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foto cover: 
Inzet van de KM tijdens de Golfoorlog 1991. 
In de Perzische Golf lossen (op de voorgrond 
v.l.n.r.) de mijnenjagers Hr. Ms. Zierikzee, 
Hr. Ms. Harlingen, en Hr. Ms. Haarlem 
de fregatten Hr. Ms. Philips van Almonde 
en Hr. Ms. Jacob van Heemskerck en het 
bevoorradingsschip Hr. Ms. Zuiderkruis af. 
(NIMH)

M A R C  D E  N AT R I S ,  V O O R Z I TT E R  K V M OCOLOFON

T
ijdens de 105e jaarvergadering van de KVMO ben ik blij verrast en vereerd door 
een ‘coup’ van onze ereleden en het hoofdbestuur, die mij ten overstaan van de 
aanwezige leden hebben benoemd tot erelid van onze mooie vereniging. Want we 
zijn een mooie vereniging, daar mogen we met zijn allen best wat meer trots op zijn. 

 
Het thema van de jaarvergadering was het personeelssysteem 
van de toekomst. Een (maritieme) toekomst, die zowel op het 
personele vlak als geopolitiek meer dan uitdagend is. De recente 
ontwikkelingen in de Perzische Golf maken duidelijk dat van de 
één op de andere dag extra marinecapaciteit nodig kan zijn voor 
de veiligheid op en vanuit zee en voor onze economie. Extra 
capaciteit die Nederland echter niet meer tot zijn beschikking 
heeft, na de kaalslag die bij Defensie heeft plaatsgevonden. 
 

Niet alleen wat betreft platformen heeft de marine een probleem. De personele 
bezettingsgraad van de marine is begin dit jaar onder de 80% gedoken. De werving is 
in de eerste maanden van dit jaar stroef verlopen en de uitstroom gaat helaas gestaag 
door.
Een commandant van een groot bovenwaterschip vertelde me onlangs dat de afgelopen 
maanden 25% van zijn officieren de marine heeft verlaten of op het punt staat te 
verlaten. Dit verontrustende beeld wordt bevestigd door een enquête die de Werkgroep 
Jong KVMO onder jonge officieren (tot 45 jaar) heeft gehouden, vooruitlopend op onze 
jaarvergadering. Uit de resultaten van deze enquête, die in dit Marineblad staan, blijkt 
dat er veel onrust is onder onze jongere officieren. Onrust en ontevredenheid, die zij 
onderling bespreken, hetgeen leidt tot het oriënteren op een baan buiten Defensie. De 
arbeidsvoorwaardelijke onzekerheid, met name het pensioen, de trage besluitvorming 
over de vervanging van onze sterk verouderde platformen en het ‘Vlissingen dossier’ 
bij het Korps Mariniers zijn debet aan de onrust, uitstroom en wantrouwen richting de 
werkgever. 
 
Aan de onrust en het wantrouwen kan en moet snel een einde komen om weer rust in 
de organisatie te krijgen. Een goede CAO voor al het personeel, dus ook voor officieren, 
zou hieraan kunnen bijdragen. Het is in mijn ogen dan ook onbegrijpelijk dat het 
defensiepersoneel 8 maanden na het afwijzen van het arbeidsvoorwaardenresultaat nog 
steeds geen nieuwe CAO heeft.
Tijdens de paneldiscussie werd de ontevredenheid over de loopbaanmogelijkheden 
aan de orde gesteld. Waar mijn generatie (X) het normaal vond tijdens de loopbaan 
verschillende werkervaringen op te doen om zo bijvoorbeeld commandant van een 
schip te worden, ook wel het springen door de verplichte hoepeltjes genoemd, vindt de 
jongere generatie Y dat dit allemaal te lang duurt en dat ‘hoepeltjes’ kunnen en moeten 
worden overgeslagen. Dit leidt weer tot onrust en ongenoegen bij de ‘patat-generatie’ 
die tussen generatie X en Y in zit. Zij zijn wel door de verplichte hoepeltjes gesprongen, 
zijn door de reorganisaties sterk beperkt in hun carrièremogelijkheden en vrezen nu 
dat generatie Y hen voorbij gaat streven. De uitdaging voor onze HR-managers en 
beleidsmakers wordt dus hoe deze twee generaties tevreden gehouden kunnen worden 
en zo behouden kunnen blijven voor Defensie. Hoe gaat het personeelssysteem van de 
toekomst eruit zien? 
 
Uitdagingen genoeg dus de komende periode. Voor nu wens ik u allen een goed en wel 
verdiend verlof. 
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KTZ Marc de Natris opende de bijeenkomst met de 
jaarrede, zijn laatste als voorzitter van de KVMO. 
Hierin uitte hij zijn grote zorgen over de hoge uit-

stroom van defensiepersoneel, ook bij de Koninklijke 
Marine. ‘De vullingsgraad van de marine is net zoals bij de 
landmacht onder de 80% gezakt. In de verschillende rap-
portages geven militairen aan dat zij vanwege beperkte 
loopbaan-/ontwikkelingsmogelijkheden en niet concur-
rerende arbeidsvoorwaarden Defensie verlaten.’ Het is 
volgens hem dan ook hoog tijd dat er daadwerkelijk iets 
gaat veranderen, anders staat de KM straks voor een ‘mis-
sion impossible’ als het gaat om het kunnen uitvoeren van 
haar taken. 

Het begin van zijn speech moest de voorzitter op het 
laatste moment enigszins aanpassen: ‘Een bijzonder 
woord van welkom aan de aanwezige ereleden KTZA b.d. 
Teun Steenbeek en KLTZ b.d. Onno Borgeld. En, nu zou ik 
ook mijn eigen naam moeten noemen, hoe vreemd dat 
ook klinkt.’ Tijdens de huishoudelijke vergadering was 
hij namelijk tot zijn verrassing benoemd tot erelid van de 
KVMO. ‘Een grote eer’, aldus De Natris. 
Hieronder achtereenvolgens de geschreven tekst van de 
jaarrede, de speeches van Kemo Agovic en CDR René 
Luyckx en een toelichting bij de uitslag van de KVMO 
enquête, die als basis diende voor de paneldiscussie.

Donderdagmiddag 14 juni jl. vond bij het KIM in Den Helder de 105e Algemene Vergadering van 
de KVMO plaats. Na de ontvangst en een lunchbuffet werd het (besloten) huishoudelijke gedeelte 
gehouden. Aansluitend was het openbare KVMO-symposium ‘Het personeel(systeem) van de toekomst’. 
Gastsprekers waren commandeur René Luyckx (DPBVe), Kemo Agovic (Directeur Information & Sensor 
Systems bij TNO) en Aniek Veghel en Olaf van der Kruk (DMO/JIVC). Vicevoorzitter van de KVMO KTZ 
Willem Groeneveld leidde het symposium. 

Het personeel(systeem) 
van de toekomst
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Ik heb de afgelopen jaren meerdere keren een lans ge-
broken voor onze jonge collega’s. Op verschillende ni-
veaus binnen de organisatie heb ik gesteld dat Defensie 

en dus ook onze marine meer in overleg moet treden met 
hen. Zij zijn immers de toekomst en zij bepalen uiteinde-
lijk onder welke condities zij werkzaam willen blijven bij 
de krijgsmacht. Het is daarom goed te vernemen dat er 
onlangs bij CZSK, net zoals bij de KVMO, een werkgroep 
Jong is opgericht.

Het behoud van personeel
Een denktank met en voor jonge collega’s is hard nodig, 
want haast is geboden. Als één ding de afgelopen jaren 
duidelijk is geworden is het wel dat Defensie niet bepaald 
in ‘the lead’ is als het gaat om het behoud van het perso-
neel. Het in 2008 ingevoerde FPS-systeem heeft niet aan 
de verwachtingen voldaan. Dit omdat er teveel onzeker-
heid voor het militaire personeel inzit. Iets dat onze huis-
cartoonist KLTZ TD Henk Boomstra, al in 2008 voorzag. 

Het is voor mij vandaag een bijzondere dag, want het is mijn laatste jaarrede als voorzitter van de KVMO. 
Volgend jaar ga ik namelijk met UKW. Aan het idee dat ik volgend jaar het uniform ga uittrekken moet ik 
nog erg wennen. Dan ben ik een postactieve marineofficier. In dat kader ben ik me er dan ook goed van 
bewust dat ik geen deel meer zal uitmaken van het thema van vandaag: het personeel van de toekomst. 

KTZ Marc de Natris spreekt in de grote collegezaal van het KIM de 

aanwezigen toe.

Jaarrede voorzitter KVMO

Het FPS-systeem, in de beginfase ‘up or out’ genoemd, is 
ooit ontworpen om de personeelskosten van Defensie te 
drukken. De basisgedachte ervan was dat jongeren hun 
beste jaren aan Defensie zouden geven. Gedurende deze 
jaren zou Defensie ervoor zorgen dat zij werkervaring 
zouden opdoen en dat de militairen naar een hoger werk 
en denkniveau zouden worden gebracht alvorens af-
scheid van hen te nemen. Dit laatste lukt goed gezien de 
uitstroom van de afgelopen jaren. Een te hoge uitstroom 
omdat veel militairen niet wachten op het sein van Defen-
sie dat zij bij Defensie mogen blijven werken. 
Volgens de generatie-tijdlijn behoor ik tot de verloren 
generatie niX. Ik was jong tijdens een periode van laag-
conjunctuur en een hoge jeugdwerkeloosheid. Ik heb er 
gelukkig, zoals u ziet, niet erg onder geleden. 
Het is nu de beurt aan de generatie Y, die heeft mee-
gekregen dat alles mogelijk is. Volgens ‘de kenners’ 
ambieert deze generatie geen vaste baan of een goed 
collectief pensioen en kan ze zeer goed voor zichzelf 
opkomen. Maar is dit echt zo? Over deze generatie en 
over de zogeheten ‘patatgeneratie’, de generatie tussen 
X en Y, gaat het vandaag. Hoe zou het personeelssysteem 
eruit moeten zien om hen, de Adelborst en marineof-
ficier tot ongeveer 45 jaar, de komende jaren te kunnen 
blijven boeien en binden? Met name het binden wordt 
een steeds grotere uitdaging voor onze krijgsmacht en 
dus ook de marine. Ook hier zie ik trouwens een gene-
ratiekloof: mijn generatie noemde een groot probleem 
gewoon een groot probleem maar dat mag niet meer. 
Te negatief. We moeten het nu een serieuze uitdaging 
noemen. Prima doen we dat: er is dagelijks een serieuze 
uitdaging waarneembaar op het Nieuwe Haven Terrein. 
Schepen, die we hard nodig hebben, liggen tegen de kant 
omdat we deze niet meer kunnen bemannen.  

Serieuze uitdagingen
Defensie heeft op het personele vlak een serieuze uit-
daging. Uit de onlangs gepresenteerde personeelsrap-
portage blijkt dat het jaar 2018 een goed wervingsjaar is 
geweest. Daar staat echter tegenover dat meer dan 11% 
van het militaire bestand Defensie heeft verlaten met als 
het gevolg dat het aantal militairen wederom is gedaald. 
De uitstroom is ook dit jaar zorgelijk hoog. De vullings-
graad van de marine is net zoals bij de landmacht onder 
de 80% gezakt. In de verschillende rapportages geven 
militairen aan dat zij vanwege beperkte loopbaan-/ont-
wikkelingsmogelijkheden en niet concurrerende arbeids-
voorwaarden Defensie verlaten. 
In dit licht bezien is het dan ook ronduit kwalijk dat de 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zo lang duren. Het 
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personeel heeft in oktober vorig jaar een duidelijk signaal 
afgegeven dat er arbeidsvoorwaardelijke stappen moeten 
worden gezet. We zijn nu 8 maanden verder en er is nog 
steeds geen nieuw akkoord. De weg vanuit het ministerie 
aan Het Plein is geplaveid met goede voornemens richting 
het personeel. Echter, voornemens brengen geen brood 
op de plank. Er is steeds minder begrip onder het perso-
neel voor ‘stapjes’ en ‘we kunnen niet alles tegelijkertijd 
doen’. Het arbeidsvoorwaardelijke gat met andere secto-
ren zal snel moeten worden gedicht om de uitstroom te 
verminderen. Het nieuwe loongebouw dat in 2020 het 
levenslicht moet zien zal in 
belangrijke mate de finan-
ciële onderwaardering van 
het militaire beroep moeten 
gaan herstellen. Het wordt 
tijd dat al het personeel op 
één wordt gezet. 

De jeugd heeft de toekomst van onze marine in handen. 
Maar hoe ziet deze toekomst eruit? Ik heb geen glazen 
bol maar het zal geopolitiek gezien onrustiger zijn dan we 
de afgelopen decennia gewend zijn geweest. Afgelopen 
jaar is er naar aanleiding van het KVMO-symposium ‘Dea-
ling with Doom’ een video gemaakt. Deze video gaat in 
op de geopolitieke ontwikkelingen. [video wordt getoond]
Ik weet niet wat voor een indruk de video op u heeft 
gemaakt maar ik durf te stellen dat de toekomst voor 
onze jonge collega’s meer dan uitdagend zal zijn. Een 
uitdagende toekomst waarin ‘state of the art’ materieel 
van groot belang is. Wat is het dan teleurstellend dat in 
de vervangingsdossiers van de KM, met uitzondering van 
het MCM-project, zo weinig beweging zit. Ook hier geldt: 

de goede voornemens kennen we nu wel, zet ze nu om 
in daden! Geef het signaal af dat er daadwerkelijk een 
nieuwe wind door Defensie gaat waaien. Een signaal dat 
het vertrouwen in de toekomst zal doen toenemen.

KVMO enquête
Want helaas is er op dit moment na jarenlange bezuini-
gingen nog niet veel vertrouwen. Dit blijkt onder andere 
uit een enquête die voorafgaand aan dit symposium door 
de KVMO Werkgroep Jong is gehouden onder de ‘patat-
generatie’ en Y-jongeren. Zij zijn gevraagd hoe zij hun toe-

komst zien bij Koninklijke 
Marine. Op deze enquête 
is enthousiast gereageerd, 
een bewijs dat de jonge en 
iets minder jonge collega’s 
graag willen meedenken 

over hun toekomst bij de baas. De in mijn ogen schokken-
de resultaten van de enquête zullen vandaag in de panel-
discussie worden besproken. Eén ding wordt duidelijk uit 
de enquête: er moet echt iets gaan veranderen om onze 
jonge collega’s te binden en te boeien. Zo niet dan is er 
voor de KM op termijn geen sprake meer van een serieuze 
uitdaging maar van een ‘mission impossible’.

Dit kan en mag natuurlijk niet aan de orde zijn. Ik hoop 
dan ook dat we vandaag met zijn allen een start gaan 
maken en gezamenlijk de eerste stappen gaan zetten naar 
een nieuw personeelssysteem dat zowel comfort geeft 
aan de baas als aan het personeel. Als we samen de ‘can 
do’ schouders eronder zetten en de binnen onze vereni-
ging aanwezige denkkracht gebruiken dan  moet het een 
‘mission completed’ kunnen worden.

Cartoon Henk Boomstra, 2008.

‘De weg vanuit het ministerie aan 
Het Plein is geplaveid met goede voornemens 

richting het personeel’
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De Amerikaanse futurist Ray Kurzweil, de auteur 
van ‘The Singularity is Near’ (2005), voorspelt dat 
we binnen enkele decennia onze hersenen direct 

aan de Cloud kunnen koppelen. Zover is het gelukkig nog 
niet, maar in dit artikel wil TNO graag een lans breken 
voor voortdurende alertheid als het gaat om de ontwik-
keling van technologie in het militaire domein. Immers, 
de toekomstige oorlog zal eerder gaan om wie de beste 
technologie en algoritmen heeft dan wie het verst kan 
schieten, hoewel die ‘hardkill’ capaciteit ultimo te allen 
tijde nodig zal blijven. Die alertheid moeten we niet alleen 
betrachten over de evolutionaire ontwikkelingen, maar 
ook over revolutionaire of schoksgewijze ontwikkelingen, 
zoals kwantumcomputers.

Wat is disruptieve technologie?
De term disruptieve technologie is voor het eerst gebruikt 
door Harvard professor Clayton Christensen in zijn boek 
‘The Innovator’s Dilemma’ (1997). Hij onderscheidt twee 
soorten technologie: sustaining en disruptive. De laatste 
zorgt voor een fundamentele verstoring van de markt of 
het compleet verdwijnen van een bestaande oplossingen. 
Voorbeelden zijn de eerdergenoemde smartphone, de 
Cloud en natuurlijk de platformeconomie. Uber heeft in 
zeer korte tijd de traditionele taximarkt opgeschud, maar 
het is belangrijk te constateren dat onder een disruptie 
vaak een ontwikkeling van een bestaande technologie 
ligt. De uitrol van 3G en 4G netwerken was bijvoorbeeld 
randvoorwaardelijk gebleken voor het succes van de 
smartphone en de bijbehorende applicaties. Grote bedrij-
ven hebben volgens Christensen vaak moeite met disrup-
tieve technologie. Hun strategie richt zich eerder op het 
doorontwikkelen van sustaining technology vanuit een 
intieme relatie met de klant en het perspectief van het 
behoud van marktaandeel. Op het eerste gezicht geldt 
dit principe ook een beetje voor TNO. De kennisopbouw 
in doelfinancieringsprogramma’s wordt aangestuurd 
vanuit de Strategische Kennis- en Innovatieagenda van 
het ministerie van Defensie en belegd in roadmaps die 
aansluiten op die van de Defensie Materieelorganisatie, 
vastgelegd in het Kennisplan Zee. Door regelmatig overleg 
te voeren met de belangrijkste stakeholder zorgen wij als 

TNO ervoor dat te allen tijde de juiste kennis voorhanden 
is om Defensie de rol van smart buyer, smart specifier 
en (waar er geen marktoplossing is) smart developer te 
kunnen laten spelen. Maar hoe zit dat nu met disruptieve 
technologie? 

Een vaak gehoorde stelling is dat de kennisontwikke-
ling in de vierjarige programmering te traag zou zijn om 
snelle ontwikkelingen te kunnen volgen of zelfs pareren. 
Voorbeeld is de snelle penetratie op de markt van kleine 
drones – ook wel unmanned aerial systems (UAS) of 
remote piloted aerial systems (RPAS) genaamd. Defensie 
experimenteert zelf met deze systemen en wil zo snel 
mogelijk de operationele voordelen die deze systemen 
bieden benutten. Sommigen stellen zelfs dat de ontwik-
kelingen zo snel gaan dat de programmatische kennisop-
bouw van de kennisinstellingen deze helemaal niet meer 
kan bijhouden en dus beter kan worden omgevormd tot 
een soort consultancy rol. Zoals hieronder zal blijken is dat 
nog maar de vraag.

Verschuiving van militair naar civiel
In het verleden werd technologie vooral ontwikkeld in 
het militaire domein en betaald door de overheid, zoals 
bijvoorbeeld het internet en GPS. Ook NASA was verant-
woordelijk voor nieuwe materialen als teflon en keramiek. 
Door de snelle groei van de markteconomie en de ver-
regaande globalisering, mogelijk gemaakt door datzelfde 
internet en snelle dataverbindingen, is de civiele markt nu 
leidend voor het succes van innovaties, zeker omdat de 
overheid zich langzaam maar zeker heeft teruggetrokken 
als leidende partij bij militaire innovaties. In Nederland 
was de meeste defensie-industrie qua formaat nooit ver-
gelijkbaar met de grote partijen in het buitenland en heb-
ben we de afgelopen decennia afscheid genomen van de 
fabricage van munitie alsmede de productie van militaire 
vliegtuigen en onderzeeboten. In de Defensie Innovatie-
strategie heeft Nederland zich lang gericht op specifieke 
niches, zoals radarsystemen voor de marine. 

De innovatie in het Nederlands marinebouwcluster werd 
aangejaagd door de Directie Materieel Koninklijke Marine 

Kemo Agovic. (foto TNO)

Het lijkt alsof de technologische vooruitgang de 
laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen. 
Technologie is niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Bijna alle nieuwe apparaten 
kunnen op het internet worden aangesloten, 
de koelkast kan zelfstandig de voorraden laten 
aanvullen en met name op het gebied van 
smartphones is de ontwikkeling het afgelopen 
decennium hard gegaan. 

Disruptieve technologie bij de 
Koninklijke Marine

Kemo Agovic, 
directeur Informatie- 
en Sensortechnologie 
bij de Unit Defensie en 
Veiligheid van TNO
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(DMKM), later de DMO en ondersteund vanuit de eerder-
genoemde kennisopbouw van TNO en MARIN. Het laatste 
bestekontwerp voor een oorlogsschip van de hand van 
DMKM dateert van de bouw van de luchtverdedigings- en 
commandofregatten (LCF 2002). Na de bezuinigingen als 
gevolg van de Najaarsbrief onder Balkenende in datzelfde 
jaar ontstond in 2005 de huidige DMO, maar de kennis 
die bij de DMKM aanwezig was over marinebouw nam 
drastisch af. Er werden nog slechts mondjesmaat schepen 
ontworpen en de patrouilleschepen die in 2012 aan de 
marine werden toegevoegd hebben veel innovaties, zoals 
de geïntegreerde mast, het brug-centralecomplex en de 
blastbestendige deuren. De ontwerpeisen van het schip 
zijn echter gebaseerd op die in het civiele domein, vooral 
als het gaat om veiligheid. Gelukkig is het tij gekeerd en 
komen er straks nieuwe fregatten, onderzeeboten en 
mijnenbestrijdingssystemen. Maar welke disruptieve tech-
nologieën zijn nu in opkomst? De belangrijkste zetten we 
hieronder kort op een rij.

Disruptieve technologieën voor de marine
•  Artificiële Intelligentie. De exponentieel toegenomen 

rekenkracht van computers stelt een tegenstander in 
staat grote hoeveelheden data te analyseren, ook uit 
niet-militaire bronnen zoals social media. Tijdens de 
Underwater Defence Systems (UDS) conferentie van 
2019 gaf H. Sutton een demonstratie over dergelijke AI 
analyse van Open Source Intelligence (OSINT) waaruit 
zelfs bewegingen van onderzeeboten konden worden 

gedestilleerd. Ook kan AI in onbemande systemen 
worden ingezet zodat zij in swarms of zelfstandig data 
kunnen vergaren en op basis hiervan actie kunnen 
ondernemen.

•  Quantum Sensing. De ontwikkeling in kwantumtechno-
logie is disruptief door de snelle rekenkracht en inherent 
veilige quantum netwerken. Op sensor gebied ontstaan 
de ontwikkelingen waar magnetische sensoren voor 
onderwater navigatie zouden kunnen zorgen.

•  Batterijtechnologie. De wereldwijde roep om beschik-
baarheid van energieopslag voor auto’s, huizen, grids 
etc. heeft ook repercussie op scheepsontwerpen. Lithi-
um-Ion en 3D geprinte solid state batterijen worden de 
norm. Dat leidt niet alleen tot een run op de hiervoor 
benodigde grondstoffen, maar ook tot een revolutie in 
de energiehuishouding op onderzeeboten. Stel dat je 
zonder snuiveren 10 dagen kunt rondvaren?

•  Hypersone technologie. Rusland en China stellen alles 
in het werk om de aanvalswapens zo geavanceerd mo-
gelijk te maken, terwijl de verdedigende systemen qua 
innovatie dreigen achter te blijven. Hypersone raket-
ten stellen de sensor-tot-effectorketen voor een groot 
probleem: hoe detecteer je ze en hoe zorg je voor een 
tijdige uitschakeling? De reactietijd is hooguit 10 secon-
den en alleen al de schade door het kinetisch effect van 
de impact is enorm.

•  Laserwapens. De ontwikkelingen van laser in het 
militaire domein gaan zeer snel. Nu al zijn van de plank 
kleine laserwapens te koop en de verwachting is dat 

Een voorbeeld van disruptieve technologie voor de marine: Quantum technologie. (slide uit de presentatie)
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(met de VS aan kop) binnen afzienbare tijd een laser-
wapen beschikbaar is dat voldoende vermogen heeft 
om ook aanstormende raketten af te slaan. Maar wat 
betekent die ontwikkeling voor operationeel gebruik in 
het maritieme milieu en voor het ontwerp van marine-
schepen?

•  Cybertechnologie. Tijdens de Johan de Wittconferentie 
van 2018 stelde Ronald Prins, de voormalig CEO van 
FoxIT dat toekomstige marineschepen rekening moe-
ten houden met het feit dat de cyberoorlog vanaf een 
laptop waar ook ter wereld kan worden gevoerd. Zij 
moeten dus extreem resilient zijn tegen cyberaanval-
len, zowel lokaal als systemisch. De aanwezigheid van 
breedband internetverbindingen kan niet als vanzelf-
sprekend worden beschouwd – net zo min als de onbe-
lemmerde doorvaart op de ‘Mare Liberum’.

•  GPS-jammers. Ook de vanzelfsprekende beschikbaar-
heid van GPS moet ter discussie worden gesteld. 
Hoewel de kans op wereldwijd platleggen van GPS 
onwaarschijnlijk is, kan elke (non-)state actor op lokaal 
of regionaal niveau de positie, navigatie en timing (PNT) 
ontzeggen. Frankrijk is om die reden bezig met het 
ontwikkelen van een militaire variant van Galileo zodat 
de afhankelijkheid van GPS wordt verminderd.

•  Swarming. Nu al zien we dat grote hoeveelheden 
drones gecoördineerd kunnen optreden, bijvoorbeeld 
als vervanging van een groot vuurwerk op festivals. 
Stelt u zich voor dat deze swarms geheel autonoom een 
zeegebied kunnen doorzoeken en bij het aantreffen van 
een vijandelijk schip tot een gecoördineerde aanval kun-
nen overgaan, al dan niet met menselijke interventie?

•  Cloud based C4I. Genetwerkt optreden doet de marine 
al heel lang en ook in het joint domein worden kleine 
maar besliste stappen genomen naar een volledig ge-
integreerd C4I domein. De Amerikaanse marine maakt 
gebruik van beveiligde cloud omgevingen binnen Ama-
zon voor het opslaan van de gigantische hoeveelheden 
data die het huidige en toekomstige optreden met zich 
meebrengt. In eerste instantie een vreemde combinatie, 
maar het argument is dat as-a-service (AAS) capaciteiten 
terecht komen bij degene die daarin is gespecialiseerd.

Wat betekent dat voor de KM?
De Indiase marinetechnoloog CDRE Sujeet Samaddar stelt: 
‘Bij het bepalen of een disruptieve of ontwrichtende tech-
nologie specifiek de marine-operaties, de structuur en de 
samenstelling van de eenheden zal beïnvloeden, zijn de 
belangrijkste criteria die technologieën die de dynamiek 
van conflicten of concurrentie veranderen op manieren 
die revolutionair, diepgaand en onverwacht zijn’. Ook 
stellen de technologieën die het concept van opera-
ties radicaal wijzigen, eisen aan nieuwe vaardigheden, 
capaciteiten en middelen, en hebben zij invloed op het 
nationale defensie-industriële complex dat op zijn beurt 
uiteindelijk de strategische balans op zee verandert. Syste-
men, sensoren en machines die in toekomstige maritieme 
operaties en nieuwe eenheden terecht komen zullen 
zorgvuldig moeten worden voorspeld om de technologie-
curve voor te blijven. Daarnaast moeten ze operationeel 
relevant blijven gedurende ten minste een decennium of 
twee na de introductie. Dit vereist een vroege herkenning 

van nieuwe disruptieve technologieën die mogelijk een 
volgende revolutie in militaire aangelegenheden kunnen 
bewerkstelligen. 

Bovendien moet de overheid de Gartnercurve voor deze 
technologieën zelf beïnvloeden om de valley of death te 
vermijden. Vertaald naar de Nederlandse situatie moeten 
de ontwerpen van de toekomstige platformen voldoende 
flexibel zijn om de ontwikkelingen in disruptieve techno-
logieën bij te benen. Daarnaast moeten we inzichtelijk 
maken welke gevolgen bepaalde onomkeerbare keuzes 
voor materialen, energieconcepten, ontwerpcriteria en 
constructies hebben voor de gegarandeerde relevantie en 
wel gedurende de gehele levensduur van de toekomstige 
schepen en boten. Dat kunnen we niet aan de markt 
overlaten, want dan treedt het effect op wat lang geleden 
op een bordje in een Amerikaanse commandocentrale 
hing: ‘always remember that your weapon system was 
designed and built by the lowest bidder’. De intieme 
relatie die de operationele behoeftesteller, de operationele 
gebruiker, de normsteller en de projectuitvoerders heb-
ben met de kennisinstellingen zoals TNO en MARIN staat 
in elk geval garant voor het kunnen beoordelen van de 
gevolgen van disruptieve technologieën voor toekomstige 
schepen en onderzeeboten. De vraag is alleen hoe we 
die beoordeling vervolgens omzetten in keuzes waar de 
toekomstige warfighter zijn voordeel en zijn veiligheid aan 
te danken heeft.

Welke innovatiestrategie past daarbij?
Als we de disruptieve ontwikkelingen op de civiele markt 
doortrekken naar het militaire domein zien we overeen-
komsten en verschillen. De overeenkomst is dat de partij 
die zich niet op tijd weet aan te passen aan disrupties te 
laat of niet reageert en ten onder gaat, zoals dat bijvoor-
beeld Nokia overkwam. Te vroeg meebewegen is ook 
niet goed, want dan word je slachtoffer van de wet van 
de remmende voorsprong, zoals dat bijvoorbeeld Kodak 
overkwam – zij hadden op tijd gezien dat digitale fotogra-
fie een grote vlucht zou nemen maar de markt omarmde 
het pas tien jaar later. Het grote verschil zit hem erin dat 
de marine het zich niet kan permitteren om van de markt 
te worden gedrukt, om die analogie maar eens door te 
trekken. Bij een toekomstig conflict moeten marinesche-
pen binnen de grenzen van het beschikbare budget in 
staat zijn die nieuwe dreigingen het hoofd te bieden in de 
brede keten die loopt van ‘niet gedetecteerd worden’ tot 
‘niet zinken’. Echter: op welke fase in de kwetsbaarheids-
keten zetten we in? Stealth technologie, super sensoren, 
state-of-the-art wapensystemen, geïntegreerde comman-
dovoering, onbemande systemen, robuustere scheeps-
ontwerpen die de bemanning in staat stellen de klap te 
overleven? 

De oplossing is volgens velen te vinden in samenwerking. 
Samenwerking binnen Nederland, met een ecosysteem 
aan kennisinstellingen, universiteiten, MKB-bedrijven en 
OEM’s (original equipment manufacturers) om te weten 
waar die de kennis nog in huis hebben. Samenwerking 
internationaal, tussen de kennisinstituten, om te zorgen 
dat we niet ontwikkelen en bedenken wat er al is. Sa-
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menwerking Europees, om ook in de levensduurfase van 
nieuwe capaciteiten een brede kennisbasis te hebben die 
relevant blijft. Samenwerking met de VS, omdat dat land 
de komende decennia toch het meeste budget in ontwik-
keling steekt, dus om gestandaardiseerd met Amerikaanse 
wapens te blijven. Samenwerking met een grotere groep 
gebruikers, om samen sterk te staan, kennis te kunnen 
delen en de levensduurkosten zo laag mogelijk te houden. 
Maar ook af en toe eigenwijs zijn en zelf dingen ontwik-
kelen, omdat ze er gewoon niet zijn zoals wij dat willen: 
processingalgoritmes voor sonars, signatuurbeperking van 
onderzeeboten, X-band en S-band radars die met Ameri-
kaanse wapens kunnen ‘praten’, Lithium-Ion batterijen die 
AIP overbodig maken, data-architecturen zoals GAUDI, 
maar ook onze eigen missiekritieke commandovoerings-
systemen. En ultiem moeten we ons steeds de vraag 
stellen: levert deze (politieke, strategische, commerciële, 
operationele) keuze het beste product op voor de gebrui-
ker?

Hoe krijgen we die technologie op de  
nieuwe schepen en onderzeeboten?
De huidige innovatiestrategie voor nieuwe marinecapaci-
teiten is gebaseerd op de ‘gouden driehoek’ van over-
heid, kennisinstellingen en industrie. Echter, die driehoek 
is voor elk onderwerp op een andere manier ingevuld en 
de gouden glans moet weer worden opgepoetst. Daarom 
hieronder enkele suggesties:
•  Voor de radarontwikkeling is de samenwerking bin-

nen de driehoek in balans onder de bekende naam 
Nederland Radarland. De overheid stimuleert als smart 
developer de ontwikkeling van nieuwe radarsystemen 
bij Thales Nederland door het financieren van de kennis-
ontwikkeling in technologieprogramma’s, wat ongeveer 
30% van de totale kosten betreft. De rest wordt door 
de industrie en de kennisinstellingen bijeengebracht o.a. 
in de samenwerking binnen het Dutch Radar Center of 
Excellence (D-RACE) met als primair doel de snelheid 
van innoveren en de positie van de driehoek (Defensie 
– TNO – Thales) op de Nationale innovatieagenda te 
bevorderen. Eenzelfde constructie is nodig om ook twee 
andere onderwerpen, vuurleiding (van missiles, kanons 
en laser) en de gemeenschappelijke data-architectuur 
(GAUDI) op tijd te ontwikkelen, maar daarvoor moet 
nog veel gebeuren. Dit zijn voor Nederland specifieke 
innovaties die niet door de markt kunnen worden opge-
pakt, dus daar moet de overheid een leidende rol blijven 
pakken. TNO is bij die ontwikkelingen nauw betrokken 
om de multidisciplinaire consequenties van de innova-
ties met DMO in kaart te brengen.

•  Voor de platformontwikkeling is de driehoek tot nu 
toe eigenlijk altijd meer een ‘A’ geweest. Tussen DSNS 
en TNO is geen substantiële relatie zoals bij D-RACE. De 
DMO innoveert zelf op basis van kennis die bij TNO in 
programma’s en projecten wordt opgebouwd, waarna 
de innovaties in een bouwbestek met de bouwmeester, 
Damen Schelde Naval Shipyards (DSNS) worden gedeeld 
(smart specifier). Dat vereist een voortdurende inspan-
ning binnen de genoemde roadmaps, ook in periodes 
waarin geen nieuwbouw wordt gepleegd, maar dat 
veronderstelt ook brede en diepgaande kennis bij de 

DMO, zoals die vroeger bij DMKM aanwezig was. Die 
situatie vereist onderhoud, of eigenlijk een upgrade. 
Thans wordt gewerkt aan het opzetten van een initiatief 
onder de werknaam ‘Nederland Platformland’, wat zou 
moeten leiden tot een echte driehoek bij het innoveren 
op platformgebied. Gezien de disruptieve en snelle ont-
wikkelingen op het terrein van brandstoffen, materialen, 
energiehuishouding, kwetsbaarheidsreductie, signatu-
ren, automatisering en bemanningsreductie geldt ook 
hier dat de overheid in de driver’s seat moet zitten.

•  Voor wapensysteemkeuze en de onderwatersensor-
keuze is Nederland een smart buyer, maar ook smart 
integrator: Thales ontleent haar kracht aan het feit dat 
zij als enige fabrikant niet-Aegis oplossingen aanbiedt 
voor het aansturen van Amerikaanse raketsystemen. 
In de driehoek bezien ligt het zwaartepunt dan ook 
nu eens op samenwerking met TNO en dan weer op 
samenwerking met Thales, afhankelijk van de te maken 
keuze. Van de plank kopen is echter ook hier niet 
helemaal aan de orde. Immers, de gekozen systemen 
moeten in de Nederlandse architectuur worden geïn-
tegreerd, door JIVC maritieme IT en Thales Nederland. 
Op onderwatergebied neemt TNO in overleg met DMO 
ook het voortouw bij het bedenken en ontwikkelen van 
software voor de aansturing van sensoren, zoals bij de 
Low Frequency Active-Passive Sonar (LFAPS) die samen 
met Ultra Electronics in Canada wordt aangeboden, 
ook aan andere landen. Als het gaat om geheel nieuwe 
wapensystemen, zoals laser, is er ook een nauwe relatie 
met DMO, want naast de technische integratie (wat 
voor eisen stelt de laser aan de radar?) denkt TNO ook 
mee over operationele concepten die de nieuwe syste-
men met zich meebrengen (hoe veilig is de laser voor de 
bemanning, op welke afstand kunnen we doelen uitne-
men?). Als we hier een suggestie zouden moeten doen 
is het nog nauwer samenwerken, ook binnen elkaars 
organisatie, om DMO nog sneller maar vooral beter van 
dienst te kunnen zijn.

Afsluitend
De snelle ontwikkeling van disruptieve technologieën 
vraagt om een nieuwe aanpak in onze 70-jarige samen-
werking tussen TNO en Defensie. Met behoud van de 
goede dingen is het zeker tijd om te kijken naar het ver-
sterken en verbeteren van de gouden driehoek, binnen de 
context van de strategische kennis- en innovatieagenda 
van Defensie. Daarbij moeten we de vele verschillende 
roadmaps slim met elkaar verbinden, zowel op puur mili-
taire als ook op de meer civiele onderwerpen. In dit artikel 
is met het oog op de omvang niet ingegaan op de EU-
dimensie. Toch zal ook daar goed beleid moeten worden 
gemaakt om Nederland op maritiem gebied binnen de 
EU sterk te laten blijven en ons aandeel in het European 
Defence Fund te kunnen claimen. TNO is op aarde om De-
fensie te ondersteunen bij het realiseren van capaciteiten 
die de operationele gebruiker uiteindelijk met het beste 
product naar zee kan brengen om te beschermen wat ons 
dierbaar is, onder het motto: 

‘Science and Innovation at the Frontline’. Samen zijn we 
klaar voor de toekomst!

Disruptieve technologie bij de Koninklijke Marine
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CDR René Luyckx.

De marine is een prachtig bedrijf en als je daar 
onderdeel van uitmaakt of hebt uitgemaakt, 
dan ben je een prachtmens. Ik spreek hier bij de 
KVMO, het publiek is grotendeels actief dienend 
of postactief marineofficier en ik ben de directeur 
personeel en bedrijfsvoering van het commando 
zeestrijdkrachten. Dus, aan alle niet marinemensen 
hier aanwezig zeg ik: ‘U moet het mij maar 
vergeven’. 

Op weg naar maatwerk

CDR René Luyckx, 
Directeur Personeel & 
Bedrijfsvoering  
bij CZSK

Mijn bijdrage vandaag focust op de marine en dat 
is gewoon een prachtig bedrijf. Er zijn weinig 
bedrijven waar samen een klus klaren zo’n domi-

nant onderdeel uitmaakt van het dagelijks bestaan. Waar 
samen uit - samen thuis de boventoon voert en waar je 
letterlijk met z’n allen in hetzelfde schuitje zit. Dat schept 
een band, een band die zelfs jaren later, als een beman-
ning of marinierseenheid allang uit elkaar gevallen is, 
tijdens een reünie, een telefoongesprek of een toevallige 
ontmoeting, vanuit het niets weer aan de oppervlakte 
komt. Een band die onderstreept: daar waren wij samen 
bij, niemand anders, wij samen. Wij samen is de kracht 
van ons bedrijf.

Ontboezemingen
Eigenlijk ben ik nu klaar met mijn verhaal. Maar nu ik hier 
toch sta, maak ik graag van de gelegenheid gebruik om 
een aantal van mijn gedachten met u te delen. Dat draagt 
hopelijk bij aan de discussie aan het einde van dit open-
bare gedeelte. Voordat ik daaraan begin, eerst een drietal 
ontboezemingen. Ten eerste: uw voorzitter vroeg mij ini-
tieel of ik deel wilde uitmaken van een discussiepanel met 
Jong Defensie tijdens deze Algemene Vergadering. Daar 
kon en wilde ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. Toen 
ik hem later toevallig trof, vroeg hij tussen neus en lippen 
door of ik ook nog iets wilde zeggen tegen deze doel-
groep. Natuurlijk. Vervolgens werd ik in paniek gebeld 
door de Hoofddirectie Personeel, want er hing een poster 
in Den Haag waarop stond dat ik zou gaan spreken over 
het personeel(systeem) van de toekomst. Dit werd weer 
gevolgd door een mailtje van de voorzitter dat de presen-
taties worden gepubliceerd in het Marineblad. U begrijpt 
hoe het Pinksterweekend in huize Luyckx is verlopen. Ten 
tweede: het belletje van de HDP was niet voor niets: ik 
ga als directeur personeel en bedrijfsvoering niet over het 
nieuwe personeelssysteem. Beleid wordt gemaakt in ‘Den 
Haag’ en de operationele commando’s zijn ‘slechts’ van 
het opleiden en gereedstellen. Een OPCO is ook niet van 
de werving of de arbeidsmarktcommunicatie, dat is cen-
traal belegd bij het Defensie ondersteuningscommando. 
En we zijn al helemaal niet van de arbeidsvoorwaarden. 
Maar hoewel ik geen formele verantwoordelijkheden heb 
op het vlak van een nieuw personeelssysteem, heb ik wel 

invloed. Op dat punt neem ik u graag mee met wat er 
zich in mijn hoofd afspeelt. Ten derde. Jarenlang heb ik 
daar gezeten waar u nu zit, luisterend naar een directeur 
personeel die zijn verhaal afstak. En dan dacht ik soms: 
die vent is gek, die heeft geen idee wat er speelt op de 
werkvloer en wat hij daar zegt is belachelijk. Ik heb dus 
geen enkele illusie dat het dit keer anders zal zijn. Ik kan 
u alleen meegeven, dat ik nu wel eens denk: nou, dat zag 
hij toen toch niet zo verkeerd. Alleen matchte de timing 
niet met de problemen van alledag. 

Het huidige personeelssysteem
In de Defensienota 2018 heeft investeren in onze men-
sen een prominente plaats gekregen. Defensie wil een 
organisatie zijn met een veilige werkomgeving, die het 
vertrouwen heeft van onze mensen, hen weet te behou-
den en voldoende nieuwe mensen werft. Het is een feit 
dat de schaarste aan personeel dagelijks wordt gevoeld. 
Die schaarste heeft een oorzaak. In de mega-bezuini-
gingsslag van 2012 is in rap tempo afscheid genomen van 
grote groepen militairen en burgermedewerkers met een 
bepaalde-tijd-aanstelling. Salarissen vormen immers het 
overgrote deel van de defensiebegroting en op deze wijze 
konden de personele kosten snel worden gereduceerd. 
Grotendeels betrof dit matrozen en mariniers 1, korpo-
raals en – in mindere mate – jonge officieren, een groep 
die anders anno 2019 korporaal, sergeant of LTZ1 was 
geweest. In de bestandsopbouw van deze categorieën 
zit dus een gat. Met de groei die is ingezet als gevolg van 
de doorontwikkeling van de krijgsmacht, ontstaan in rap 
tempo meer functies. In het geval van militaire functies 
is dit veelal in de bovenbouw van het onderofficieren- en 
officierenbestand. Dit heeft een zuigende werking op 
de toch al relatief kleine groep sergeanten en LTZ1s en 
daarmee indirect op de korporaals en 2Ocs. Een groep 
van het personeelsbestand dat ook nog eens van vitaal 
belang is voor de uitvoering van het operationele product. 
Voor het CZSK is dat veiligheid op en vanaf zee. En die 
woorden ‘op en vanuit zee’ impliceren weg van thuis. Nu 
de economische vooruitzichten in Nederland gunstig zijn, 
vormt de civiele arbeidsmarkt voor diezelfde categorieën 
een aantrekkelijk alternatief, zeker daar waar het gaat om 
de ‘zekerheid van het thuis-zijn’. 
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In de top drie van vertrekredenen staat op drie de arbeids-
voorwaarden: een goed salaris met adequate financiële 
waardering voor inzet (toelagen). Op twee de wijze 
waarop de organisatie wordt bestuurd. Lees: onthechting 
van de top met de werkvloer, stroperigheid en gebrek 
aan erkenning en waardering. En op één het gebrek aan 
loopbaanontwikkelingsmogelijkheden: verbreden in de 
loopbaan, bevordering in rang of specialiseren op basis 
van kennis en vaardigheden. Hierbij speelt de onvoorspel-
baarheid van het weg zijn versus het thuis zijn vaak als 
achterliggende oorzaak een beslissende rol.

Het operationele product daarentegen vraagt opbouw in 
kennis en ervaring. Een commandant van een onderzee-
boot of een raidingsquadron halen we nu eenmaal niet 
van de markt. Die loopbaanpaden binnen het operatio-
neel product zijn om die reden vrij standaard ingericht, 
met als bekendste voorbeeld de trits wachtofficier - com-
mandocentrale officier - hoofd operationele dienst. Een 
traject dat al snel 13 tot 15 jaar in beslag neemt, ervan 
uitgaande dat daarbinnen ook een ondersteunende 
functie wordt vervuld. Zie hier het dilemma: het operatio-
nele product vormt het bestaansrecht van de marine. Wat 
nou zelfontplooiing, promoveren, verbreden of versneld 
doorbevorderen op een functie in de periferie of in het 
oosten van het land, waar geen zee valt te bekennen? Dat 
is soms lastig in te passen. En waar tot voor tien à vijftien 
jaar geleden de meeste donkerblauwe functies als van-
zelfsprekend tot het bestand van de Koninklijke Marine 
behoorden, is dit nu wel anders. 

Donkerblauwe functies zijn verspreid over CZSK, CLAS, 
CLSK (DHC), DOSCO, DMO, MIVD, DCC, SOCOM en de 
BS, met elk hun eigen bevoegdheden op de O (de forma-
tie) en wens tot volledige vulling met keuze uit meerdere 
kandidaten. Gemiddeld genomen zit 1 op de 6 militairen 
buiten het CZSK, maar deze verhouding neemt toe met de 
rang. Voor SMJRs is dat bijna 1 op de 4 en van de KLTZ/
KTZs zit tweederde buiten het CZSK.  Ook hier is sprake 
van een spanningsveld waar het gaat om de verdeling van 
schaars personeel. 

Kortgezegd: het bestaansrecht van de marine staat met 
regelmaat op gespannen voet met zowel de wensen van 
het individu als die van de andere defensieonderdelen. 
Giet daaroverheen de verwachtingen die worden gewekt 
op het vlak van loopbaanmogelijkheden, toekomstper-
spectief, maatwerk en een vernieuwd HR-model waarbij 
de medewerker centraal staat en u begrijpt de slapeloze 
nachten van een lijnmanager en zijn P&O-er die zich op 
vrijdagmiddag druk maken of het schip op maandag wel 
naar zee kan vertrekken. Linksom of rechtsom dienen die 
werelden bij elkaar te komen. Immers, zonder die mede-
werkers en zonder die andere defensieonderdelen ook 
geen functionerend CZSK.

Heb ik voor u de oplossing? Nee, niet nu en niet hier. 
Maar om hier uit te komen, moet er wellicht wat oud 
gedachtengoed wijken. Ik leg u graag een aantal stellin-
gen voor om uw geest te prikkelen voor de discussie. Laat 
ik maar meteen het voorbehoud maken dat ik hierbij niet 

per se het beleid van de hoofddirecteur personeel, staats-
secretaris of minister uitdraag of verdedig. Ik spreek hier 
op persoonlijke titel. 

'Een (meer dan) 40 jarige loopbaan als militair is niet 
meer van deze tijd'
De afgelopen decennia is de UKW-leeftijd steeds verder 
verhoogd. Nu tot AOW min 5 jaar. Met de stijgende 
levensverwachting zal het aantal militairen van boven de 
60 verder toenemen. Bovendien zijn daardoor de bevor-
deringsmomenten mede opgeschoven. Was een comman-
dant van een fregat voorheen begin veertig, nu is hij of zij 
eerder tegen de vijftig. Dit fenomeen valt in alle rangen 
waar te nemen. Militairen vormen echter wel de kern van 
de zwaardmacht. Zonder op leeftijd te willen discrimi-
neren, zou het operationele deel van de krijgsmacht uit 
jonge mensen moeten bestaan. Ik pleit voor een vaste 
aanstelling bij Defensie die start met een militaire loop-
baan van circa 20 jaar en indeling bij een OPCO, met de 
focus op een snellere militaire loopbaan in het operatio-
nele domein. Hierna vangt een tweede loopbaanfase aan. 
Of u blijft deel uitmaken van het militaire reserve van het 
CZSK en ook daar onder beheer, of u vervolgt uw loop-
baan bij een ondersteunend defensieonderdeel (DOSCO, 
DMO, MIVD, etc.) waarbij ook het personeelsbeheer over-
gaat naar dit onderdeel, of u vervolgt uw loopbaan als 
burgermedewerker binnen Defensie. In alle gevallen moet 
het mogelijk zijn Defensie voor een bepaalde periode, 
zeg 3 jaar, te verlaten en met behoud van opgebouwde 
rechten terug te keren, dan wel bemiddeld te worden 
naar een baan buiten Defensie. Vergelijkbaar werk wordt 
gelijk betaald. Buiten het operationeel militaire domein 
verdwijnt het onderscheid tussen een burgerfunctie en 
een militaire functie 

'Functie is rang en rang is salaris is achterhaald'
De militaire hiërarchie is functioneel in de operationele 
context. In een bevelsorganisatie kan de operationele 
leidinggevende een militaire opdracht geven. Die kan een 
beslissing over leven of dood inhouden. Om de opera-
tionele loopbaan in lijn te brengen met de levensfase 

‘Waar tot voor tien à vijftien jaar geleden de meeste donkerblauwe 

functies als vanzelfsprekend tot het bestand van de Koninklijke Marine 

behoorden, is dit nu wel anders.’ Op de foto de maritieme helikopter NH-

90, die onder het Defensie Helikopter Commando valt van CLSK. (MCD)

Op weg naar maatwerk
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‘Recent is de pilot van start gegaan om het bemannen van het

Westschip los te koppelen van de eenheid’. (MCD/Richard Frigge)

waarin een individu zich bevindt, zouden versnellingen en 
vertragingen mogelijk moeten zijn. Laat ik een voorbeeld 
geven: een militair die na het CCO-schap of OGHTD-schap 
direct als hoofd van dienst wil gaan varen, omdat dit privé 
beter uitkomt, zouden bepaalde loopbaanstappen moe-
ten kunnen omdraaien. Nu kan dit feitelijk alleen als hem 
of haar ook de effectieve rang als LTZ1 wordt toegekend 
met bijbehorend salaris. Indien vervolgens een functie 
als instructeur op 2OC-niveau bij een vakschool volgt, 
kan dat niet anders meer dan neergeschut functionerend 
met behoud van salaris. Er zit dus een bepaalde starheid 
in deze systematiek. Ik kan niet eerst een LTZ1 salaris 
uitbetalen en drie jaar later een 2OC salaris. Andersom 
kan wel, terwijl de totaal uitbetaalde loonsom over deze 
periode min of meer gelijk is. 

Een mogelijke oplossing kan liggen in een meer flexibele 
toepassing van het salarishuis gekoppeld aan de functie, 
waarbij het salaris op een andere wijze wordt opge-
bouwd. Te denken valt aan een basissalaris op basis van 
de burgerschalen, aangevuld met een aantal componen-
ten. Een van die componenten kan een 24/7 inzetbaar-
heidcomponent zijn als militair. Immers, het militair-zijn 
heeft in zich dat ik u op vrijdag kan opbellen met de 
mededeling dat u op maandag voor een bepaalde periode 
wordt ingezet. Ik durf de stelling aan dat een aanmerkelijk 
deel van het militaire bestand wel militair is, maar de facto 
hoopt dat hij of zij nooit gebeld wordt. Een andere com-
ponent is voor daadwerkelijke inzet. Beide componenten 
dienen van zodanige aard te zijn, dat het onderscheid tus-
sen operationeel geplaatst of niet operationeel geplaatst 
echt zoden aan de dijk zet. Op financieel gebied dan. Een 
derde component kan een onderhandelingscomponent 
zijn, die door de functietoewijzende autoriteit wordt 
ingezet. Immers, het verleden heeft aangetoond dat lief-
hebbers voor een internationale staf, waarbij je een jaar 
van huis bent, zich niet via het vrije marktprincipe van de 
arbeidsplaatsenbank aandienen. Om dat soort prioriteiten 
te kunnen stellen, heeft een OPCO onderhandelingsruimte 
nodig, ook op financieel vlak. Ook het persoonlijk ontwik-
kelbudget vormt zo’n component. Bepaalde competenties 
of vaardigheden, mits onderhouden, kunnen een salaris-
component opleveren en wellicht dat sparen voor UKW 
er ook een kan zijn, waarbij het gespaarde bedrag na 
bijvoorbeeld 20 jaar als militair kan worden meegenomen 
bij vrijwillig vertrek. 

'De verplichte functieroulatie kan op de schop'
Wat is erop tegen als het nieuwe combat support ship, 
Zr. Ms. Den Helder, wordt bemand met zoveel mogelijk 
vaste bemanning? Als de bootsman tien jaar geplaatst wil 
blijven, dan is daar mijn inziens niets op tegen. Maatwerk 
dus. Scheelt ook in het aantal te geven opleidingen. Het 
huidige functieroulatiesysteem heeft in zich dat een groot 
deel van de collega’s al na een jaar gaat rondkijken naar 
de vervolgfunctie. En als het even kan, wordt ook verti-
caal gekeken, zelfs als dat ongunstig is voor het verdere 
verloop van de loopbaan. Want dat levert nu meer salaris 
op. Er is zodoende sprake van een bijna verplichte onrust 
in de organisatie en een financiële prikkel uit de vorige 
eeuw, waarbij de rang die er eenmaal op zit, er nooit 

meer af gaat. Eerder heb ik gezegd dat voor specifieke mi-
litaire functies de opbouw van kennis en ervaring nood-
zakelijk is, omdat die kennis niet civiel is te verkrijgen. 
Daarvoor is de functieroulatie een nuttig en noodzakelijk 
instrument. Ik durf zelfs te beweren dat de systematiek 
van POP-afspraken tussen individu en lijnmanager hier 
beter op zijn plaats is dan vacaturestelling via de arbeids-
plaatsenbank. Maar in de huidige defensieorganisatie is 
sprake van een groot aantal ondersteunende en specialis-
tische functies, waarbij langdurige bezetting en stabiliteit 
juist de voorkeur geniet. Denk aan een veiligheidsorgani-
satie.    

'Het gesloten personeelssysteem is achterhaald'
Vanwege het gesloten personeelssysteem kunnen tekor-
ten in het middenmanagement maar moeilijk opgevangen 
worden. Het is mogelijk om air controllers of duikers hori-
zontaal te laten instromen en pas op een later moment te 
verbreden. Zelfs bij het Korps Mariniers zie ik wel moge-
lijkheden. Met regelmaat wordt verdringing als tegenar-
gument gebruikt: horizontale instroom zou de loopbaan 
van het zittend personeel beperken. Naar mijn mening 
gaat dat niet op als er sprake is van 10 of 20% aan va-
catures. Omgekeerd moet het mogelijk zijn om een tijdje 
buiten Defensie te werken, zonder directe gevolgen voor 
je ziektekosten, pensioen of UKW-aanspraken. Zo kan 
kennis buiten Defensie worden opgedaan en meer variatie 
in loopbaanmogelijkheden worden geboden. En natuurlijk 
zit er een risico in dat iemand permanent blijft hangen in 
een baan buiten de defensieorganisatie. Maar dat gebeurt 
nu ook, alleen neemt betrokkene dan ontslag. Veelal een 
besluit dat niet lichtzinnig wordt genomen en bovendien 
op een moment dat de organisatie erdoor wordt verrast. 
Laat het dan onderwerp zijn van loopbaanbegeleiding. 
Het gras is echt niet overal groener. Vraag dat maar aan 
de collega’s die weer zijn teruggekeerd. Maar soms wil je 
er wel een hapje van proeven.

'Zekerheid in vaar-thuis periodes is noodzakelijk 
voor het voortbestaan van de marine'
Recent is de pilot van start gegaan om het bemannen van 
het Westschip los te koppelen van de eenheid. Hierbij is 
sprake van een cyclus van circa vier maanden inzet in het 
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Caribische gebied, vier maanden recuperatie, verlof en 
opleiding, gevolgd door vier maanden onderhoud en korte 
vaarperiodes vanuit Nederland. Bemanningen zijn daarmee 
losgekoppeld van de eenheid en vliegen in en uit naar de 
West. Er zijn tientallen argumenten te bedenken waarom 
je dit niet moet doen. Maar er is een belangrijk argument 
om het wel te doen: de voorspelbaarheid van het weg van 
huis dan wel thuis zijn, ongeacht het vaarprogramma van 
de eenheid. Dit kan alleen door meerdere bemanningen 
te betrekken. Juist voor marinemensen staat opleiden 
en gereedstellen veelal synoniem voor weg van huis 
zijn. Een argument om te kiezen voor een baan in de 
offshore, beveiliging of bij de KLM is dat het rooster voor 
het komend jaar bekend is en het thuisfront hierop kan 
plannen. Zolang er geen sprake is van oorlog of crisis, zou 
Defensie een dergelijke filosofie moeten omarmen. Dat 
past bij de huidige generaties en de situatie in Nederland 
waarbij beide partners in een relatie een baan hebben. 
Met het streven de arbeidsparticipatie van vrouwen 
te vergroten, neemt het belang van voorspelbaarheid 
alleen maar toe. Helemaal ideaal zou een systeem als 
bij de koopvaardij zijn: drie maanden op gevolgd door 
drie maanden af. Hopelijk maakt Defensie in het lopende 
arbeidsvoorwaardenoverleg een stap voorwaarts om 
de compensatie in tijd voor een weekend van huis te 

verhogen. Dat is in ieder geval een stap in de goede 
richting.

Afsluiting
Ik wil afsluiten met het volgende. Veel van wat ik hiervoor 
heb genoemd, leidt tot maatwerk. Het maken van afspra-
ken is hierbij een bruikbaar instrument, mits sprake is van 
wederkerigheid. Maatwerk voor de een kan een beperking 
zijn voor de ander. Iedereen is voor maatwerk, zeker als 
het hem- of haarzelf betreft. De kracht van maatwerk is 
echter dat een ander dat maatwerk ook wordt gegund. 
Want niet elke monnik draagt dan meer dezelfde kap. Het 
zou jammer zijn als dat dan weer als vertrekreden wordt 
opgebracht. Ik ben trouwens sowieso geen voorstander 
van onderzoek naar vertrekredenen. Onderzoeken waarom 
mensen bij het bedrijf willen blijven, zijn veel interessan-
ter. Bovendien stralen die veelal positieve energie uit. Dat 
zouden we veel meer moeten onderstrepen met zijn allen: 
waarom dit een mooi bedrijf is om voor te werken. Daar 
gaat pas wervingskracht van uit. Voor het geval u deze 
positieve geluiden hebt gemist: naast baanzekerheid en 
werkinhoud is het meest motiverende aspect om te blijven 
de werksfeer en collegialiteit. U en ik, wij samen vormen 
de Koninklijke marine. Prachtige mensen in een prachtbe-
drijf. Op naar een personeelsysteem dat daarop aansluit. 
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De basis voor de discussie was de enquête die door 
de Werkgroep Jong KVMO enkele weken eerder 
was uitgezet. De enquête is door 261 jonge officie-

ren (leeftijdscategorie 18-45 jaar) ingevuld (responspercen-
tage van 26,3%). De resultaten zijn, hoewel niet verras-
send,  schrikbarend: ze benadrukken nogmaals de omvang 
van het personeelsprobleem bij de Koninklijke Marine. 
Hieronder de meest opvallende resultaten uit de enquête.

Blijven of vertrekken
Op de vraag ‘Heb je in het afgelopen jaar overwogen om 
de dienst te verlaten?’ heeft 63% van de officieren ‘ja’ ge-
antwoord (zie fig. 1). Als hoofdredenen worden genoemd 
(zie fig. 2):
•  Combinatie werk/thuis (41%)
•  Functiemogelijkheden (32%)
•  Salaris (24%)
•  Opleidingsmogelijkheden (4%)

Daarnaast werden zaken als maatwerk, P&O beleid, flexi-
bele loopbaanpaden, toelagen, waardering en vertrou-
wen meermaals door de jonge officieren genoemd als 
belangrijkste verbeterpunten, incentives, om wel in dienst 
te blijven (zie fig. 3 op de volgende pagina). 

Met het noemen van maatwerk als verbeterpunt bena-
drukken zij vooral hun kritiek op de vastgelegde loop-
baanpaden waar moeilijk van kan worden afgeweken. 
De zogeheten ‘hoepeltjes’ en ‘vinkjes’ worden vaak in 
negatieve zin genoemd. De jonge officieren zien deze ver-
plichte loopbaan routes als beklemmend en niet flexibel.

Werkdruk
Met de resultaten van deze enquête zou je kunnen 
zeggen dat de Koninklijke Marine in een vicieuze cirkel 
terecht is gekomen. Op de vraag ‘Ondervind je extra 
werkdruk door personeelstekorten?’ antwoordde 68% 
van de jonge officieren bevestigend (zie fig. 4 op de 
volgende pagina). Om deze cirkel te doorbreken moet de 
leegloop een halt worden toegeroepen, om te voorkomen 
dat meer werkdruk tot meer onvrede, en vervolgens tot 
nog meer leegloop leidt. 

Arbeidssatisfactie
De vraag ‘Ben je tevreden over je werkgever?’ werd door 
maar liefst 60% van de jonge officieren met nee beant-
woord (zie fig. 5 op de volgende pagina). Als je naar dit 
schokkende antwoord kijkt, zou je kunnen zeggen dat de 
leegloop dan nog meevalt. Dit kan verklaard worden uit 

Resultaten enquête Jong 
KVMO – Personeelsbehoud

De panelleden die de stellingen van CDR Luyckx en de 

resultaten van de KVMO enquête bespraken.

Het slotstuk van het KVMO symposium ‘Het 
personeel(systeem) van de toekomst’ was de 
paneldiscussie. Tijdens deze discussie ging een 
aantal jonge officieren het gesprek aan met de 
Directeur Personeel & Bedrijfsvoering CDR René 
Luyckx. 

Figuur 1 Figuur 2

LTZ2OC Nikita van Lierop,  
secretaris van de KVMO
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de reacties in de enquête, waarin jonge officieren  aan-
geven dat de collegialiteit, het avontuur en de werksfeer 
ervoor zorgen dat zij de dienst (nog) niet hebben verla-
ten. Echter, het is maar de vraag hoe lang deze positieve 
aspecten op blijven wegen tegen de redenen van onvrede 
en de alsmaar oplopende werkdruk. 

Het tij keren
Hoe kan de leegloop een halt toe worden geroepen, 
hoe kan ontevredenheid worden omgezet in tevreden-
heid, hoe kan het personeel van de Koninklijke Marine 
het vertrouwen weer terugkrijgen in haar werkgever? 
Deelnemers konden als laatste vraag van de enquête hun 
gouden tip voor CZSK geven.

Hieronder de top drie van gouden tips:
1. Flexibele loopbaanpaden
2. Waardering
3. Vertrouwen

Flexibele loopbaanpaden. De jonge officieren hebben 
meer behoefte aan maatwerk in hun loopbaan. Een voor-
beeld zijn de officieren van de Operationele Dienst. Deze 
officieren hebben een vast traject dat zij moeten door-
lopen voordat zij de CCO opleiding in kunnen (moeten). 
Ben je zeedienst officier en wil je niet de CCO opleiding 
volgen, maar juist een andere richting op, dan geeft de 
werkgever hier weinig tot geen mogelijkheden voor. 

Waardering. Hiermee wordt niet alleen een marktcon-
form salaris bedoeld maar ook een toelagesystematiek 
die aansluit bij de werkzaamheden en de tijd waarin wij 
leven. Daarnaast wordt het afsluiten van een cao met 
daarin het personeel op één ook meermaals genoemd als 
een vorm van waardering.

Vertrouwen. Het huidige P&O beleid is volgens de res-
pondenten niet transparant en zorgt voor veel wantrou-
wen bij het personeel. Een veel genoemde opmerking is 
het extern beleggen van P&O taken, om wantrouwen te 
voorkomen en het beleid transparanter te maken.

Tot slot onderstaand een aantal ‘out of the box’ tips die 
meerdere keren in de enquête naar voren zijn gekomen:
•  Meer jongeren op sleutelposities
•  kinderopvang op de haven
•  havisten weer toelaten op het KIM
•  dependance locaties in andere regio’s

Met deze tips en met de stellingen van CDR Luyckx in het 
achterhoofd startte de paneldiscussie. Het onderwerp maat-
werk kwam ook vanuit zowel het panel als de zaal meer-
maals naar voren. Tijdens de interactieve presentatie van 
Aniek Veghel en Olaf van der Kruk (DMO/JIVC) eerder die 
middag waren de verschillen tussen de generaties binnen de 
marine op ludieke wijze naar voren gebracht. Het panel be-
toogde dat de generatie Y (geboren tussen 1982-2001) juist 
behoefte heeft aan maatwerk in plaats van de ‘hoepeltjes’ 
waar nu mee wordt gewerkt. De stellingen van CDR Luyckx 
sloten hierbij aan. ‘Waarom zou het niet mogelijk zijn om 
personeel met de juiste kwaliteiten op een functie te zetten 
die hierbij past, ongeacht rang?’ was zo’n maatwerk-vraag. 
Een andere mening kwam van een deelnemer uit de zaal, 
afkomstig uit de zogeheten ‘patat’-generatie (geboren tus-
sen 1971-1981). ‘Dit is nu juist de generatie die wel verplicht 
door alle hoepeltjes is gesprongen en nu wacht op zijn/haar 
kans om die functies te doen waarop het heeft gewacht. 
Gaat dit maatwerk er dan voor zorgen dat de generatie na 
mij deze plekken in gaat nemen?’ 
Het ideale personeelssysteem voor alle generaties binnen 
Defensie wordt deze middag niet bedacht, maar feit is dat 
het onderwerp veel losmaakt en in het kader van per-
soneelswerving en -behoud van groot belang is voor de 
organisatie.                        <

Figuur 4

Figuur 5

Figuur 3

Resultaten enquête Jong KVMO – Personeelsbehoud
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‘De auteur brengt in zijn artikel het onderwerp 
piraterij nabij Venezuela ter sprake en vraagt 
zich af of Venezuela het nieuwe Somalië wordt. 

Het uitgangspunt daarbij is dat piraterij mogelijk wordt 
gemaakt door een afnemend overheidsgezag en toene-
mende armoede onder de visserijgemeenschap. Beide zijn 
in Venezuela inmiddels van zekere mate van toepassing, 
maar zijn dit bepalende factoren om inmiddels in Venezu-
ela van ontluikende piraterij te spreken? 
In deze reactie wordt toegelicht dat er nabij Venezuela 
geen piraterij op volle zee bestaat volgens de geldende 
VN-definitie.1 Wel is er sprake van een toename aan ge-
wapende berovingen binnen de Venezolaanse territoriale 
wateren, wat zich in verregaande omstandigheden zou 
kunnen ontwikkelen tot piraterij op volle zee. 

Is er piraterij nabij Venezuela?
Venezuela kampt vooral met gewapende berovingen in 
haar kustwateren. Het land bevindt zich langdurig in een 
economisch crisis, waarbij de laatste tijd gekenmerkt 
wordt door aanhoudende schaarste. Onder deze omstan-
digheden neemt de criminaliteit gericht op zwarthandel 
toe, van voedsel tot gebruiksgoederen en van wapens tot 
drugs. Zowel op land als op zee. Dit laatste wordt door 
de internationale media in toenemende mate weggezet 
als ‘piraterij’.2,3 In realiteit betreft het hier uiteenlopende 
criminele activiteiten in de Venezolaanse kustwateren. 
Bijvoorbeeld in het zeegebied tussen Trinidad en Vene-
zuela, waarbij de kortste afstand tussen de twee landen 
slechts 11 kilometer betreft. Hoewel toegenomen, vindt 
de zwarthandel en aanverwante zwaardere criminaliteit 
daar al langere tijd plaats. Daarnaast vinden er berovingen 
plaats in de ankergebieden voor bijvoorbeeld de olietan-
kers. De statistieken van het International Maritime Bu-
reau laten zien dat de incidenten waarbij grotere scheep-
vaart betrokken is, vooral plaatsvinden in de Venezolaanse 
territoriale wateren en niet op open zee.4 Daarbij zijn 
overvallers in de regel eerder uit op geld en voedsel, dan 
het kapen en het vasthouden van het schip voor losgeld.

Kan Venezuela daadwerkelijk met Somalië 
vergeleken worden?
In Somalië was de situatie rondom piraterij onomwonden. 
Somalië werd reeds jarenlang aangeduid als een falende 
staat waar strijdgroepen en criminelen met wapens en 
geld de macht in het land verdeelden. De kaders waar-
door de piraterij zich snel kon ontwikkelen waren hier-
mee reeds aanwezig. Hoewel er bij het ontstaan van de 
Somalische piraterij mogelijk sprake was van een visserij-
gemeenschap die wraak wilde nemen op internationale 
vissersvloten, werd de Somalische piraterij vooral en snel 
een grote criminele onderneming. Voor gekaapte koop-
vaarders en tankers werden grote sommen geld betaald in 
losgeld, waardoor de piraterij zich verder kon ontwikkelen 
en manifesteren. 
In Venezuela is de situatie rondom piraterij van een an-

dere aard. Hoewel het Venezolaanse gezag afneemt en 
zeker in de buitengebieden, is er nog steeds sprake van 
een enigszins functionerende staat. Deze wordt voorna-
melijk overeind gehouden door een aantal bondgenoten 
zoals Rusland die verregaande belangen hebben in de 
Venezolaanse olie-industrie. Hoewel deze industrie ernstig 
onder druk staat, is het de primaire (legale) bron van 
inkomsten voor de Venezolaanse staat. De ‘sea lines of 
communication’ zijn derhalve van belang voor Venezuela 
en haar bondgenoten. Ook het Venezolaanse veiligheids-
apparaat functioneert nog in zekere mate, waaronder de 
marine en aanverwante kustwacht. Deze onderhouden 
nog steeds contact met externe partners, bijvoorbeeld 
met de Kustwacht Caribisch gebied op het gebied van 
Search and Rescue.5 

Daarnaast voorziet de drugshandel het Venezolaanse 
gezag van een aanzienlijke hoeveelheid (illegale) in-
komsten. In het recente International Narcotics Control 
Strategy Report 20196 van het Amerikaanse Department 
of State wordt het land Venezuela opnieuw aangeduid 
als één van de belangrijkste transitlanden in de regio voor 
voornamelijk cocaïne, waarbij de overheid de drugshandel 
mede faciliteert of zelfs controleert. Het gaat jaarlijks om 
duizenden kilo’s aan cocaïne waarmee miljoenen dollars 
verdiend worden. De betrokkenheid van de Venezolaanse 
krijgsmacht bij de handel in drugs heeft hen de inmiddels 
de bijnaam ‘Cartel de los Soles’7 opgeleverd, vernoemd 
naar de Venezolaanse rangonderscheidingstekens.  

De drugshandel is voor de Venezolaanse vissersvloot 
eveneens een belangrijke bron van inkomsten. Met 
regelmaat worden er in de Caribische regio Venezolaanse 
vissersbarkjes opgebracht die grote hoeveelheden cocaïne 
blijken te vervoeren. Zo hebben onlangs zowel Zr. Ms. 
Friesland8 als Zr. Ms. Zeeland9 drugstransporten verstoord, 
waarbij er vanaf een Venezolaanse vissersbark balen met 
contrabande overboord werden gegooid. De balen die de 
Friesland wist te ondervangen, bleken meer dan 400 kilo 
cocaïne te bevatten. Venezolaanse vissers gaan daarna 

Reactie op het artikel ‘Pirates of the Caribbean’  
van dr. Victor Enthoven in Marineblad nr. 2 2019
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regelmatig vrijuit. De vlaggestaat Venezuela werkt vaak 
niet mee aan een onderzoek (boarding) op zee, wat de 
drugshandel door Venezolaanse vissers eerder stimuleert 
dan ontmoedigt.

Conclusie
Er is nabij Venezuela zover bekend bij internationale 
organisaties op dit moment geen sprake van piraterij, 
zoals bedoeld in de VN-definitie. Als er overvallen plaats-
vinden op schepen buiten de Venezolaanse territoriale 
wateren, dan is men vanwege de aanhoudende schaarste 
in Venezuela vooral op zoek naar geld, waren en voedsel. 
Het kapen van schepen voor losgeld buiten de Venezo-
laanse territoriale wateren heeft zover bekend nog niet 
plaatsgevonden. De toename aan gewapende beroving 
in de kustwateren is echter zorgelijk te noemen, waarbij 
Venezolaanse criminelen hun activiteiten verleggen van 
land naar zee.  
Piraterij op volle zee is daarnaast ook niet in het belang 
van het Venezolaanse gezag en haar bondgenoten. De 
olie- en drugshandel zijn de voornaamste bronnen van in-
komsten die het Venezolaanse gezag in het zadel houden. 
Piraterij naar Somalisch model zal deze inkomsten ernstig 
kunnen bedreigen. Venezuela en de bondgenoten zullen 
de ‘sea lines of communication’ open willen houden voor 
de oliehandel. En piraterij op volle zee zou kunnen leiden 
tot de aanwezigheid van internationale marines, waar-
door de drugshandel door Venezolaanse partijen waaron-
der de vissers zal worden ingeperkt.  
Pas als deze beide belangen drastisch zouden afnemen en 
het Venezolaanse staatsbestel uiteen zou vallen, zou er 
een ‘Somalië scenario’ kunnen ontstaan. Enkel onder deze 
verregaande omstandigheden zou piraterij op volle zee 
één van de gevolgen kunnen zijn.’

LTZ 1 (SD) H. van Gerner is meermalen uitgezon-
den geweest in het kader van de ‘counter piracy’ 
operatie Atalanta en is sinds medio 2018 als de 
Nederlandse liaisonofficier geplaatst bij de Ameri-
kaans-geleide ‘counter narcotics’ organisatie Joint 
Interagency Task Force South, in Key West Florida.

Noten
1   http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pa-

ges/Default.aspx
2  https://www.bbc.com/news/stories-47003108
3   https://www.bloomberg.com/news/features/2018-01-30/venezuelan-

pirates-rule-the-most-lawless-market-on-earth
4  https://www.icc-ccs.org/index.php/piracy-reporting-centre/live-piracy-

map/piracy-map-2018
5   https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/16594-oefening-met-

venezuela-afgerond
6   https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2019/
7   https://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/

cartel-de-los-soles-profile/
8   https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/08/16/zr.ms.-friesland-

onderschept-ruim-400-kilo-coke
9  https://twitter.com/C_ZMCARIB/status/1076976557464399876

Reactie van de auteur
‘Ik dank LTZ1 Van Gerner voor de reactie op mijn stuk 
over zeeroof nabij Venezuela. Het stuk heeft me echter 
nogal in verwarring gebracht.
Allereerst wordt van een andere definitie van zeeroof 
gebruikgemaakt dan die ik hanteer. De VN-definitie is veel 
enger dan de door mij gebruikte omschrijving die bijna 
elke vorm van roof op zee omvat. Vandaar mijn gebruik 
van de term zeeroof; verwant aan het Engelse sea robbery.
Verder is het woord piraterij dat Van Gerner hanteert 
problematisch. Het stamt van het Grieks πειρατης: latijn 
pîrâta en in het Frans en Engels pirate. Het woord piraat 
betekent: zeerover, kaper, iemand die op roof en plun-
dering ter zee uitgaat. Zowel in toepassing op gewone 
zeerovers, als op van kaperbrieven voorziene personen en 
schepen. Het werkwoord pirateren is op zeeroof uitgaan 
of zeerover zijn. Hieruit volgt dat piraterij in het Nederlands 
onder andere zeeroof of zeeroverij betekent.1 Daarnaast 
kent het begrip piraat echter nog andere betekenissen:
•  Sigaret. Oorspronkelijk de benaming van een bepaald 

soort van uit Engeland ingevoerde goedkope sigaret-
ten, die onder de naam pirate en pirate cigarettes in de 
handel werden gebracht en die op de verpakking een 
Barbarijse kaper vertoonden.2

•  Een jeugdboot met alleen een grootzeil ontworpen in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw door Jaap Kraaier.3

Hetzelfde geldt voor het woord piraterij:
•  Het illegaal namaken en verkopen van merkartikelen.4

•  Het zonder toestemming van de auteur kopiëren, down-
loaden, verspreiden, verhandelen, weggeven, ruilen en 
uploaden van diens werk. Denk hierbij aan de activitei-
ten van bijvoorbeeld The Pirate Bay.5

Kortom, het gebruik van het woord piraterij levert nogal 
wat verwarring op, vandaar dat in het Engels tegenwoor-
dig het begrip maritime piracy wordt gebruikt om een 
onderscheid te maken met andere vormen van piraterij. 
In het Nederlands kan dan heel goed de term zeeroof of 
zeeroverij worden gebruikt. 
Ik ben het met Van Gerner eens dat volgens de VN-defi-
niete op dit moment in Venezolaanse wateren (nog) geen 
sprake is van maritime piracy. Maar aan de andere kant 
door het woord piraterij te gebruiken is er juist wél sprake 
van zeeroof in de vorm van berovingen in de ankergebie-
den voor bijvoorbeeld olietankers.’

Dr. Victor Enthoven

Noten 
1   Het Woordenboek der Nederlandse Taal, beschikbar op de webpa-

gina van de Geïntegreerde Taalbank, URL: http://gtb.inl.nl/iWDB/searc
h?actie=article&wdb=WNT&id=M053977 (April 2019).

2   Ibidem.
3   Voor de jeugdboot piraatje zie de volgende webpagina’s, URL: https://

nl.wikipedia.org/wiki/Piraatjol en http://www.piraatje.nl/welkom.htm 
(april 2019).

4   Op internet staan verschillende omschrijvingen voor het illegaal 
namaken en verkopen van merkartikelen kelen, zie bijvoorbeeld de 
webpagina textiel.nl, URL: https://www.textilia.nl/Nieuws/Namaak_
kost_merken_miljoenen-140821114100 (april 2019).

5   https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay (april 2019).
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‘Het is D-Day in de 
Westerse geesten. 
Beetje bij beetje 
en verkiezing na 
verkiezing rukken 
het radicalisme en 

het autoritarisme op’

E
r woedt een nieuwe oorlog in het Westen. Deze keer niet tegen Hitlers rijk op de 
kusten van Normandië of tegen de Sovjet-Unie langs het IJzeren Gordijn, maar 
voor de verdediging van de idealen van vrijheid, democratie en waardigheid. 
Een grote uitdaging, want er zijn geen breuklijnen, geen kaarten met duidelijke 

gevechtsposities, omdat de bedreiging al binnen zit. Er zijn geen moedige leiders, geen 
Churchill of Eisenhower, want verschillende van onze leiders zijn al medeplichtig. Geen 
oproep tot mobilisatie, geen gevoel van fight or die, want deze strijd ontvouwt zich 
traag en breekt het moreel op een onzichtbare manier. De strijd woedt in het hoofd van 
elke burger, een strijd tegen de onwetendheid en voor de individuele moed om op te 
komen voor de waarden waarvoor duizenden soldaten zijn gesneuveld in de bloedige 
waterlijn van de Atlantische Oceaan, 75 jaar geleden.

Het is D-Day in de Westerse geesten. Beetje bij beetje en verkiezing na verkiezing rukken 
het radicalisme en het autoritarisme op. We moeten nu beslissen, nu we de kans nog 
hebben, om strijd te leveren voor het in stand houden van de democratie, de vrijheid 
en de waardigheid. Ja, we kunnen ontgoocheld zijn over de toestand van onze demo-
cratie en ons afvragen of het najagen van vrijheid niet te vaak heeft geleid tot egoïsme, 
materialisme en het feit dat onze eigen buren vreemden zijn geworden. We kunnen ons 
afvragen of het belangrijk is om als individuele burger je nek uit te steken, dan wel of 
het niet realistischer is om je op jezelf terug te plooien en voor je eigen familie te zorgen. 
Maar wat dan te denken van de 18-jarige infanterist die het moest opnemen tegen een 
Duitse bunker in een land dat niet eens het zijne was?

We verslinden blockbusters als ‘Saving Private Ryan’ maar kunnen we zelf genoeg moed 
opbrengen? Wat betekent dat, moedig zijn? Het belangrijkste slagveld is het onderwijs. 
Bedrijfsleiders en politici hebben lang geijverd voor meer wiskunde en IT op school, maar 
dat ging ten koste van geschiedenis, filosofie en ethiek. Kinderen weten niet meer wat 
het betekent om in een dictatuur te leven. We moeten ook stoppen de autoritaire landen 
rijk te maken. Ze beconcurreren ons met ons eigen geld. Rusland heeft zich actief be-
moeid met de westerse democratie en financiert extreemrechts. De Golfstaten financie-
ren niet alleen het voetbal maar ook de radicale islam. Met zijn nieuwe zijderoute koopt 
China invloed.

Elke Westerse burger moeten opnieuw een beetje een strijder worden. We zullen onze 
kleinkinderen niet kunnen wijsmaken dat we ons niet bewust waren van de dreiging van 
de demagogie en het autoritarisme. We kunnen terugvallen op onszelf en het publieke 
debat overlaten aan wie het meest lawaai maakt. Of we kunnen ons laten horen om 
nuance te brengen in het zwartwit van de sociale media en in de gesprekken met vrien-
den of op het werk. We kunnen stemmen met ons geld of democratisch kopen in plaats 
van de koffers te vullen van autocraten die van geen wijken willen weten. We kunnen 
proberen het voorbeeld te geven, niet om de mensen die hun vertrouwen kwijt zijn te 
kleineren maar om te tonen dat een sterke maatschappij niet bestaat uit muren en haat, 
maar uit de kleine bijdragen van elk van ons. 

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

Politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. 
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Boeken

De wereld is er niet veiliger op geworden en 
‘America first’ lijkt steeds meer te ontaarden in 

‘America alone’. Dat is de centrale these van De lege 
troon, de studie van de politicologen Ivo Daalder en 
James Lindsay over het buitenlandbeleid van Donald 
Trump. De auteurs waren beiden werkzaam in de 
Obama-administratie. Daalder – een Nederlander 
die in 1994 Amerikaan werd – was onder meer 
ambassadeur bij de NAVO.
Het boek – dat in de zomer van 2018 werd 
afgesloten – schetst op vaardige wijze 
achtereenvolgens de chaotische machtsovername in 
2017, de botsingen met de Europese bondgenoten 
over de NAVO en het klimaatverdrag, de 
handelspolitieke conflicten en de problemen met 
Noord-Korea. Rode lijn is Trumps breuk met het 
beleid dat de Verenigde Staten sinds 1945 voerden. 
Al zijn voorgangers waren ervan overtuigd dat ze de 
economische en veiligheidsbelangen van het land 
het best konden dienen door leiding te geven aan 
andere landen. De drie pijlers van de Amerikaanse 
buitenlandse politiek waren: bondgenootschappen, 
vrijhandel en democratische waarden. Daalder en 
Lindsay laten zien dat Trump al in een vroeg stadium 
zijn minachting voor dit beleid uitte. In september 
1987 plaatste hij onder meer in The New York 
Times een open brief: ‘To the American people’. 
Hierin pleitte de toenmalige vastgoedontwikkelaar 
ervoor afstand te doen van een in zijn ogen 

misplaatst leiderschap van de VS in de wereld en 
terug te keren naar de logica van concurrentie en 
overheersing. De VS dienden hun overweldigende 
macht te gebruiken om dictaten aan anderen op te 
leggen. Samenwerking en multilateralisme waren 
doodlopende wegen. Volgens Trump was het 
Amerika’s bondgenoten er slechts om te doen gratis 
mee te liften op de veiligheidsgaranties en door 
handelsverdragen een graantje mee te pikken van 
de Amerikaanse welvaart. De brief eindigde met een 
plechtige belofte: ‘Laten we ervoor zorgen dat ons 
land niet langer wordt uitgelachen.’
De lege troon schetst een ontluisterend beeld 
van Trumps optreden sinds zijn verkiezing: zijn 
impulsiviteit, zijn summiere kennis van zaken en 
zijn weigering om advies van anderen aan te 
nemen. ‘I’m the only one that matters’ verklaarde 
hij in november 2017. Daalder en Lindsay: ‘Trump 
zag zichzelf als iemand die deed wat hij had 
beloofd: de VS weer sterk maken. Maar door zijn 
handelen kwam het land in feite op een koers 
naar een minder veilige en welvarende toekomst 
te liggen.’ De auteurs hebben weinig begrip voor 
Trumps claim dat de onvoorspelbaarheid van zijn 
beleid een belangrijke troefkaart is. ‘Ik heb een 
plan’, antwoordde hij eind 2016 op de vraag 
hoe hij IS wilde verslaan, ‘maar ik wil de vijand 
niet publiekelijk laten weten wat mijn plan is.’ De 
president begreep niet dat die onvoorspelbaarheid 

ook de bondgenoten zou intimideren die niet zaten 
te wachten op verrassingen maar op een duidelijke 
koers van Washington. Al met al kon de president 
zich na anderhalf jaar op verrassend weinig 
‘overwinningen’ beroemen.
Het is de vraag of de periode vóór Trump aan de 
macht kwam in De lege troon niet te veel wordt 
geïdealiseerd. Functioneerde de Amerikaanse 
buitenlandpolitiek werkelijk zo goed onder George 
W. Bush? De interventies in Irak en Afghanistan 
waren immers verre van succesvol. En Barack 
Obama maakte aan het begin van zijn ambtstermijn 
weliswaar duidelijk dat de door de VS geleide 
wereldorde aanpassingen behoefde, doch ook hij 
boekte geen snelle resultaten met zijn aarzelende 
beleid. Hoe dat ook zij, het buitenlandbeleid van 
vóór 2017 was zeker niet rampzalig zoals Trump 
deed voorkomen. ‘De tragedie achter Amerika’s 
afwijzing van zijn leidende rol in de wereld is dat 
ze onnodig was’, concluderen Daalder en Lindsay. 
Zij schetsen twee potentiële toekomstscenario’s. 
In het eerste is een wereld waarin niemand de 
leiding heeft; een terugkeer naar het einde van de 
negentiende eeuw, toen de grote mogendheden 
eigen invloedssferen vaststelden. Het tweede 
scenario is dat een ander land op ‘de lege troon’ zal 
plaatsnemen. China is daarvoor de enige kandidaat. 
Geen van beide scenario’s is geruststellend.
Aan het eind van het boek opperen de auteurs nog 
een derde mogelijkheid: die van een wederopleving 
van de centrale rol van de VS. Trumps politiek zou 
de bondgenoten duidelijk hebben gemaakt hoe 
groot hun belang in de internationale orde eigenlijk 
is. Zij willen nog altijd dat de VS de vrije wereld 
aanvoeren. De lege troon biedt echter weinig hoop 
dat zo’n wederopleving spoedig realiteit wordt. 

Dr. J.W.L. Brouwer, Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

“From February 23 to March 12, we carried out 
[…] a more ambitious cold weather winter 

exercise to reinforce northern Norway. It included 
20,000 men from eight NATO countries. The Fourth 
Marine Amphibious Brigade participated in the 
amphibious landing phase. […] Concurrently, fixed-
wing squadrons were deployed to Bodø air station 
[…]. In March, we focused on integrating the 
antisubmarine warfare forces of all the NATO navies 
with a large U.S.-led exercise in the Norwegian Sea 
lasting about two weeks.” 
Voorgaande tekst baart gelet op recente grote 
NAVO-oefeningen in Noorwegen mogelijk weinig 
opzien, maar doet vermoedelijk al snel menigeen 
achter de oren krabben omdat er de afgelopen 
jaren in februari-maart geen dergelijke oefening 
plaatsvond. Het betreft dan ook een citaat uit het 
vlot geschreven boek van de oud US Navy officier en 
politicus John Lehman, dat verwijst naar de in 1986 

gehouden oefening Anchor Express.
In het acht hoofdstukken tellende Oceans Ventured, 
kijkt Lehman, die al eerder over maritieme strategie 
publiceerde, aan de hand van zijn herinneringen, 
interviews en recent gedeclassificeerd archiefmate-
riaal, vooral terug op de jaren 1981-1987 toen hij 
Secretary of the Navy was onder de Amerikaanse 
president Ronald Reagan. Hij steekt niet onder 
stoelen of banken dat het zijn missie was de na de 
Vietnamoorlog in omvang geslonken en defensief 
ingestelde Amerikaanse vloot zo snel als mogelijk op 
een hoger niveau te brengen. Hiertoe greep Lehman 
terug op een netwerk van getalenteerde collega’s, 
die hetzij op strategisch vlak of als operationeel 
militair hun sporen hadden verdiend.

De oud-Secretary besteedt het eerste, ruim 60 
pagina’s tellende hoofdstuk aan de ups maar vooral 
downs waarmee de US Navy zich in de jaren 1945-

1980 geconfronteerd zag. De Amerikaanse marine 
zou na een aanvankelijke krimp, aanvang jaren 
vijftig weer snel in omvang groeien naar aanleiding 
van de Koreaoorlog alsook de gepercipieerde Sovjet-
Russische dreiging in Europa en de North Atlantic. 
Lehman bekritiseert het besluit van de regering Ken-
nedy in 1961 het Single Integrated Operational Plan 
door te voeren, waarin carrier air wings en de US Air 
Force specifieke taakopdrachten kregen toebedeeld, 
wat de operationele maritieme flexibiliteit van de 
US Navy sterk beperkte. De periode dat nota bene 
oud-marineofficier Jimmy Carter president was, 
1976-1980, neemt Lehman het meest op de korrel. 
Hij ziet deze jaren als een dieptepunt voor de vloot, 
die steeds minder budget kreeg en waarvoor in een 
oorlog met het Warschaupact een veelal defensieve 
rol was voorzien met het escorteren van overzeese 
versterkingen naar Europa. Bovendien zou de US 
Navy carrier force omstreeks 1980 grotendeels 
taken hebben gehad in de Indische en Pacifische 
Oceaan en de Middellandse Zee. Kortom: er was 
volgens de oud-officier nauwelijks tot geen carrier 
slagkracht in de Noordelijke Atlantische oceaan 
beschikbaar in een periode dat de Sovjet-Russische 
Noordelijke vloot gestaag groeide.

In deze omstandigheden schreef een US Navy 
studiegroep in die jaren het zogeheten Sea Plan 
2000 waarin doelen als Forward deployments, 

Auteurs	 Ivo	Daalder	en	James	Lindsay

Uitgever	 Het	Spectrum,	Amsterdam	2019

Omvang	 336	blz.	

Prijs	 €	24,99	
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De lege troon.  
Hoe Amerika afstand doet van zijn rol als wereldleider

Auteur	 John	Lehman

Uitgever	 W.W.	Norton	&	Company,	New	York	2018
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Oceans Ventured: Winning the Cold War at Sea 
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Capability to affect outcome ashore en Superiority 
at sea versus Soviets centraal stonden. Lehman 
borduurde hierop voort. Dankzij zijn invloed commit-
teerde Ronald Reagan nog voor zijn presidentschap 
in 1981 zich eraan, de Amerikaanse marine fors uit 
te breiden zodra hij bewoner van het Witte Huis 
was. Naast een vernieuwing en vergroting van de 
vloot streefde Lehman naar een meer ambitieuzere 
en gewaagde strategie. Deze hield in dat de VS 
met ver vooruitgeschoven, nabij de poolcirkel en 
Sovjet-Russische thuiswateren agressief opererende 
marine-eenheden de Rode vloot zou verrassen. De 
US Navy greep bij deze nieuwe Maritime Strategy 
stelselmatig terug op info en onderzoek van het 
Center for Naval Analyses en jaarlijkse gehouden 
Global Wargames van het Naval War College. In 
het voorjaar van 1981, nog maar net aan het roer 
van de Amerikaanse marine, begon Lehman met 
het organiseren van enorme vlootmanoeuvres met 
meervoudige carrier taakgroepen. 

Niet voor niets verwijst Lehman met de titel van 
zijn boek naar Ocean Venture, de eerste offensieve 
oefening met een dergelijke omvang en reikwijdte. 
In wezen vormde ze de kern van een reeks NAVO 
oefeningen die in juli 1981 aftrapte en tot in 
oktober van dat jaar duurde. Nederland partici-

peerde hierin met onder andere de onderzeeboot 
Tijgerhaai en het S-fregat Kortenaer. Veel van de 
operaties vonden plaats ruim ten noorden van het 
GIUK gap (Greenland, Iceland, United Kingdom). 
De Amerikanen en hun bondgenoten wisten de 
gehele strike fleet dankzij elektronische afleiding en 
gebruikmakend van slechte weersomstandigheden 
aan Sovjet-Russische waarneming te onttrekken, 
totdat de vloot het Kola schiereiland met haar 
wapensystemen kon bestrijken. Deze, maar ook 
latere soortgelijke oefeningen maakten aan het 
Kremlin duidelijk dat elke agressie aan het centrale 
front in Midden-Europa, vernietigende gevolgen kon 
hebben voor haar eigen strategische assets zoals de 
nucleaire second strike capaciteit van in het arctisch 
gebied opererende SSBNs.

De Maritime Strategy kon toentertijd evenwel op de 
nodige kritiek rekenen. Iets wat Lehman nalaat te 
vermelden. Naast diverse Europese politici die deze 
strategie nodeloos provocerend achtten, betrof het 
Amerikaanse analisten die vraagtekens plaatsten bij 
de uitvoerbaarheid en ratio ervan. Daarbij is de stel-
ling van Lehman dat deze strategie en de uitbouw 
van de US Navy cruciaal waren voor het beëindigen 
van de Koude Oorlog, omdat de Sovjet-Unie deze 
agressieve navale politiek niet kon volgen, evenzeer 

van kanttekeningen te voorzien. Hoewel de enorme 
groei van de Amerikaanse defensiebegroting (alle 
krijgsmachtdelen zagen het budget toenemen) in 
die jaren Moskou zeker confronteerde met een nau-
welijks meer op te brengen bewapeningswedloop, 
was het naast een slepende oorlog in Afghanistan 
bovenal de poging van Gorbatsjov de disfunctionele 
Sovjet-commando-economie te hervormen, die het 
Oost-West-conflict ten einde bracht. 

Lehman besluit zijn terugblik op de rol van de US 
Navy in de eindfase van de Koude Oorlog met een 
oproep voor meer budget en een meer centrale rol 
voor de huidige Amerikaanse zeestrijdkrachten. Hij 
wijst hierbij op het na de Koude Oorlog drastisch 
geslonken scheepsareaal, de opkomst van China 
als maritieme grootmacht en een steeds assertiever 
optredend Rusland. Vooral de dreiging die NAVO-
bondgenoten in Noord- en Noordoost-Europa 
ervaren, brengt Lehman tot de stelling dat met 
versterkte eigen militair-maritieme aanwezigheid in 
onder andere het Noord-Atlantisch gebied, ander-
maal potentiële agressie van tegenstanders van het 
Westen is te voorkomen.
Met register, annotatie en illustraties.

Dr. Anselm van der Peet, NIMH

CARTOON
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Boeksignalementen

The Longest Day, a Bridge Too Far

Auteur	 Cornelius	Ryan

Uitgever	 Library	of	America,	mei	2019

In het kader van 75 jaar bevrijding van West-Euro-
pa worden twee klassiekers van de Amerikaanse 
auteur Cornelius Ryan uitgegeven in één bundel; 
The Longest Day en A Bridge Too Far. De eerste 
betreft de geallieerde landing in Normandië en 
de tweede het gewaagde geallieerde luchtlan-
dingsplan in Nederland. Beide boeken zijn bij het 
grote publiek vooral bekend van de gelijknamige 
verfilming.

D-Day: the air and sea invasion of Normandy 
in photo’s 

Auteur	 	Nicholas	Veronico

Uitgever						Stackpole	Books,	juni	2019

De grootste en meest complexe militaire operatie 
van de Tweede Wereldoorlog weergegeven in een 
grote hoeveelheid foto’s. Hierbij gaat de aandacht 
eens niet uit naar de gevechten op de vijf landings-
stranden, maar vooral naar de maritieme en lucht 
ondersteuning die deze operatie mogelijk hebben 
gemaakt en een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan het succes. 

D-Day Operations Manual: ‘neptune’, ‘over-
lord’ and the Battle of Normandy  
75th Anniversary Edition: Insights Into How 
Science, Technology and Engineering Made the 
Normandy Invasion Possible

Auteur	 Jonathan	Falconer

Uitgever	 Haynes	&	Co	Ltd,	Mei	2019

Ter ere van 75 jaar Invasie van Normandië geeft 
uitgeverij Haynes dit eerder in 2013 verschenen 
werk uit. Het boek geeft een gedetailleerde en rijk 
geïllustreerde uitleg van de tactieken en technie-
ken die deze operatie tot een succes maakten.  

The New Battle for the Atlantic:  
Emerging Naval Competition with Russia  
in the Far North

Auteur	 Magnus	Fredrik	Nordenman

Uitgever	 Naval	Institute	Press,	juni	2019

Ten tijde van de Koude Oorlog speelde de Atlan-
tische Oceaan een belangrijke rol in de mari-
tieme strategie van de NAVO. Dit boek toont de 
verandering van de strategische en operationele 
omgeving en laat het zien hoe Rusland weer terug 
is als een van de belangrijkste spelers in de Noord 
Atlantische Oceaan.  

The War for Muddy Waters: Pirates Terrorists 
Traffickers and Maritime Insecurity

Auteur	 Joshua	Tallis

Uitgever	 Naval	Institute	Press,	juni	2019

Historisch gezien richt maritieme veiligheid zich op 
één enkel element zoals piraterij, drugsmokkel of 
terrorisme. Dit boek biedt een integrale benade-
ring en bekijkt daarbij tevens hoe deze benadering 
aansluit bij de traditionele elementen van marine 
strategie. 

The Dieppe Raid : The Combined Operations 
Assault on Hitler’s European Forttress,  
August 1942 
An Official History

Uitgever	 Frontline	Books,	juli	2019

Uitgeverij Frontline geeft opnieuw het officiële 
verslag uit dat na de amfibische raid op het Franse 
havenstadje Dieppe is opgesteld. Deze rampzalige 
operatie in de zomer van 1942 was desalniettemin 
belangrijk voor de ontwikkeling van het amfibische 
aanvalsplan in Normandië in 1944. 

Operation Sealion: The Invasion of  
England 1940

Auteur	 Peter	Schenk

Uitgever	 Greenhill	Books,	mei	2019

In de zomer van 1940 hadden de Duitsers zo’n 
4000 vaartuigen verzameld voor de aanval op Zuid-
Engeland. De aanval kwam er niet, desalniettemin 
blijft Unternehmen Seelöwe tot de verbeelding 
spreken, met name bij historici met een voorkeur 
voor alternate history. De auteur geeft een gede-
tailleerde beschrijving van het operatieplan met 
daarbij een inschatting van de kans van slagen. 

Het zwijgen verbroken.  
Memoires van een oorlogsveteraan

Auteur	 Felix	C.	Bakker

Uitgever	 	in	eigen	beheer		

(fcbakker5@gmail.com)

Felix	Constantijn	Bakker	(Batavia,	16	oktober	1925)	was	
nauwelijks	zestien	jaar	toen	hij	als	marinier	in	opleiding	
zijn	vuurdoop	beleefde	bij	de	invasie	van	het	Japanse	
leger	in	Oost-Java.	Krijgsgevangen	gemaakt	werd	hij	naar	
Thailand	gedeporteerd,	waar	hij	dwangarbeid	verrichtte	
aan	de	beruchte	Birma-Siam	Spoorweg.	Na	de	Japanse	
capitulatie	werd	Felix	ingedeeld	bij	het	Marinevendel,	dat	
als	onderdeel	van	de	Gadjah	Merah	op	Bali	werd	ingezet	
tegen	Indonesische	opstandelingen.	Eindelijk	terug	op	
Java	besloot	hij	zijn	marineloopbaan	in	Nederland	voort	te	
zetten.	Meer	dan	vijftig	jaar	na	het	einde	van	de	Tweede	
Wereldoorlog	vond	Felix	Bakker	dat	het	tijd	was	om	het	
zwijgen	te	verbreken	en	zijn	levensverhaal	met	anderen	
te	delen.	In	dit	boek	zijn	de	zelfgeschreven	artikelen,	
interviews,	lezingen	en	mediaoptredens	samengesmeed	tot	
een	persoonlijk	verhaal	van	een	veelbewogen	leven.



Bijzondere website www.75jaarvrij.nl
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AANKONDIGING

Wanneer 27 september 2019
Waar   Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54, 3131 AG Vlaardingen
Tijd  13.30-17.30 uur
Deelname € 7,50 pp
Aanmelden www.museumvlaardingen.nl (ook voor meer informatie en het programma)

Het	Nederlands	Instituut	voor	Militaire	Historie	en	Museum	Vlaardingen	organiseren	op	27	september	een	sympo-
sium	met	de	titel	‘Navies,	states	and	ideologies,	1500-1815’.	Hierin	staat	de	politiek-culturele	benadering	van	‘sea	
power’	centraal.	Vroegere	regeringen	gebruikten	niet	alleen	kunst,	architectuur	en	monumentale	gebouwen	maar	

ook	de	grote	oorlogsschepen	voor	het	onderstrepen	van	hun	status	van	zeemacht.	Een	sterke	vloot	werd	beschouwd	
in	het	belang	te	zijn	van	de	staat,	‘sea	power’	zorgde	voor	een	gezamenlijke	nationale	identiteit.

Tijdens	het	Engelstalige	symposium	zullen	vier	vooraanstaande	historici	ingaan	op	het	thema.	

Navies, states and ideologies, 1500-1815

2019 en 2020 zijn bijzondere jubileumjaren: Nederland 
viert 75 jaar vrijheid. Op 6 juni 1944 zetten geallieer-
den troepen voet op Franse bodem: D-Day. Na vier 
zware bezettingsjaren begint de strijd voor een vrij 
Nederland. 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
staat uitgebreid stil bij deze zwaar bevochten vrijheid.
Het NIMH brengt elke maand een digitale bevrij-
dingskrant uit op 75jaarvrij.nl. Volg de opmars van de 
geallieerden vanaf Normandië tot en met de nasleep 
van de oorlog in december 1945. Met podcasts, 
achtergrondverhalen, minidocumentaires en een 
interactieve kaartanimatie wordt deze indringende 
bevrijdingsperiode opnieuw tot leven gebracht.

Het boektijdschrift Vrij! neemt de lezer mee naar de 
Franse invasiestranden, de luchtlandingen van Market 
Garden en de Duitse capitulatie in Wageningen. Op 
basis van dagboeken en archiefmateriaal schetst Vrij! 
het militaire verhaal van de bevrijding van Nederland. 
De Vrij! is verkrijgbaar in de boekhandel.



24

VANUIT HET BUITENLAND (foto’s collectie Martin Fink)

In deze rubriek komen leden aan het woord die zijn uitgezonden of in het buitenland zijn geplaatst. 
Deze keer is dat KLTZ (LD) mr. dr. Martin Fink. Momenteel is hij uitgezonden naar Israël en de Palestijnse 
gebieden, in het kader van de United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian 
Territories (USSC) missie.

Wat houdt de missie in?
‘USSC is een missie die de opbouw van de Palestijnse 
veiligheidsdiensten ondersteunt in het kader van een 
uiteindelijke twee-staten oplossing. Het gaat daarbij 
onder meer om de ondersteuning van politie, brand-
weer, maar ook de national security force en de Pa-
lestijnse presidentiele garde op het gebied van advies, 
training, maar ook spullen en gebouwen. Daarnaast 
zorgt USSC voor de nodige coördinatie tussen Israëli -
sche en Palestijnse veiligheidsdiensten. 
USSC is een middelgrote vooral Amerikaanse staf 
geleid door een Amerikaanse luitenant-generaal, 
met voornamelijk militairen en ook een aantal politie-
mensen. Zelf ben ik als strategic engagement officer 
verbonden aan de stafgroep. Naast Nederland, dragen 

ook het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Turkije 
en Italië bij aan de missie. Momenteel bedraagt de 
Nederlandse bijdrage vijf man uit alle krijgsmachtsde-
len. In de volgende rotatie worden de functies verdeeld 
onder Defensie en Buitenlandse Zaken. Twee Neder-
landers zijn geplaatst in Ramallah en werken in Jeri-
cho. Drie, waaronder ikzelf, zijn geplaatst in Jeruzalem. 
Maar we zijn regelmatig overal te vinden.’

Waarom deelname aan deze missie? 
‘Sowieso ligt mijn passie bij overzees optreden. Na 
de missie Zuid-Soedan, was ik weer op zoek naar 
een interessante uitzending om nieuwe ervaring op te 
doen. Voor iemand met mijn vakinhoudelijke, maar ook 
persoonlijke interesses is kunnen werken in Jeruzalem 
en de Westelijke Jordaanoever een geweldige bui-
tenkans. In de grote conflicten-driehoek Oost-Afrika, 
Midden-Oosten en Klein-Azië was ik nog niet in het 
Nabije Oosten geweest. En het Israëlisch-Palestijns 
conflict is natuurlijk één van de klassiekers in ‘conflict-
land.’ Ik wilde er beter mee bekend raken, maar ook 
met het Arabisch-Israëlisch conflict en dit van dichtbij 
begrijpen en beleven. De missie geeft je een uitsteken-
de gelegenheid dit te doen. Je krijgt een aardig beeld 
van waar de uitdagingen bij deze conflicten liggen. 
Hoewel Nederland bijdraagt aan verschillende missies 
in de regio van het Nabije Oosten, zoals VN-missies 
UNTSO, UNDOF en UNIFIL, is deze missie de enige 
die zich primair met het Israëlisch-Palestijns conflict 
bezighoudt.’

Hoe is de voorbereiding verlopen? 
‘De voorbereiding gaat zoals bij elke andere individu-
eel uitgezonden militair op pad gaat, onder meer via de 

KLTZ (LD) mr. dr. Martin Fink kwam na zijn studie rechten aan 
de Universiteit van Leiden bij de Koninklijke Marine. Hij heeft 
verschillende functies gehad, waaronder op de Admiraliteit, 
NLMARFOR, het NAVO-hoofdkwartier te Napels (Italië), de 
NLDA en als sectiehoofd bij Juridische Dienstverlening (JDV). 
Hij is als externe senior onderzoeker aan de Universiteit van 
Amsterdam verbonden en promoveerde aan die universiteit 
op het onderwerp maritieme interceptie operaties en 
internationaal recht. Hij heeft deelgenomen aan verschillende 
missies waaronder Irak, tweemaal Afghanistan, Libië, Zuid-
Soedan.

Martin Fink voor zijn voormalige werkplek, het 

Amerikaans Consulaat-Generaal in Jeruzalem.

Op bezoek bij de collega van de VN-missie UNTSO.
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missie gerichte opleiding (MGO) en eventueel nog wat 
‘groene modules’, als je die nodig hebt. Daarnaast krijg 
je nog enkele rijopleidingen die nuttig zijn om genoten 
te hebben. Wat er ook bij 
komt, is een aantal dagen 
op het Instituut Clingendael 
waar experts over de regio 
je bijpraten over de situatie 
in het Midden-Oosten. Als je 
geluk hebt, zit je er samen 
met de collega’s van de andere missies in de Levant 
zodat je daar reeds kennis kan maken. Door contact 
met elkaar te houden als we eenmaal zijn uitgezwor-
ven in de regio kun je misschien nog wat voor elkaar 
betekenen.’    

Wat maakt de missie bijzonder? 
‘De missie is geen standaard militaire missie en houdt 
mijns inziens het midden tussen een uitzending en 
een plaatsing. De voorbereiding, entourage, de struc-
tuur en ondersteuning waarin je optreedt, maar ook 
de mind-set is ook die van een missie. En hoewel we 
doorgaans geen uniformen dragen, werk je nog steeds 
in een militaire omgeving. In de dagelijkse werkzaam-
heden onderneem je echter geen militaire activiteiten, 
maar ben je vooral bezig met meetings en vergaderin-
gen op het hoofdkwartier, en met bijvoorbeeld Pales-
tijnse counterparts, met collega’s van NGO’s en IO’s 
en diplomatieke vertegenwoordigingen. In het begin 
van de missie zat ons hoofdkwartier gevestigd in het 
Amerikaanse Consulaat-Generaal. Daar zijn wij uit 
verhuisd toen de VS besloot het Consulaat-Generaal 
samen te voegen met de Ambassade. 

Het woon- en leefaspect van de missie lijkt meer op 
een plaatsing dan een missie. Aan het einde van de 
maand zit ik een uurtje op het postkantoor te wachten 

om mijn elektriciteitsrekening 
te betalen en daarna doe 
ik boodschappen, vaak in 
Oost-Jeruzalem. En dan met 
de huisbaas van het ap-
partement in gesprek omdat 
de wasmachine stuk is. Het 

mooie is dat je echt in stad en land leeft. Dat geeft 
weer een extra andere dimensie aan de missie. Lang-
zaamaan ga je dingen zien en begrijpen die de ge-
middelde toerist niet opvalt. Via gesprekken en eigen 
ervaringen begin je een beetje te begrijpen hoe het is 
als je tot één van de bevolkingsgroepen behoort. Het 
bijzondere aan onze missie is ook dat je ongestoord 
aan beide kanten van de muur kan komen, zowel in 
Israël, als in de Westelijke Jordaanoever. Dat lijkt geen 
bijzonderheid, maar wanneer je de situatie hier ter 
plekke begint te begrijpen, is dat het wel. 

Wat ik hoog op mijn verlanglijstje had staan was om 
ook de andere VN-missies in de regio te kunnen 
bezoeken. En ja, dat is wel bijzonder vind ik, als je 
eindelijk hebt kunnen bezoeken waar je zoveel over 
hebt gehoord hebt en gelezen. En dat je met de Force 
Commander van de langstlopende VN-missie UNTSO 
kunt zitten en praten. Tja, en dat ik op een paar minu-
ten afstand woon van alle dingen die regelmatig in het 
nieuws zijn, zoals de klaagmuur en de tempelberg en 
nu ook een beetje de conflict-complexiteiten daarach-
ter heb kunnen leren kennen. Ja, dat is mooi!’ 

De rotstempel op de 

tempelberg.

'Door contact met elkaar te houden 
als we eenmaal zijn uitgezworven 

in de regio kun je misschien nog wat 
voor elkaar betekenen.’   
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In dit artikel zal aan de hand van de hierboven aange-
haalde Kosovo-operaties Allied Force en Allied Harbour, 
die deze maand 20 jaar geleden (nagenoeg) ten einde 

kwamen, op deze militair-politieke overwegingen worden 
ingegaan.

Om de KM-deelname aan deze Balkan-operaties in de 
juiste context te kunnen plaatsen, volgen eerst een intro 
over de achtergronden van de burgeroorlog in Kosovo en 
de door Nederland inzake de Kosovo-crisis ingenomen 
standpunten, alvorens erop in te gaan hoezeer en waar-
om de marineleiding in dit tijdsbestek invloed probeerde 

uit te oefenen op politiek Den Haag door de KM ruim-
hartig te laten participeren in deze Balkan-missie. Na een 
schets van de ontplooiingen in het operatiegebied en de 
organisatiestructuur aldaar, volgt een analyse waarin cen-
traal staat in hoeverre met deze uitzending de doelen van 
de marineleiding daadwerkelijk bereikt werden.

Troebelen in Kosovo en de reactie van  
de NAVO
De federatieve volksrepubliek Joegoslavië, met als hoofd-
stad Belgrado, telde sinds haar oprichting in 1945 zes 
deelrepublieken: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, 

Operaties 
Allied Force en 
Allied Harbour

De inzet van de Koninklijke Marine tijdens de 
Kosovo-oorlog van 1999 
Na het einde van de Koude Oorlog toonde Nederland in de nieuwe liberale wereldorde een grote 
bereidheid tot deelname aan al dan niet door de VN-geleide multinationale vredesoperaties. Het is 
minder bekend dat in de besluitvorming voor deze missies naast bevordering van eigen nationale 
belangen (handhaving internationale rechtsorde en vooral het opkomen voor humanitair recht) wat 
betreft de missie-omvang en gezochte publiciteit hierover, ook enige politieke beïnvloeding door de 
marineleiding meewoog. 

Dr. Anselm van der PeetHISTORIE

Omgeven door Nederlandse landingsboten nadert 

Hr.Ms. Rotterdam in het kader van operatie 

Allied Harbour de Albanese havenstad Dürres om 

daar manschappen, materieel en voorraden te 

embarkeren, 22 april 1999. (NIMH)
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den bewoners met een Albanese achtergrond, pleegde 
al vanaf midden jaren negentig aanslagen tegen Serviërs 
en de Servische overheid. De laatste beschouwde hen als 
terroristen en ondernam wraakacties waarbij Albanese 
burgers bepaald niet werden ontzien. De buitenwereld en 
dan vooral het Westen onder aanvoering van de Verenig-
de Staten, bezag deze ontwikkelingen met zorg. Doordat 
Rusland in de VN-Veiligheidsraad elke veroordeling of 
maatregel tegen Servië blokkeerde, was het de NAVO die 
als regionale organisatie de verantwoordelijkheid op zich 

nam, te pogen de nog fra-
giele stabiliteit en veiligheid 
op de Balkan niet te laten 
ondermijnen. 

Op 12 juni 1998 overwogen 
de ministers van Defensie 
van het Noord-Atlantisch 

pact welke militaire opties zij hadden. In de Adriatische 
Zee volgden vervolgens incidenteel inspecties door 
NAVO-fregatten van koopvaardijschepen die hiervoor hun 
toestemming gaven. Handelsvaartuigen die weigerden te 
stoppen en hun weg vervolgden naar Klein-Joegoslavië 
(Servië en Montenegro), mochten evenwel niet tot stop-
pen worden gedwongen. Doordat het zichzelf niet of-
ficieel in oorlog zag met Klein-Joegoslavië, verklaarde de 

NAVO niet in staat te zijn een blokka-
de tegen de Balkan-staat af te dwin-
gen. Op 23 september 1998 nam de 
VN-Veiligheidsraad Resolutie 1199 
aan, waarin zij de KLA en Belgrado 
opriep de strijd in Kosovo te beëindi-
gen. Daarnaast begon de NAVO na 
medio oktober voorbereidingen te 
treffen voor (beperkte) luchtaanvallen 
tegen Klein-Joegoslavië. Een interna-
tionale groep van waarnemers van 
zowel de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE) 
als het Noord-Atlantisch pact diende 
er die maanden op toe te zien dat de 
strijdende partijen niet tot verdere 
geweld- en gruweldaden kwamen.

Verscherping van de crisis 
en een eerste KM betrok-
kenheid
De bezorgde Nederlandse minister-
raad, die de mensenrechtenschen-
dingen in Kosovo graag wilde doen 
stoppen, besloot op 6 november 
1998 (naast ongewapende waar-
nemers) een gemodificeerde Orion 
P3-C van de Marine Luchtvaartdienst 
(MLD) aan te bieden voor bovenge-
noemde missie. De operatie vanuit de 
lucht kreeg de codenaam Eagle Eye. 

Montenegro, Servië en Slovenië. Servië kende bovendien 
twee autonome provincies: Vojvodina en Kosovo. Het 
land was hiermee een bonte lappendeken van bevol-
kingsgroepen die elk hun eigen cultuur hadden. Vanaf het 
midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw belandde 
het land in een economische en politieke crisis waarbij 
zich met name in Servië nationalistische krachten deden 
gelden. Andere deelrepublieken, maar ook minderheden 
in Servische deelrepublieken zoals de Albanese Kosovaren, 
zetten zich steeds meer af tegen de door de Serviërs ge-
domineerde Joegoslavische 
federatieve staat. In de 
jaren 1991-1995 kwam het 
hierop tot een reeks onaf-
hankelijkheidsverklaringen 
van onder andere Slovenië, 
Kroatië en Bosnië-Herzego-
vina, gevolgd door bloe-
dige burgeroorlogen en VN- en NAVO-interventies. Met 
de vredesakkoorden van Dayton in november 1995 leek 
de rust op de Balkan enigszins weer te zijn gekeerd.

In het najaar van 1998 ontstonden evenwel grote span-
ningen, culminerend in geweldsuitbarstingen, in de tot 
1989 autonome Servische provincie Kosovo. Het zogehe-
ten Kosovo Liberation Army (KLA), bestaande uit ontevre-

‘Doordat Rusland in de VN-Veiligheidsraad  
elke veroordeling of maatregel tegen  

Servië blokkeerde, was het de NAVO die  
als regionale organisatie de 

verantwoordelijkheid op zich nam’

Kaart van het operatiegebied Allied Force, 

1999. (NIMH)
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wapens van het Joegoslavische leger aan. Deze bombar-
dementscampagne zou tot 10 juni, de dag nadat Belgra-
do akkoord ging met een staakt-het-vuren in Kosovo en 
een geleidelijke terugtrekking van zijn eenheden uit deze 
provincie, voortduren. Het kabinet in Den Haag steunde 
ondanks een ontbreken van een VN-mandaat, op humani-
taire gronden volledig de oorlog tegen Klein-Joegoslavië, 
waarbij het een ruime Kamermeerderheid achter zijn 

beleid kreeg.
Tijdens de NAVO-bombarde-
menten vlogen in totaal drie 
MLD P3-C Orions surveillance-
patrouilles boven de Adriati-
sche Zee en hielden schepen 
van de NAVO-smaldelen 
Standing Naval Force Mediter-

ranean (tot eind mei) en Standing Naval Force Atlantic 
(juni) de Montenegrijnse kust in de gaten. NAVO-oorlogs-
bodems ondervroegen zonder VN-mandaat het handels-
verkeer van en naar Klein-Joegoslavië. De Europese Unie 
besloot pas eind april een maritiem embargo tegen de 
Balkan-staat politiek te ondersteunen en geen olieproduc-
ten meer aan Klein-Joegoslavië te leveren. Door onenig-
heid binnen het NAVO-bondgenootschap kwam het niet 
tot een collectief besluit de scheepvaart op de Montene-
grijnse havens Kotor en Bar daadwerkelijk fysiek te mogen 
controleren. Menige tanker wist daardoor die maanden 
de kust van Montenegro bereiken. Nederlandse fregatten 
die in genoemde scheepsverbanden meevoeren, partici-
peerden in deze tandeloze operaties. Het betrof respectie-
velijk de S-fregatten Hr. Ms. Bloys van Treslong (comman-
dant KLTZ J.W. Wolters) en Hr. Ms. Philips van Almonde 
(commandant KLTZ M. Verschelling). Het eerstgenoemde 
fregat voerde tevens escortetaken uit, zoals de bescher-
ming van nabij de Montenegrijnse kust opererende Duitse 
inlichtingenschepen en transportvaartuigen.

In die maanden kwam er eveneens een Nederlandse on-
derzeeboot in actie: Hr. Ms. Dolfijn, onder commandant 
LTZ 1 H.J. Kuin. Deze kende een opvallend ruim mandaat. 

De toestellen (aflossingen incluis betrof het in totaal drie 
vliegtuigen), voorzien van extra elektro-optische mid-
delen, radarwaarschuwingsapparatuur en een chaff en 
flares-installatie, waren vanaf januari 1999 beschikbaar. 
De Orions zouden, inclusief grondpersoneel, op Sigonella, 
Sicilië, worden gestationeerd. Gezien het grote aantal 
deelnemende landen aan operatie Eagle Eye, zouden de 
Nederlandse toestellen slechts om de drie weken voor een 
periode van veertien dagen 
op Sicilië te vinden zijn. De 
patrouillevliegtuigen mochten 
van de autoriteiten van Klein-
Joegoslavië uitsluitend vanuit 
Macedonië het luchtruim 
boven Kosovo binnen vliegen. 
Zij deden dit ten zuiden van de 
stad Prizren.
Het regime in Belgrado werkte de waarnemers waar 
mogelijk tegen. Intussen voerde de KLA haar activiteiten 
op, wat weer leidde tot harde vergeldingsmaatregelen 
door de Serviërs tegen de Albanees-Kosovaarse bevol-
king. In deze omstandigheden kwamen de waarnemers 
nauwelijks aan hun missie toe. De OVSE trok hierop haar 
waarnemers op 20 maart 1999 terug. Een internationale 
conferentie in februari in Frankrijk, slaagde er daarbij niet 
in de partijen tot elkaar kunnen brengen.

Allied Force en verdere KM-inzet
Doordat Rusland en de Chinese Volksrepubliek in de 
VN-veiligheidsraad een tegen Klein-Joegoslavië gerichte 
resolutie bleven blokkeren, was het net als in het najaar 
van 1998, de NAVO die onder leiding van de VS unilate-
raal stappen tegen het regime in Belgrado ondernam. Op 
22 maart gaf de secretaris-generaal van de verdragsorga-
nisatie, geautoriseerd door de lidstaten in de Noord-At-
lantische Raad, het groene licht voor luchtaanvallen tegen 
de Balkanstaat om zo het humanitaire lijden in Kosovo 
te stoppen. Onder de codenaam Allied Force vielen twee 
dagen later de luchtstrijdkrachten van de NAVO, die van 
Nederland inbegrepen, de infrastructuur en (later) zware 

‘Mogelijk woog in de Joegoslavische 
terughoudendheid mee dat Nederland  

medio april publiek maakte dat de Dolfijn  
voor de Montenegrijnse kust zou  

gaan patrouilleren’

Operaties Allied Force en Allied HarbourHISTORIE

De onderzeeboot Hr. Ms. Dolfijn. (NIMH)
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paalden, op zoek naar succesverhalen die de omvang en 
de samenstelling van de vloot rechtvaardigden. Te meer 
doordat de notitie de hoeksteen vormde voor de Strategi-
sche Toekomstdiscussie Defensie, die De Grave dat voor-
jaar in de aanloop naar de nieuwe Defensienota 2000 in 
het leven riep. Verdere inkrimpingen van de marine, zoals 
het mogelijk afbestellen van een in de Hoofdlijnennotitie 
aangekondigd tweede Landing Platform Dock (LPD) naast 
de recent in dienst gestelde Hr. Ms. Rotterdam, leken zo 
niet denkbeeldig.

Naast het verslag van de Dolfijn, en de minder tot de 
verbeelding sprekende patrouilles van de fregatten Philips 
van Almonde en de Bloys van Treslong, moest de mari-
neleiding het misschien meer hebben van een uitzending 
van de genoemde Rotterdam. Dat de regering op 12 april 
besloot dit vaartuig op humanitaire missie naar Albanië 
te sturen, viel dan ook bij de Admiraliteit in goede aarde. 
Met deze inzet kon de KM niet alleen zichzelf publiekelijk 
etaleren, maar ook aantonen dat een tweede amfibisch 
transportschip geen overbodige luxe was. Als gevolg van 
het optreden van Servische troepen in Kosovo waren na-
melijk honderdduizenden Albanese Kosovaren naar onder 
meer Albanië gevlucht. Het land was niet bij machte hen 
adequate hulp te bieden. Ook niet met assistentie van de 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
en overige civiele hulporganisaties.

Op verzoek van de autoriteiten in Tirana en de UNHCR 
ging de NAVO hen in Albanië ondersteunen met de 
zogeheten operatie Allied Harbour, waartoe een Alba-
nian Force werd opgezet. Nederland participeerde hierin 
met de Rotterdam (commandant KTZ W.I. Wilms), die 
een bataljonshoofdkwartier aan boord had, alsmede 

Naast Indication and Warning activiteiten en het vergaren 
van inlichtingen kreeg de Dolfijn namelijk van de Com-
mander Submarines Mediterranean de order tijdens haar 
twee patrouilles maritieme eenheden van de marine van 
Klein-Joegoslavië uit te schakelen indien deze zee kozen. 
Dit was een primeur: voor het eerst sinds 1945 patrouil-
leerde in de maanden april - juni 1999 een Nederlandse 
onderzeeboot met wapens op scherp, de torpedobuizen 
geopend en met volledige oorlogsinstructies in een mis-
siegebied. Tot noemenswaardige incidenten kwam het 
niet. Vermoedelijk omdat Belgrado kort voor operatie 
Allied Force was gewaarschuwd door de Amerikaanse Su-
preme Allied Commander Europe (SACEUR) general W.K. 
Clark, dat op zee opererende Joegoslavische marinevaar-
tuigen zouden worden vernietigd, en het de vloot wijselijk 
binnengaats hield. Mogelijk woog in de Joegoslavische 
terughoudendheid mee dat Nederland medio april publiek 
maakte dat de Dolfijn voor de Montenegrijnse kust zou 
gaan patrouilleren. De passiviteit van de Joegoslavische 
marine kon daarom een bewijs zijn voor de afschrikwek-
kende werking die van het onderzeebootwapen uitging, 
maar de KM-leiding had de bij terugkomst van de onder-
zeeboot verzamelde pers (een andere primeur: onderzee-
bootmissies waren tot dan toe met het oog op geheim-
houding afgeschermd geweest van de media) mogelijk 
graag meer willen bieden.

Allied Harbour en binnenlandse  
marine-politieke manoeuvres
De zeestrijdkrachten waren in een jaar waarin eerder de 
Hoofdlijnennotitie van minister van Defensie F.H.G. de 
Grave (VVD) was gepresenteerd, die verdere bezuinigin-
gen op de krijgsmacht aankondigde, en op een moment 
dat de luchtstrijdkrachten de krantenvoorpagina’s be-

Het mijnenbestrijdingsvaartuig Hr. Ms. Urk. (NIMH)
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explosievenvernietiging in het uitzendgebied uitgenodigde 
Nederlandse pers besteedde, ongetwijfeld tot genoegen 
van de Admiraliteit, volop aandacht aan deze KM-missie.

De ruimhartige deelname van de KM aan de maritieme 
missies tegen voormalig Joegoslavië en het waar moge-
lijk zoeken van de publiciteit, kwamen mede voort uit 
lijfsbehoud en de nuchtere constatering dat behoud van 
materieel en personeel noodzakelijk was om het opge-
dragen takenpakket te kunnen uitvoeren. De incidenteel 
grote aandacht van nationale media voor de vloot- en 
mariniersinzet konden evenwel niet voorkomen dat de 
Nederlandse zeestrijdkrachten vanaf het najaar 1999 een 
gestage afname van haar materieel en personeel onder 

ogen moesten zien. Dit was 
het gevolg van verdere bezui-
nigingsrondes en herstructu-
reringen. Overigens sorteerde 
de openheid over de nuttige 
afschrikwekkende inzet van de 
onderzeeboot Hr. Ms. Dolfijn 
voor de kust van Montenegro 

in 1999 wel degelijk enig effect. In weerwil tot scepsis 
van sommige veiligheidsspecialisten over het nut van het 
bezit van onderzeeboten, sprak een Kamermeerderheid 
zich na de Kosovo-oorlog uit tegen een opheffing van de 
Onderzeedienst en kondigde de regering in de Defensie-
nota 2000 aan de sterkte op vier boten te handhaven. Het 
succesvol humanitair optreden van het LPD Rotterdam bij 
Albanië in het voorjaar van 1999 hielp bovendien bij het 
kabinetsbesluit de amfibische slagkracht te vergroten met 
een tweede LPD.

De Admiraliteit keek bij monde van viceadmiraal C. van 
Duyvendijk ambivalent terug op de KM-inspanningen tij-
dens de Kosovo-oorlog. De vlagofficier had veel waarde-
ring voor deze flexibele en veelzijdige marine-inzet, maar 
er was gelet op de al kort hierna volgende invulling van 
de Hoofdlijnennotitie evenzeer sprake van  ‘teleurstelling 
over de reducties en de “minnen”’ bij de vloot.

Dr. A.J. (Anselm) van der Peet is verbonden aan het 
NIMH. De auteur promoveerde in 2016 aan de Uni-
versiteit Utrecht op het proefschrift Out-of-area. De 
Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 
1945-2001 (Franeker 2016), ISBN 978 90 5194 520

een beveiligingscompagnie, beide van het Korps Mari-
niers, en twee Lynx-helikopters van de MLD. Ook waren 
Nederlandse landmacht-militairen, marechaussees, en het 
nodige rollend materieel en voorraden geëmbarkeerd. Het 
transportschip diende in Albanië de directe logistieke en 
operationele ondersteuning van deze in de havenstad te 
landen Nederlandse joint taakgroep te verzorgen. Deze 
stond onder leiding van KOLMARNS A.J. Wesselingh.

Na aankomst in Durrës op 22 april, haalde de Rotterdam 
in Bari resterend rollend materieel op dat over land naar 
Zuid-Europa was vervoerd. Doordat het de KM-leiding 
medio mei duidelijk werd dat de afhankelijkheid van de 
Netherlands Joint Task Group van het amfibisch trans-
portschip afnam, en het louter 
nog als veerboot naar Italië 
fungeerde (een taak die com-
merciële schepen ook konden 
invullen), drong ze aan op 
terugtrekking van het vaartuig. 
Ook woog mee dat het restant 
van het garantieonderhoud 
van de werf (duur: vier weken) van de nog maar kort in 
dienst zijnde Rotterdam moest plaatsvinden en verdere 
geplande oefen- en vaarprogramma’s later dat jaar derge-
lijke lange werkzaamheden bemoeilijkten. De Rotterdam 
keerde inderdaad op 30 mei naar Nederland terug. De 
mariniers volgden van hun kant op 14 juli.

Successen en inkrimpingen:  
een ambivalente slotsom
Opkomen voor humanitair rechten en de Atlantische 
band hadden bij het Nederlandse kabinetsbeleid in het 
niet door de VN-gemandateerde ingrijpen in de Kosovo-
oorlog voorop gestaan. De eigen marine had zich tij-
dens dit conflict in de discussie na het uitkomen van de 
Hoofdlijnennotitie ‘in de etalage proberen te spelen’, 
en bood daarom een palet aan inzetmiddelen aan. De 
KM-leiding kon daarom niet ontevreden zijn met de 
positieve aandacht die de uitzending Hr. Ms. Rotterdam 
en de mariniers de zeestrijdkrachten hadden opgeleverd. 
Al bij het vertrek van de Rotterdam op 14 april waren de 
media ruimschoots aanwezig geweest en had de politiek-
militaire leiding van het departement zich in lovende 
bewoordingen over het transportschip uitgelaten. Ook 
tussentijdse rapportages van de ontscheping van mate-
rieel in het missiegebied ten behoeve van humanitaire 
hulp hadden het publieke beeld van de marine bepaald 
geen kwaad gedaan. Iets wat in mindere mate ook kon 
worden opgemerkt over de patrouilles van de onderzee-
boot Dolfijn. Daarnaast greep de KM in dezen ook nog 
terug op de naoorlogse missie van de mijnenjager Hr. 
Ms. Urk (commandant LTZ 1 R. van de Veen). Dit vaartuig 
diende tussen 12 juni en 23 augustus in de Mine Coun-
termeasure Force North. Dit multinationale flottielje van 
zes mijnenbestrijdingsvaartuigen stond onder leiding van 
de Nederlandse KLTZ J. Kleywegt en moest in de Adriati-
sche Zee door NAVO-vliegtuigen, na afgebroken missies, 
veilig afgeworpen bommen detecteren en vernietigen. De 
Urk wist van een honderdtal door het flottielje gevonden 
bommen er veertien te ruimen. De begin augustus bij een 

Noten
1.  Dit artikel is gebaseerd op een van de casestudies in bovengenoemde 

dissertatie.
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'H
et braafste jongetje van de klas’, zo wordt Nederland vaak omschreven. 
Internationaal komen we onze afspraken na. De OESO-norm van 0,7% 
bbp naar ontwikkelingssamenwerking? Belangrijk – we moeten anderen 
helpen waar het kan. De klimaatdoelstellingen? We zijn het verplicht 
aan toekomstige generaties. Het groei- en stabiliteitspact van de EU? 

Met de euro zijn we aan elkaar verbonden en iedereen moet zijn huishoudboekje op 
orde hebben. We houden ons aan de regels en wie dat niet doet spreken we aan. 
Internationaal recht? We respecteren het tot op de letter, want het beschermt kleine 
landen tegen machtsspelletjes van de groten. Voor een internationaal georiënteerd 
land met een economie die op export draait, zijn dit verstandige keuzes. Maar er is één 
uitzondering: Defensie. Hier negeren we afspraken en breken we onze beloftes. Op het 
beschamende af.

Onlangs kwam de voorjaarsnota uit. ‘Meer geld naar Defensie’, kopten de kranten 
en trompetterden de woordvoerders. De bedragen betroffen € 162 miljoen per jaar 
extra, oplopend tot €461 miljoen in 2024. Toch gooide de Amerikaanse ambassadeur 
meteen koud water op het feestvuur. Hij had helemaal gelijk: met deze ‘extra’ gelden 
zou Nederland in 2024 nog steeds op 1,3% bbp zitten. Terwijl alle NAVO bondgenoten 
tijdens de Wales-top in 2014 plechtig hadden beloofd om binnen tien jaar de defensie-
uitgaven op te schroeven naar 2%. Kortom, de ‘extra gelden’ houden alleen de 
economische groei bij. Ze repareren helemaal niets. ‘Maar het is een stap in de goede 
richting’, was de officiële repliek. En: ‘Nederland geeft veel meer uit aan Defensie 
dan drie jaar geleden’. Of: ‘De investeringsquote van 20% halen we wel!’ Allemaal 
drogredenen. Zoals een beklaagde die voor de rechter aangeeft dat hij wel netjes voor 
het rode stoplicht had gewacht, onderweg naar de zitting. 

Er is werkelijk geen enkel argument dat het ‘free-rider’ gedrag van Nederland kan 
rechtvaardigen. In 2018 was er een begrotingsoverschot van 11 miljard euro, meer 
dan het gehele defensiebudget. De staatsschuld is gezakt tot ongeveer 50% bbp (de 
afspraak is max 60%). Ter vergelijking: Frankrijk en Italië zitten respectievelijk op zo’n 
100% en 135%. Wij houden onze hand op de knip; de bondgenoten mogen betalen 
voor onze veiligheid. En dat terwijl de regering erkent dat de wereld significant onveiliger 
en instabieler is geworden. Spanningen tussen de grote machtsblokken lopen op en 
provocaties zijn aan de orde van de dag. Premier Rutte verwoordde het scherp tijdens 
een debat: ‘Wie de dreiging van Poetin niet voor ogen wil zien, is naïef.’ Naïviteit is 
verwijtbaar maar het kan nog erger. Dat is een gevaar wel inzien maar er niets aan willen 
doen. 

Dat Nederland als onbetrouwbare bondgenoot te boek staat zal een hoge prijs hebben. 
Het is een smet op alle internationale afspraken die wel worden nagekomen. Het is ook 
een onvermogen om de eigen belangen – en vrijheid – te kunnen verdedigen als het 
moet. De krijgsmacht is amper inzetbaar; dat kunnen we binnenkort weer lezen in de 
NATO Defence Capabilities Review. Als onverhoopt een beroep op de krijgsmacht moet 
wordt gedaan, dan heeft Nederland een probleem. En als Trump wordt herkozen heeft 
onze volgende premier bij het 10-jarig jubileum van Wales echt een probleem.

'Als Trump wordt 
herkozen heeft onze 
volgende premier bij 
het 10-jarig jubileum 
van Wales echt een 

probleem'

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

Den Haag.
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I n het eerste blok ‘Setting the Scene’ kwam de 
relevantie van aandacht voor ‘Extreme omstan-
digheden’ aan de orde. Verschillende sprekers 

vertelden over de maximaal extreme omstandighe-
den waaronder militairen tijdens een missie moeten 
opereren, onder de voortdurende dreiging van een 
mogelijke vijand in de buurt. Daarbij was ook aan-
dacht voor twee potentiële conflict- en missiegebie-
den waarmee ook onze krijgsmacht in de toekomst 
te maken kan krijgen. Ten eerste het Midden-Oos-
ten en Noord-Afrika waar vooral klimaatverandering 
leidt tot droogte en verwoesting en hiermee de 
kans op conflicten vergroot. Een tweede aandachts-
gebied betreft de Noordpool. 

In het tweede blok ‘Beleid & visie’ kwamen zowel 
het bedrijfsleven als Defensie aan het woord. Zo 
kregen de deelnemers een inkijkje waar je als bedrijf 
mee te maken krijgt wanneer zwaar hijs- en trans-
portwerk moet worden uitgevoerd. In een bijdrage 
vanuit de wetenschap werd aangetoond dat men-
sen veel beter in staat om zich aan te passen aan 
warme omstandigheden dan aan kou. 

Het afsluitende derde blok ‘excellente technologie-
en’ omvatte korte pitches van technische oplossin-
gen waaraan nog wordt gewerkt of die al beschik-
baar zijn. Eventueel voor Defensie, maar vaker nog 
voor de buitenwereld waarmee het symposium een 
belangrijke plaats is voor kruisbestuiving tussen 
beide partijen.

De afsluiting van het symposium stond in het teken 
van de ontwikkeling van robotica, (autonome) 
kunstmatige intelligentie en in de manier waarop 
onze hersenen in de toekomst kunnen worden 
gelezen, geschreven en uiteindelijk direct verbonden 
met elkaar. 

Kooy Symposium: 
Extreme Omstandigheden
Mensen, middelen en more

Op 10 april jl. vond in Stroe het jaarlijkse Kooy Symposium plaats, georganiseerd door de afdeling 
Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). 

Meer lezen over dit symposium? 

Ga naar www.kivi.nl/afdelingen/defensie-en-veiligheid/activiteiten
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Tijdens de Algemene Vergadering, waarover u later 
een uitgebreid verslag tegemoet kunt zien, wer-
den de meegekomen partners onder leiding van 

een enthousiaste gids rondgeleid door de gevangenis en 
kregen ze een prima uitleg over het leven en werken van 
de vroegere gedetineerden, waaronder de voor ouderen 
onder ons nog welbekende ‘Drie van Breda’. 

Na vergadering en rondleiding was het tijd voor ontmoe-
ting en gesprekken bij een korte receptie, waarna een 
werkelijk uitstekend Indisch buffet volgde. U merkt het, 
ook buiten een marinelocatie houden we ons graag aan 
de traditionele marinelunch op de woensdagmiddag als 
we als OB-leden bijeen zijn!

Te voet of per auto spoedden we ons na de lunch naar 
het Kasteel van Breda, bij ons allen nog welbekend van 
de bezoeken die we aan de KMA brachten in het kader 
van sportwedstrijden. Voor onze huidige adelborsten 

een heel bekende locatie: immers de officiersopleidingen 
zijn ‘interservice’ geworden en cadetten en adelborsten 
worden afhankelijk van de studierichtingen gezamenlijk 
opgeleid bij KIM en KMA. Ook hier werden de deelne-
mers aan deze dag rondgeleid door ervaren gidsen en het 
bleek een groot genoegen alle historische verhalen over 
dit prachtige Kasteel te mogen aanhoren. En wat leuk 
om tussendoor ook even met cadetten en adelborsten te 
kunnen praten.

Om 16.00 uur namen we weer afscheid na een mooie en 
belangwekkende dag in Breda. De volgende Algemene 
Vergadering van de Vereniging Onderlinge Bijstand, waar-
van u allen als leden van de KVMO ook lid bent, is vastge-
steld op woensdag 22 april 2020 te Haarlem. Noteert u 
deze datum alvast in uw agenda!

Nieuwsbrief van de vereniging 
‘Onderlinge Bijstand’

Op woensdag 8 mei 2019 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Onderlinge Bijstand 
plaatsgevonden in Breda en wel in het gebouw van de Rechtbank van de Koepel, de voormalige 
gevangenis. Een heel bijzondere en verrassend boeiende locatie. Met 50 deelnemers mochten we 
genieten van een prachtige dag.



KVMO ZAKEN

34

KTZ ing. Marc de Natris benoemd tot erelid KVMO

Op 13 juni 2019 is tijdens de 105e 

Algemene Vergadering van de KVMO KTZ 
ing. M.E.M. (Marc) de Natris benoemd tot  
erelid van de KVMO.  
Tijdens de rondvraag vroeg de 
initiatiefnemer, KLTZ b.d. O.W. Borgeld, 
of hij de voorzittershamer tijdelijk aan de 
vice-voorzitter, KTZ ing. W.P. Groeneveld 
wilde overhandigen. Vervolgens ontving 
de verraste voorzitter uit handen van de 
vice-voorzitter de oorkonde.

Vlnr KLTZ b.d. Onno Borgeld, KTZ Marc de 

Natris en KTZ Willem Groeneveld.

Voor veteranen: deelname erecouloir Prinsjesdag 2019

Het Veteranen Platform organiseert ook dit jaar 
het erecouloir tijdens Prinsjesdag in Den Haag, 
op 17 september. Veteranen, actief dienende en 

postactieve militairen, vormen dit erecouloir.

Aanmelding
Bent u veteraan, lid van de KVMO en wilt u ook deel 
uitmaken van het erecouloir tijdens komende Prinsjes-
dag? Dan dient u zich uiterlijk 1 augustus 2019 via het 
KVMO-secretariaat aan te melden per e-mail:  
info@kvmo.nl 

Vermeld bij uw aanmelding de volgende gegevens:
• Voorletters en achternaam
• Adres
• Nr. Veteranenpas
• E-mailadres
• Mobiele nummer

Belangrijk: aanmelding leidt niet automatisch tot 
deelname. Het Veteranenplatform streeft ernaar een 

evenredig deel van alle aangemelde veteranen te laten 
deelnemen.
De tenuevoorschriften en richtlijnen voor medailles, 
draaginsignes en draagspelden tijdens erecouloirs kunt u 
teruglezen op www.kvmo.nl, bij Activiteiten, vervolgens 
bij ‘Deelname erecouloir Prinsjesdag 2019’.

Het hoofdbestuur van de KVMO verwelkomt haar nieuwe leden!

In de maanden juli en augustus is de bezetting van het kantoor van de KVMO beperkt. 
Het secretariaat is bereikbaar via info@kvmo.nl

Bereikbaarheid KVMO tijdens zomerperiode

LTZ3   M. de Booij
ADB  S. van den Broecke
LTZ2OCKMR   L.C.L. Bults

ADB   J.P. de Haas 
ADB   A.H.R. van Westen  
ADB  T.H. Wien
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De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

Ereleden:
KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann  
KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien  
KTZ b.d. L.J.M. Smit 
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek  
KLTZ b.d. mr. O.W. Borgeld
KTZ ing. M.E.M. de Natris

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KTZ ing. M.E.M. de Natris 
Vice-voorzitter:
KTZ ing. W.P. Groeneveld
Secretaris:
LTZ2OC (LD) N.J. van Lierop
Penningmeester:
KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt
Namens Afdeling Noord
KLTZ (LD) J.L. ten Berg  
Namens Afdeling Midden
KLTZ H.M. van Rijn   
Namens Afdeling Zuid

KLTZ R.O.P. Pulles 
Namens Afdeling Caribisch 
gebied
KLTZ (LD) C.M. van der Pijl EMSD
Namens Werkgroep Postactieven
KLTZ b.d. M.A. Eland
Namens Werkgroep Elders 
Actieven
LTZ1 (LD) KMR M. Venema  
Namens Werkgroep Jongeren
LTZ3 (LD) H.M. Krul
Namens de Werkgroep 
Genderbeleid 
KLTZ b.d. M.A.W. Riemens

Afdelingsbesturen:
Noord:
KLTZ (LD) J.L. ten Berg 
KLTZ b.d. P.J. van Maurik
KLTZ b.d. B. Fritzsche
LTZ1 (LD) P.Y. Handgraaf-Blok

Midden:
KLTZ H.M. van Rijn 
KTZ (TD) ir. J.J. Bleijs 
KLTZ b.d. J. de Jonge
KTZ b.d. H. van Eijsden

Zuid:
KLTZ R.O.P. Pulles
maj KL b.d. P. van der Laan 
KLTZ (SD) b.d. A.J. Zwiers 
KLTZA b.d. P.A. Brons 
(postactieven)

Caribisch Gebied:
KLTZ (LD) C.M. van der Pijl EMSD

KVMO-leerstoel 
Universiteit Leiden:
Prof. dr. T.B.F.M. Brinkel

Adres secretariaat:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
T :  070-3839504
F :  070-3835911
E :  info@kvmo.nl
W : www.kvmo.nl
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In Memoriam
 

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

LTZVK2 b.d. H.R. Oosterbaan († 31 mei 2019)
KOLMARNS b.d. mr. P.L.P. Gooren († 21 mei 2019)
LTZSD2OC b.d. J.A.C. Portier († 20 mei 2019)
LTZA2KMR b.d. drs. J.M. de Blaey († 10 mei 2019)
LTZVK2OC b.d. W.T.M. Onrust († 19 april 2019)

Mevrouw H. Diepering-ten Houte de Lange († 9 april 2019)
KLTZ b.d. V.F.T. Plas († 3 november 2018)
CDRA b.d. C.W.M. Breed († 16 mei 2018)
Kol KL b.d. S. de Klerk (datum overlijden onbekend)

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

24 sept Bezoek aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland (KVEO)
 Locatie : Nieuwdorp 
 Informatie : Zie www.kvmo.nl, onder Activiteiten

13 okt Mosselmaaltijd (KVMO)
 Locatie : De Merelhoeve, Nieuw en St Joosland
 Aanvang : 13.00 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 

Activiteiten najaar 2019
ALGEMEEN

4 sept  Maritiem Evenement KVMO
 Locatie : Loosdrechtse Plassen
 Tijd : 15.00 – 20.00 uur
 Informatie : Zie www.kvmo.nl onder Activiteiten

5 sept Johan de Witt Conferentie
 Locatie : Hoofdkantoor KPN, Rotterdam
 Tijd : 12.00 – 18.00 uur
 Informatie : Zie www.kvmo.nl onder Activiteiten

AFDELING MIDDEN

10 sept Borrels
12 nov Locatie: Kromhoutkazerne, V6 Huiskamerbar
 Tijd:  16.30 – 18.30 uur

AFDELING NOORD

3 sept Postactievenborrels
1 okt Locatie : Marineclub, Den Helder
5 nov Aanvang : 17.00 uur
3 dec Informatie :  Ter plaatse kan men zich opgeven voor 

een PA-diner voor de speciale prijs van 
€14,95 p.p

Onderlinge Bijstand

De KVMO heeft een samenwerkings-
verband met Onderlinge Bijstand 
(www.onderlingebijstand.nl). 
Voor nadere informatie of het  
verkrijgen van aanvraag formulieren 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de KVMO.




