reizen is erg gemakkelijk, dankzij de directe lijnvlucht 
van slechts een uur tussen Bristol Airport en Schiphol. Ik 
ben regelmatig verder van huis geweest!’

(foto’s collectie Geertje Oskam)

Luchtfoto van de kazerne Abbey 

Wood bij Bristol, waar de Defence 

Equipment and Support afdeling 

van het Britse ministerie van 

Defensie is gevestigd.

'Bij elkaar genomen is het een uitdagende 
functie waarbij ik flink uit mijn comfort-zone 

ben gestapt en daar was ik ook precies 
naar op zoek!’

als techneut. De combinatie van werkzaam zijn als TD’er, 
weliswaar in een projectmanagement-omgeving, en van 
kennis opdoen van de Britse defensieorganisatie terwijl 
mijn Engels flink bijgespijkerd wordt, leek mij ideaal. 
Daarnaast vond ik het vormen van een link tussen de twee 
organisaties en het bevorderen van de samenwerking 
tussen beide, een interessant aspect. Bij elkaar genomen 
is het een uitdagende functie waarbij ik flink uit mijn 
comfort-zone ben gestapt en daar was ik ook precies naar 
op zoek!’

Aan welke projecten werk je momenteel?
‘Dat zijn er vier. Ze zijn allemaal maritiem gerelateerd maar 
toch verschillend van aard. Twee ervan draaien om het 
ontwerp en de bouw van buitenboord dieselmotoren, een 
van 300hp en een van 30hp. Drijfveer hierachter is het 
feit dat de Royal Navy, net als de Nederlandse Marine, 
van de opslag van benzine aan boord af wil. Dit betekent 
dat de verschillende vaartuigen van de Special Forces 
uitgerust moeten worden met dieselmotoren. Deze beide 
projecten lopen al enkele jaren maar naderen ondertussen 
hun einde. Als het eindproduct bevalt en de uiteindelijke 
kostprijs acceptabel is, is de hoop dat de Royal Navy deze 
motoren aankoopt voor toepassing op de kleine bootjes. 
De mogelijkheid dat dit niet gebeurt is natuurlijk altijd een 
risico bij projecten met een R&D-karakter. 
Het derde project, een project definitie studie, heeft als 
doel het vinden van een batterij technologie met een 
grotere energiedichtheid dan loodzuur, voor toepassing 
op onderzeeboten van de Britse marine. Gezien de 
gewenste toepassing is de lijst met eisen natuurlijk 
erg lang, voornamelijk op het gebied van veiligheid 
en onderhoudbaarheid. Het streven is om vanuit deze 
studie verder te gaan met een ‘Concept Capability 
Demonstrator’ fase, om de toepasbaarheid van de 
gekozen technologie te bewijzen. Hoewel daadwerkelijke 
toepassing op de onderzeeboten natuurlijk het einddoel 
is, bestaat ook bij dit project de kans dat de uitkomst 
negatief is. Gedurende het proces kan blijken dat de 
technologie in zijn huidige status (nog) niet voldoet aan 
de gestelde eisen voor deze toepassing.
Het vierde en meest recente project in mijn portfolio 
betreft een autonome drone die ingezet moet kunnen 
worden vanaf een maritiem platform bij man overboord 
(MOB) situaties. Net als CZSK is ook de Royal Navy erg 
geïnteresseerd in het toepassen van autonome voer-/
vaartuigen voor verschillende doeleinden, waar dit er een 
van is. Het einddoel van dit project is een drone die, in 
geval van een MOB alarm, autonoom de drenkeling kan 
detecteren in zee, een reddingsmiddel uit kan gooien en 
boven de persoon blijft hangen zodat deze makkelijker 
op te pikken is uit zee. Mocht dit project slagen dan is de 
toepasbaarheid van deze technologie niet alleen beperkt 
tot schepen van de Britse marine, maar ook andere marines 
en de burgervaart zouden hier baat bij kunnen hebben.’
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In dit artikel wordt allereerst de aanleiding voor het 
Verdrag van Brussel geschetst, alvorens in te gaan op 
de WU-organisatie en de vraagstukken waarmee deze 

internationale defensieorganisatie werd geconfronteerd, 
waarna de invloed van de WU op de KM de revue passeert.

Dreiging uit het oosten en West-Europese 
veiligheidssamenwerking
Kort na de Tweede Wereldoorlog pakten zich boven 
Europa alweer donkere wolken samen en leek een nieuw 
gewapend conflict op het oude continent dichtbij. De 
Sovjet-Unie onder leiding van Josef Stalin, demobiliseerde 
maar langzaam haar enorme krijgsmacht en maakte geen 

haast de vele divisies van het Rode Leger in de door haar 
op Nazi-Duitsland veroverde gebieden in Midden en Oost-
Europa terug te trekken. Deze situatie werd in het door 
de oorlog sociaaleconomisch verzwakte West-Europa met 
argusogen gevolgd. Op 4 maart 1947 tekenden Frankrijk 
en Groot-Brittannië in Duinkerken een verdrag waarin zij 
aankondigden militair te gaan samenwerken. Hoewel in 
het verdrag uitsluitend Duitsland als potentiële agressor 
werd genoemd, was het de facto zowel gericht tegen 
Moskou alsook het Franse publiek. Van ‘Duinkerken’ 
moest een stabiliserend effect uitgaan om zo verdere 
binnenlandse onrust in Frankrijk voorkomen, waar de 
communistische partij een grote invloed had. Ook wilde 

Deze maand is het zeventig jaar geleden dat Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Luxemburg op 17 maart 1948 het Verdrag van Brussel voor een Westerse Unie (WU) tekenden. Op 
basis van dit verdrag hoopten deze landen vooral de verdediging van West-Europa te versterken en 
een mogelijke aanval van de Sovjet-Unie vanuit door Moskou gecontroleerde gebieden van Midden- 
en Oost-Europa af te schrikken. Door de totstandkoming van deze unie zouden er voor het eerst na 
de Tweede Wereldoorlog weer multinationale vlooteskaders in de Europese wateren en de Atlantische 
Oceaan opereren. 

Het vergeten Verdrag van 
Brussel: voortrekker van de NAVO en internationale 

leerschool voor de Koninklijke Marine 

Londen met het verdrag Parijs overhalen af te zien van het 
idee het Duitse Rijnland een aparte status te geven, iets 
waar Groot-Brittannië en de VS niet voor waren. In het 
licht van nabije, mogelijk doorslaggevende besprekingen 
over de toekomst van het door de VS, de Sovjet-Unie, 
Groot-Brittannië en Frankrijk bezette Duitsland, was 
het namelijk van belang de Westerse rangen tegenover 
Moskou gesloten te houden.1

Londen was zich overigens bewust van de beperkingen 
van de Duinkerken-overeenkomst. Los van het feit dat 
Whitehall inzag dat de Fransen een instabiele partner 
waren, beseften de Britten dat het verdrag zonder 
deelname van Nederland, België en Luxemburg van 
weinig strategisch belang was, alsook dat ‘Duinkerken’ 
geen binding had met de militaire slagkracht van de VS. 
De Britten wilden bovendien tegenover de Amerikanen 
niet de indruk wekken dat West-Europa hen hierna op 
veiligheidsgebied niet langer nodig had.2

Naast voornoemde factoren bracht onder andere 
het mislukken in december 1947 van internationale 
onderhandelingen met de Sovjet-Unie over de toekomst 
van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk ertoe Nederland, 
België en Luxemburg een ‘Duinkerken-variant’ aan te 
bieden inzake een West-Europees veiligheidspact. Deze 
landen, die per 1 januari 1948 officieel verenigd waren in 

een douane-unie, de Benelux, reageerden terughoudend. 
Het Duinkerken-verdrag was in hun ogen te zeer tegen 
Duitsland gericht. Vooral Den Haag mikte op een goede 
band met de Duitsers om hiermee de Nederlandse 
economie te stimuleren. De Benelux drong daarom aan 
op een daadwerkelijk regionaal pact met economische 
elementen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken 
E. Bevin lanceerde vervolgens op 22 januari 1948 het 
voorstel tot een Western Union te komen. Verder 
aangespoord door een communistische machtsovername 
in Tsjecho-Slowakije in februari 1948, vonden de 
onderhandelingen over een dergelijke unie tussen 4 en 12 
maart  plaats. Het hierna op 17 maart getekende verdrag 
was wat betreft het afschrikken van een militaire dreiging 
algemener gesteld en niet expliciet tegen Duitsland 
gericht. Artikel IV inzake wederzijdse bijstand sprak louter 
over een aanval op één lidstaat die als een aanval op het 
hele bondgenootschap werd gezien, waarna de overige 
verdragspartners 'will […] afford the Party so attacked all 
the military and other aid and assistance in their power'. 
Deze 'automatic military assistance clause' ging verder 
dan artikel V van wederzijdse bijstand in de latere tekst 
van het Noord-Atlantische verdrag. Hierin stond namelijk 
dat een lidstaat bij agressie tegen een of meerdere 
NAVO-bondgenoten de aangevallen verdragspartner(s) 
zou bijstaan, 'by taking […] such action as it deems 
necessary, including the use of armed force'.3

De Benelux-landen, die zich met het verdrag voor het 
eerst alle drie verbonden met een alliantie en waarmee 
Nederland na ruim honderd jaar zijn neutraliteit verloor, 

wisten gedurende de besprekingen te bewerkstelligen 
dat zij in de unie een gelijkwaardige positie innamen 
naast Frankrijk en Groot-Brittannië.  Ook dwongen 
zij af dat tevoren de VS toestemming werd gevraagd 
om tot een Westerse Unie te komen, om hiermee het 
Amerikaanse engagement met Europa te behouden. De 
Britten steunden vooral deze laatste insteek. Het verdrag 
moest in hun ogen bovenal Washington verleiden tot 
een militaire veiligheidsgarantie aan de WU. Zonder 
Amerikaans militaire bijstand was West-Europa, het 
Verenigd Koninkrijk incluis, niet zeker van de eigen 
veiligheid. Het Witte Huis kon gelet op een terughoudend 
Congress echter geen toezeggingen doen wat betreft 
bondgenootschappelijke steun. Wel gaf de regering van 
president H.S. Truman aan welwillend te staan tegenover 
de vorming van de WU.4

Een internationale verdedigingsorganisatie 
zonder militaire middelen? 
Het Verdrag van Brussel hield allereerst de opzet van een 
permanente Consultative Council van de vijf ministers 
van Buitenlandse Zaken in. Deze Raad zou om de drie 
maanden bijeenkomen. Verder kwam er een permanent 
orgaan met in Londen geaccrediteerde ambassadeurs die 
structureel onderling contact hielden. Hoewel het hier in 
de praktijk nauwelijks toe kwam, dienden op basis van 
het verdrag naast zaken betreffende vrede en veiligheid, 
ook onderwerpen op economisch, sociaal en cultureel 
gebied aan bod te komen. De verdediging van West-
Europa vormde evenwel het belangrijkste oogmerk van 
de WU en hiertoe vestigde zich in de Britse hoofdstad 
een opperbevelhebber Comité onder voorzitterschap van 
Field Marshall B.L. Montgomery, Viscount Montgomery 
of Alamein. Dit was door tussenkomst van een Comité 
Chefs van Staven verantwoording verschuldigd aan een 
Defensiecomité bestaande uit de ministers van Defensie 
van de vijf lidstaten. Dit laatste gremium diende eveneens 
om de drie maanden samen te komen.5  
Respectievelijk een Fransman en een Brit werden 
aangewezen als opperbevelhebber van de land- en 
luchtstrijdkrachten. Zij bezaten in vredestijd overigens 
geen uitvoerende bevoegdheden. De zeestrijdkrachten 
kenden geen bevelhebber maar een zogeheten Flag 
Officer Western European Naval Forces. Dit was de 
Franse vice-admiral R. Jaujard, die optrad als adviseur 
en coördinator voor de opperbevelhebbers indien deze 
voor hun operaties moesten teruggrijpen op de marine. 
Een deel van het kasteel Fontainebleau werd ingericht als 
hoofdkwartier van de WU. Montgomery liet voor zichzelf 
een hoofdkwartier inrichten in Dover House, Londen.

Al snel bleek dat de vijf bondgenoten allen een 
eigen agenda hadden en er weinig onderling politiek 
vertrouwen was. De Britten wilden met het verdrag vooral 
aan de VS tonen dat West-Europa aan Amerikaanse eisen 
tegemoet kwam op defensiegebied samen te werken. 
Hiermee zou het voor het Witte Huis makkelijker zijn 
in het Congress steun te vinden voor een Amerikaanse 
veiligheidsgarantie aan West-Europa. Londen hoopte 
dankzij een dergelijke toezegging eigen verplichtingen 
met een grote troepenmacht aan het continent te 

‘Vooral Den Haag mikte op een goede band 
met de Duitsers om hiermee de Nederlandse 

economie te stimuleren’

Ondertekening van 

het Verdrag van 

Brussel door de Ne-

derlandse minister 

van Buitenlandse 

Zaken C.G.W.H. ba-

ron van Boetzelaer 

van Oosterhout. 

(Bron: HaNA)
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minister van Buitenlandse Zaken P.H. Spaak in het najaar 
van 1948 dan ook, dat er na de ondertekening van het 
Verdrag van Brussel op militair gebied weinig was bereikt. 
Hij meende bovendien dat het 'pointless [was] to make 
vast plans if we had no armed forces'. Dit maakte het 
voor Field Marshall Montgomery onmogelijk te voldoen 
aan de WU-richtlijn, opgesteld in september 1948, in 
geval van oorlog 'to hold the enemy in Europe as far 
east as possible [lees: op Duits grondgebied] in order 
to defend the home territories of the Western Union 
and give depth to her air defence.' Hierbij diende hij er 
bovendien van uit te gaan dat Amerikaanse eenheden 
in het bezette Duitsland in geval van oorlog onder zijn 
operationele bevel zouden komen te staan. Waaraan 
de WU-richtlijn deze laatste zekerheid ontleende 
bleef onduidelijk. Wel was het zonneklaar hoezeer 
bij militaire planningen van de WU, deze organisatie 
van de VS afhankelijk was. Een slepende crisis in het 
tijdsbestek juni 1948 – mei 1949 rondom het door de 
Sovjet-Unie geblokkeerde en door de drie westerse 
bezettingsmachten gecontroleerde deel van Berlijn, 
maakte dat het dreigingsbeeld voor West-Europa bepaald 
niet afnam. Het Chiefs of Staff Committee van de WU 
concludeerde intussen in maart 1949 dat 'the forces 
available […] are insufficient for the defence of Western 
Europe'.  Een Franse bron stelde bovendien ronduit dat 
het louter de eenheden van de US Army en US Air Force 
in westelijk Duitsland waren die enige garantie gaven voor 
het afschrikken van Sovjet-agressie.9

De leerschool van de multinationale mili-
taire samenwerking ter zee
Ondanks deze sombere inschatting van de 
veiligheidssituatie van West-Europa, werd in de loop 
van 1949, ongetwijfeld aangemoedigd door het in april 
van dat jaar getekende Noord-Atlantisch verdrag, van 
WU-zijde een Short Term Plan tezamen met een Naval 
Emergency Plan opgezet. Hierbij was het streven dat op 
het land 'the defence of Western Europe must be insured 
in depth east of the Rhine – i.e. the battle should be 
fought not on the Rhine but for it.'10

Het Verenigd Koninkrijk zou zich, zoals het al in een 
eerder stadium had aangekondigd, richten op het 
openhouden van de overzeese aanvoerlijnen. Zo veel 
werd ook de commandant der Zeemacht in Nederland, 
schout-bij-nacht J.J.L. Willinge, duidelijk toen hij in 
november 1948 vice-admiral Jaujard ontving. Voor de 
KM resteerde hiermee niet veel meer dan het vrijhouden 
van de eigen en Belgische kustwateren en zeegaten 
van mijnen. Dit standpunt werd tot ergernis van de 
Nederlandse marineleiding gedeeld door het WU Naval 
Advisory Committee. Bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
viceadmiraal jhr. E.J. van Holthe wist politiek Den Haag 
er spoedig van te overtuigen dat een krachtige eigen 
marine nodig was voor de beveiliging van de SLOCS vanaf 
de Straat van Dover tot Rotterdam, en het mijnenvrij 
houden van deze wateren en de Noordzee, omdat van 
de Britse Royal Navy op dit vlak nauwelijks tot geen 
ondersteuning te verwachten viel. Bescherming van 
verdere eigen nationale (overzeese)belangen zoals de 
koopvaardijvloot en gebiedsdelen elders in de wereld 

beperken, om zo slagkracht te behouden voor inzet met 
zee- en luchtstrijdkrachten in overzeese gebiedsdelen 
zoals het olierijke Midden-Oosten. Minister Bevin liet 
ronduit weten: 'We do not want any more Dunkirks. 
[refererend aan de dramatische terugtrekking van het 
ingesloten Britse expeditieleger in juni 1940 vanuit 
Noord-Frankrijk] I do not think that large armies on the 
Continent will be effective.' Tenslotte mikte Londen erop 
dankzij het verdrag een betere uitgangspositie te krijgen 
voor mogelijke economische samenwerking die uit de WU 
kon voortkomen.6 
De Franse regering hoopte met de WU vooral eigen 
binnenlandse en overzeese vraagstukken te kunnen 
aanpakken. Parijs vreesde een communistische 
staatsgreep bij een militair conflict met de Sovjet-Unie 
en zette in dit verband een strijdmacht van 80.000 
reservisten op die binnenlands kon worden ingezet. 
Bovendien was Parijs verwikkeld in een dekolonisatie-
oorlog in Indochina waar het gros van de Franse 
strijdkrachten inzet zag. In WU-verband drong het gelet 
op het voorgaande (vergeefs) aan op uitbreiding van de 
verantwoordelijkheden van de verdedigingsorganisatie tot 
in de koloniale gebieden, alsook op snelle Amerikaanse 
wapenleveranties.7 

Op koloniaal vlak zag Nederland zich met een 
vergelijkbaar probleem geconfronteerd in Indonesië, 
waar het een strijdmacht van ruim 100.000 man in stand 
hield. Gelijk Parijs hoopte Den Haag de WU te kunnen 

moesten voorrang krijgen boven in WU-kader aanvaarde 
verplichtingen. Dankzij steun van Frankrijk en België wist 
de Nederlandse regering de overheersende Britse rol ter 
zee binnen de unie enigszins terug te brengen. Den Haag 
ging hiermee ook in tegen de wens van Montgomery, die 
bleef hameren op het beperken van de omvang van de 
Koninklijke Marine ten faveure van de Nederlandse land- 
en luchtstrijdkrachten.
Begin juli 1949 vond de eerste grootschalige maritieme 
WU-oefening plaats onder de codenaam Verity. Groot-
Brittannië, dat met Admiral of the Fleet Sir Rhoderick 
Robert McGrigor het commando voerde, leverde ruim 
70% van de ingebrachte multinationale scheepmacht. 
De KM, die uit politiek oogpunt een meer dan goede 
indruk wilde maken, bracht ongeveer de gehele vloot 
die op dat moment in Nederland voor handen was, in 
zee. De diverse operaties zoals onderzeebootbestrijding, 
mijnenbestrijding en luchtverdediging, die op de 
Noordzee en in Het Kanaal en de Golf van Biskaje 
plaatsvonden, dienden er vooral toe de betrokken 
eenheden te leren samenwerken. Gezamenlijke tactische 
voorschriften waren evenwel niet voor handen en codes 
waren tevoren niet gedeeld. De samenwerking bleef 
mede hierdoor beperkt. Ook hielp het niet dat de KM 
onbekend was met de nieuwste technische inzetmiddelen 
van de Royal Navy, doordat de eerdere intensieve 
contacten uit de Tweede Wereldoorlog medio 1945 op 
veel vlakken rigoureus waren beëindigd. Nieuw voor 
de Nederlandse zeestrijdkrachten was bijvoorbeeld het 

optreden in hunter-killer groups. Deze tactiek was (zonder 
Nederlandse inbreng) in de oorlog ontwikkeld waarbij 
met rondom een vliegkampschip gegroepeerde snelle 
escortevaartuigen, nabij een konvooi op onderzeeboten 
gejaagd werd. De Britten bleken overigens naar 
aanleiding van de oefening Verity tot meer samenwerking 
bereid, waardoor voortaan sein- en manoeuvreerboeken 
van de Royal Navy beschikbaar kwamen voor de 
Nederlanders.
Omdat de vorming van een marine-commando van de 
NAVO op zich liet wachten, volgde in mei 1950 een 
nieuwe grote maritieme WU-oefening: Activity. De 
gecombineerde vloot, die eerst West-Europese havens 
aandeed om vervolgens westelijk van Groot-Brittannië 
operaties uit voeren in de North West Approaches, 
stond onder bevel van viceadmiraal Willinge aan boord 
van het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman. Deze 
manoeuvres kwamen de bondgenootschappelijke 
samenwerking ten goede, zeker voor de Britten, die 
eraan moesten wennen onder een foreigner te dienen. 
De oefening was bovendien van een hoger niveau; naast 
konvooibescherming met de eerder genoemde hunter-
killer groups stond Activity in het teken van het opereren 
met een door destroyers en kruisers geëscorteerde 
Carrier Task Force. De betrokken marines verwierven met 
deze praktijkervaring nieuwe inzichten. De bij nagenoeg 

betrekken bij de verdediging van overzeese gebiedsdelen. 
Deze militaire focus op Zuidoost-Azië zou Nederland al 
snel op zware kritiek van Montgomery komen te staan. 
Deze merkte op: 'If the Dutch were not prepared now 
to meet their obligations, they had better withdraw 
from Western Union'. Hij dreigde een recent besluit 
de WU-verdediging aan de IJssel te beleggen, terug 
te draaien naar een voor Nederland nog ongunstigere 
verdedigingslijn langs de Rijn.8 Zowel de Britten als 
de Fransen hadden bovendien geen vertrouwen in 
het Belgische leger, dat zij als nauwelijks operationeel 
inschatten. Ook zou Brussel te weinig budget voor 
defensie uittrekken. Hier verweet de pot overigens de 

ketel; buiten investeringen in militaire middelen in hun 
koloniën trokken alle bondgenoten weinig budget uit 
voor de continentale Europese verdediging, om zo de 
eigen economische wederopbouw niet al te zeer te 
belasten. De in 1948 begonnen Amerikaanse financieel-
economische hulp aan Europa, het zogeheten Marshall-
plan, deed aan dit standpunt vooralsnog weinig af. 
Gezien deze uiteenlopende politieke doelen en het 
uitblijven van een daadwerkelijke opbouw van de 
strijdkrachten in West-Europa, constateerde de Belgische 

De Flag Officer Western European Naval Forces , de Franse vice-admiral R. Jaujard, bezoekt het Marine Etablissement te Amsterdam, november 

1948. (Bron: NIMH)

Montgomery in 1948: 'If the Dutch were not 
prepared now to meet their obligations, they 

had better withdraw from Western Union'
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maritieme WU-oefening plaats onder de 

codenaam Verity’
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alle eenheden beschikbare radar bewerkstelligde dat 
eerdere onzekerheden bij nachtoperaties zich minder 
deden voelen. Bovendien bood de radarperiscoop 
onderzeeboten de kans meer succes te boeken bij 
nachtelijke aanvallen. Onderzeebootbestrijding bleek 
tijdens deze manoeuvres voor onder meer de KM een 
grotere uitdaging dan verwacht, doordat tevoren te 
weinig praktijkervaring was opgedaan met nieuw 
ingevoerde apparatuur. De oefening wees verder 
uit dat er een meer op elkaar afgestemd scherm 
van torpedobootjagers moest komen en dergelijke 
taakgroepen een hogere vaart dienden te lopen om 
onderzeeboten überhaupt in het nauw te kunnen 
brengen. Een en ander zou weer leiden tot een hoger 
brandstofverbruik waardoor een snelle tanker benodigd 
was om de escorteschepen te bevoorraden.11

In 1951 volgde met Progress de laatste WU marine-
oefening, nu onder Frans commando en aangevuld 
met een inbreng van de niet-lidstaten Denemarken en 
Noorwegen. Deze manoeuvres vonden onder andere 
plaats in de Golf van Biskaje. Aanvang 1952 zag de 
maritieme commandostructuur van de NAVO eindelijk het 
licht en werd de Amerikaanse admiral L.D. McCormick de 
eerste Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT). 
De Britse admiral Sir George Creasey was de eerste 
Commander in Chief Eastern Atlantic en onder zijn 
bevel volgde in september 1952 de eerste grote marine-
oefening van het Noord-Atlantisch pact: Mainbrace. Deze 
vond noordelijk van Noorwegen en nabij Denemarken 
plaats.12

Conclusie
Na de ondertekening van het Noord-Atlantisch verdrag 
in april 1949 was het al snel twijfelachtig of de Western 
Union nog een lang leven beschoren was. Ongemakkelijke 
vragen dienden zich aan als: moeten er twee separate 
hoofdkwartieren komen, zijn er gescheiden bevels- 
en aanvoerlijnen nodig? Met de snelle, door de VS 
geïnstigeerde defensieopbouw in Europa na het uitbreken 
van de Koreaoorlog in juni 1950, werden deze vragen 
aldra in het voordeel van het Noord-Atlantisch pact 
beantwoord. De staf in Fontainebleau en het Western 
Union Command gingen op in de NAVO-structuur. 
Het Verdrag van Brussel was hiermee niet louter een 
dode letter gebleken; er lag immers een uitgewerkte 
commandostructuur die het fundament vormde voor het 
nieuwe Supreme Headquarters Allied Powers in Europe 
(SHAPE). De betrokken West-Europese marines, tot de 
zomer van 1950 de facto de enige ruim voor handen 
zijnde inzetmiddelen van de verdedigingsorganisatie, 
waren dankzij de maritieme WU-oefeningen al enigszins 
klaargestoomd om zich in NAVO-verband te weer te 
stellen tegen de Sovjetvloot. De Westerse Unie zelf, die 
na de toetreding in 1954 van West-Duitsland en Italië 
de West-Europese Unie ging heten, zou na een verdere 
uitbreiding in de jaren tachtig en negentig, omstreeks 
2000 de eigen instituten overhevelen aan de Europese 
Unie en in 2011 ter ziele gaan.13

dr. A.J. (Anselm) van der Peet is verbonden aan het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
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Voorzitter van het opperbevelhebber Comité van de Western Union, 

Field Marshall B.L. Montgomery aan boord van Hr. Ms. Tromp tijdens de 

WU-oefening Verity, tezamen met prins Bernhard en de Britse Admiral of 

the Fleet Sir Rhoderick Robert McGrigor, juli 1949. (Bron: HaNA)

Onderwerp
Na in 2015 MS&T op het KIM te hebben afgerond ben ik marine technology gaan studeren aan de TU Delft. Bij het 
zoeken naar een onderwerp voor het afstuderen zocht ik naar een balans tussen de theorie van de specialisatie marine 
engineering en de praktijk van mijn functie als officier zeedienst. Deze balans is gevonden bij het onderzoek van mijn 
scriptiebegeleider naar autonoom varen. Specifiek heb ik mij toegelegd op het gebruik van een camerasysteem als 
primaire sensor.

Onderzoek 
Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een camerasysteem met de software voor het autonoom 
opereren van schepen. Hierbij ging het niet om een volledig operationeel systeem, maar vooral om ‘proof of concept’. 
Voor het onderzoek zijn verschillende taken uitgekozen om het systeem te testen. Deze taken zijn het ontwijken van 
aanvaringen, platformnaderingen, RAS naderingen en ‘follow the leader’. De laatste kennen wij van de formatie 1 bij 
manoeuvreeroefeningen. 
Voor het ontwikkelen en testen van het systeem is gebruik gemaakt van een computermodel, op basis van MATLAB 
Simulink, dat de scheepsbewegingen voorspelt. Verder zijn er schaalmodel testen gedaan op de TU Delft. Maar de 
meest waardevolle resultaten kwamen vanuit testen in de ‘Ship Handling simulator’ op het KIM. Het grote voordeel 
van de simulator was het kunnen uitschakelen en beïnvloeden van externe omstandigheden. Daarnaast konden de 
verschillende testen in de simulator eenvoudig gereproduceerd worden. Naast het uitvoeren van de eerder genoemde 
taken heb ik ook gekeken naar de invloed van weersomstandigheden op de nauwkeurigheid van de metingen. Hierbij 
heb ik de ‘seastate’, neerslag, zicht en licht veranderd. 
De belangrijkste resultaten zijn dat het systeem beter bestand is tegen het stampen van het schip dan tegen het rollen. 
Wel verminderen beide bewegingen het detectiebereik. Verassend genoeg zorgt neerslag niet voor een negatief effect 
op het detectiebereik. Het detectiebereik neemt ook af wanneer het zicht afneemt. Het systeem is hierbij in staat 
om schepen te detecteren tot een afstand die de helft van het zicht is. Verder is het systeem is in staat schepen te 
detecteren van een halfuur voor zonsopkomst tot een halfuur na zonsondergang. Opmerkelijk hierbij is 
dat het onderscheidend vermogen tijdens de schemering beter wordt. 
Uit het onderzoek is gebleken dat het systeem in staat is de verschillende taken uit te voeren. 
Belangrijk is wel dat er voor de uiteindelijke toepassingen betere camera’s gebruikt worden. Een 
camera met meer en kleinere pixels zal het detectiebereik vergroten. Daarnaast moet een 360 
graden dekking gerealiseerd worden. Om de bovengenoemde negatieve effecten teniet te doen 
zal de camera gestabiliseerd moeten worden en moeten beschikken over een nachtzicht functie.

Relevantie
Dit onderzoek is zeer relevant voor Defensie in het algemeen en specifiek voor de marine. 
Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van onbemande systemen en dit onderzoek 
toont dat dit ook autonoom kan. Dit sluit goed aan bij de visie van Defensie die wordt samengevat 
in de slogan ‘man out of the battlefield’. Deze technologie kan ook gebruikt worden 
bij de vervangers van de mijnenbestrijdingsvaartuigen, waar alleen drones het 
mijnengevaarlijk gebied in gaan. Een ander voordeel van het camerasysteem is 
dat deze geen actieve uitzendingen doet. Dus dit systeem kan de EM signatuur 
verlagen, ten opzichte van het gebruik van radar. Hierdoor wordt het schip 
moeilijker detecteerbaar voor eventuele vijanden. 
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In Memoriam
 

Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht  
u in kennis te stellen van het overlijden van:

Mevrouw J.J.M. Hermsen-Hooghuis († 1 maart 2018)
KTZT b.d. ir. E.W.H. Keizer († 12 februari 2018)
KLTZ b.d. R.T.A. Bloch († 7 februari 2018)
CDR b.d. R.R. Rodrigues († 27 januari 2018)
KTZ vlieger b.d. H. Sjoerds († 25 januari 2018)
KTZ b.d. R. van Wely († 23 januari 2018)

KTZSD b.d. W.O. Dekker († 22 januari 2018)
Mevrouw C.M.W. Luiken-Bak († 15 januari 2018)
KLTZA b.d. M. Visser († 13 januari 2018)
KTZ b.d. A.N. van der Wiel († 2 augustus 2017)
LTZA2OC b.d. R.H. Niks († 27 juli 2017)
LTZ2OC b.d. J. van der Zandt († 6 maart 2017)

Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming en wensen hen veel sterkte toe.

Deelname defilé 
Veteranendag 2018
Dit jaar vindt de Nederlandse Veteranendag plaats op zaterdag 30 juni. 
Traditiegetrouw neemt de KVMO in een gecombineerd officierendetachement 
(bestaande uit leden van de KVMO, KVEO en NOV) deel aan het defilé. 
Belangrijk: uw aanmelding dient vóór 30 april 2018 via de website van het 
Veteraneninstituut te zijn ontvangen, zie hieronder.

Aanmelding 
Informatie over de nieuwe wijze van aanmelden is te vinden via 
www.veteranenloket.nl/ontmoeten/evenementen. Het 
Veteranenloket is een onderdeel van het Veteraneninstituut. 

AFDELING NOORD 

Activiteiten eerste helft 2018

8 juni Barbecue (KVMO)
 Locatie : de Merelhoeve, Nieuw- en Sint Joosland
 Tijd : 18.00 – 21.00 uur

  Alle activiteiten staan open voor KVMO leden, ook als 
een andere vereniging de organisatie verzorgt. Voor 
vragen of nadere informatie over het programma kunt 
u mailen naar: KVMOZuid@aim.com

AFDELING ZUID 

  Postactieven bijeenkomsten
 Locatie : Marineclub, Den Helder
 Tijd : 17.30 uur 

3 april Afdelingsborrel
 Locatie : Plein Kalvermarkt Complex, Den Haag
 Tijd : 16.30 – 18.30 uur

10 april Afdelingsbijeenkomst
 Locatie : Kromhoutkazerne, Utrecht
 Tijd : 16.30 – 18.30 uur

12 juni KVMO Barbecue
  Locatie : Frederikkazerne, Den Haag
 Tijd : 16.30 – 19.30 uur

AFDELING MIDDEN 

3 april   
1 mei   
5 juni

19 april  College tour met Commandant der Zeestrijdkrachten 
VADM R.A. Kramer. Aansluitend borrel 

  Locatie  :  Den Helder, exacte locatie nnb,  
houd KVMO-site in de gaten

 Aanvang : 16.00 uur

26 april Heildronk 
  Locatie : Marineclub, Den Helder
 Aanvang :  16.30 uur.  

Zie ook de advertentie op pag. 10 

14 juni  College tour, aansluitend borrel 
  Locatie en tijd: n.n.b.

AV KVMO en Beschrijvingsbrief 2017
De Algemene Vergadering van de KVMO vindt dit jaar plaats op donderdag  
14 juni in Den Helder. Nadere informatie volgt maar noteer deze datum alvast 
in uw agenda!

De Beschrijvingsbrief 2017 wordt gepubliceerd in Marineblad nr. 3.  
Dit nummer verschijnt eind april. 

 

Het hoofdbestuur van de KVMO verwelkomt haar nieuwe leden!

LTZ2  b.d. K.J. Budde   
LTZ3  S.J.J. Cijsouw   
ADB  R. van Doorn   
ADB  R. Hamstra   
LTZ2(LD)  J.H. Lapré   

LTZ3  H.J. Ouwens   
LTZ2  A.Y. Ploeg
ADB  M.I. Valk  
ADB  F.L. de Wild  

Werkgroep Elders Actieven 
 5 april 2018: Lezing LTKOLMARNS X.E. van den Berg 

In deze lezing gaat de Commandant Mariniers Opleidingscentrum in op de huidige (officiers)opleidingen van het 
Korps Mariniers: over hoe deze worden ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en evt. worden aangepast n.a.v. 
ervaringen tijdens missies en oefeningen.

Locatie : Van Ghentkazerne, Rotterdam
Aanvang : 20.00 uur
Aanmelding verplicht :  via secretaris@kvmo.nl, ovv Lezing Opleiding Mariniers



Herdenking Zr. Ms. Adder

Ter opening van dit jubileumjaar en ter 

nagedachtenis aan de opvarenden van Zr. Ms. Adder 

zal er op 10 april a.s. een kranslegging plaatsvinden 

bij het monument van Zr. Ms. Adder op de algemene 

begraafplaats te Huisduinen.

Op 10 april 1883 is de “Vereniging tot behandeling van 
de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen” 
opgericht, voorloper van de huidige KVMO. De 
aanleiding hiervoor was het vergaan van de rammonitor 
Zr. Ms. Adder op 5 juli 1882, als gevolg van technisch-
operationele en veiligheidsgebreken.

Dit jaar bestaat de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren 135 jaar
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