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

D
e eerste helft van 2018 is bijna voorbij. Het (politieke) reces staat al weer voor 
de deur. Ik moet helaas constateren dat er voor Defensie en haar personeel een 
half jaar verloren is gegaan: eerst moest gewacht worden op de Defensienota 
en daarna op de Voorjaarsnota. Het gevolg is dat onnodig geld op de plank blijft 

liggen. Geld dat dit jaar dus niet meer kan worden uitgegeven en het is maar de vraag of 
dit behouden blijft voor Defensie (zie ook mijn voorwoord 
in het Prodefbulletin bij dit Marineblad). 

We leven in een bijzondere tijd: het is oorlog. Gelukkig geen 
echte, maar een handelsoorlog en dat nog wel met onze 
belangrijkste (NAVO) bondgenoot. Dit zou het kabinet Rutte 
III en de EU aan het denken moeten zetten als het gaat 
om de bescherming van ons Europese NAVO-grondgebied. 
Kunnen we in de toekomst nog wel op ‘de Twitteraar’ 
aan, zoals mr. Sergei Boeke in zijn artikel De Tacticus, de 
Strateeg en de Twitteraar betoogt? Dit terwijl ‘de Tacticus’ 
Poetin en ‘de Strateeg’ Xi aan de stoelpoten van onze 
Westerse democratie en levensstijl zagen.

De afgelopen weken is er in de Tweede Kamer nadrukkelijk stilgestaan bij de Defensienota 
2018. In een week tijd was er een Algemeen Overleg Personeel, een Rondetafelgesprek 
en de daadwerkelijke behandeling van de Defensienota. Het valt mij op dat de minister en 
staatssecretaris de Tweede Kamer hebben overspoeld met A-brieven om zo tot een eerste 
aanzet te komen tot een inhaal- en herstelslag op materieel gebied. Deze brieven zullen 
op zijn vroegst op 21 juni a.s. tijdens een Algemeen Overleg Materieel worden behandeld. 

Net zoals op het materiële vlak is er op het personele vlak tot op heden nog niet veel 
gebeurd. De tijd begint echter te dringen: vóór het zomerreces moeten de sociale partners 
komen tot een nieuw militair pensioenstelsel. Ook hier zijn (zeven) maanden verloren 
gegaan omdat de werkgever nog niet klaar was of geen mandaat had vanuit het kabinet. 
Op 25 mei jl. hebben de vakbonden vernomen dat de staatssecretaris op zowel het 
pensioen- als het arbeidsvoorwaardendossier mandaat heeft gekregen. 
Over een paar weken weten we of het kabinet haar werknemers goed gezind is of 
dat ze van mening is dat de ambtenaren niet in aanmerking komen voor een echte 
loonsverbetering. Eentje die niet, zoals de afgelopen jaren, wordt opgesoupeerd door een 
stijging van de pensioenpremies. Ik ga ervanuit dat óók het kabinet inziet dat het aantal 
vacatures bij de overheid en dus ook bij Defensie schrikbarend oploopt. De prijs voor 
het ‘voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’ wordt op dit moment betaald en het 
is dan ook tijd voor een financiële inhaalslag. We leven immers in een bijzondere (hoog 
conjuncturele) tijd. 
Een ander zorgelijk punt blijft de voorgenomen verhuizing van onze mariniers. De 
verhuizing naar Vlissingen blijft hen ‘een doorn in het oog’. Het zegt genoeg als 209 van 
de 252 jonge mariniers een brandbrief naar de minister en staatssecretaris sturen waarin 
zij hun zorgen uiten over de gevolgen van een eventuele verhuizing naar Vlissingen. 
Tijdens een speciale hoorzitting in de Tweede Kamer was de spreekwoordelijke spagaat 
tussen het standpunt van de bestuurlijke vertegenwoordiger vanuit CZSK en dat van de 
vertegenwoordigers vanuit het Korps overduidelijk waarneembaar. Over één ding waren 
ze het echter eens: van de beloofde ‘fit for purpose’ kazerne die ooit in het vooruitzicht is 
gesteld is niet veel meer over. Dubbel genaaid houdt beter! 
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Na de val van de muur voorspelde Francis Fukuyama dat alle landen het model van de Westerse 
liberale democratie zouden overnemen. Anno 2018 is deze hoop lang vervlogen; inzet is nu behoud 
van de democratie in landen waar dit ooit vanzelfsprekend was. 

De Tacticus, de Strateeg 
en de Twitteraar

drie autocraten en de internationale veiligheid

Wie de onwerkelijke gang van zaken (lees 
chaos) in de regering-Trump wil volgen, lees 
het boek ‘Fire and Fury’, van Michael Wolff. 

Wie zich zorgen maakt om democratie en rechtstaat in 
het algemeen en in de VS in het bijzonder, zou ‘How 
Democracies Die’ van Levitsky en Ziblatt moeten lezen. 
Democratieën sneuvelen meestal niet door abrupte 
staatsgrepen, stellen de twee Harvard politicologen, maar 
worden geleidelijk ondermijnd door gekozen leiders. Dit 
wordt vaak ook nog op legale wijze klaargespeeld. 

De auteurs stellen dat de ongeschreven regels van een 
democratisch stelsel minstens even belangrijk zijn als de 
geschreven wetten (en grondwet). Van belang zijn de 
begrippen mutual toleration en forbearance. De eerste 
betreft de erkenning dat een tegenstander legitiem 
oppositie mag voeren; het bestempelen van de oppositie 
als criminelen die achter de tralies horen is dus uit den 

boze (zoals ‘Lock her up!’). Het tweede betreft beheersing 
van het gebruik van de machtsmiddelen van de staat. Dit 
stond al eerder onder druk in de zwaar gepolariseerde 
VS, waarbij beide partijen met filibusters en veto’s 
compromissen onmogelijk maken. Volgens de indicatoren 
is Donald Trump al een eind in het ondermijnen van de 
Amerikaanse democratie: de rechtspraak wordt gevuld 
met eigen ‘cronies’, de onafhankelijke media worden 
aangevallen en de FBI en andere instituties worden 
stelselmatig ondergraven. 

Trump is niet de enige met neigingen tot autocratie. Er 
zijn twee andere individuen die zich veel macht hebben 
toegeëigend en een sleutelrol spelen in de wereldpolitiek: 
Vladimir Poetin en Xi Jinping. Poetin bestuurt sinds 1999 
Rusland en Xi Jinping, sinds 2013 secretaris-generaal van 
de Communistische Partij en president van China, heeft 
zijn grip op de macht in Beijing recentelijk vergroot. Deze 
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drie individuen zullen komende jaren een bepalende 
rol spelen op het gebied van vrede en veiligheid. Hun 
persoonlijke macht gaat ten koste van nationale instituties 
en internationale organisaties. Deze spelen normaliter 
een dempende rol in internationale betrekkingen. Als 
supertankers zijn deze organisaties traag en voorspelbaar. 
Sterke leiders, daarentegen, zeker in combinatie met 
sociale media, zijn allesbehalve traag en voorspelbaar. 
Hun ambtenaren kunnen vaak amper de ingenomen 
standpunten bijbenen. Naast de rol van persoonlijkheden, 
ego’s, het vermogen om advies te vragen en te luisteren, 
is er één stelregel die voor alle drie geldt. Ondervindt men 
interne weerstand tegen verdere machtsconsolidatie dan 
is er één wijze waarop gegarandeerd de eigen populariteit 
toeneemt en waarbij de gelederen zich achter de leider 
sluiten. Dit is het afzetten tegen een externe vijand of 
dreiging; reëel of gepercipieerd. De geschiedenis is vol 
van fragiele of impopulaire leiders die vervolgens na een 
inval, conflict of aanslag de bevolking achter zich konden 
mobiliseren. Meestal overkwam het hen; anderen konden 
de verleiding niet weerstaan om zelf de afleiding in het 
buitenland te creëren. 

De Tacticus
Van de drie leiders is Poetin de tacticus. In maart 2018 
werd hij herkozen met een opkomst en meerderheid 
waar menig Westers politicus jaloers op is. De 
ontluikende Russische democratie van de jaren ‘90 is 
vakkundig omgebogen naar een staat in handen van 
Poetin en de Siloviki – mensen met een achtergrond 
in de veiligheidsdiensten. Alles draait om loyaliteit, en 
verschillende bodyguards van Poetin zijn al benoemd tot 
gouverneur of minister. In het boek ‘The Vory’, beschrijft 
Mark Galeotti hoe de criminele onderwereld verweven 
is geraakt met de bovenwereld. Machthebbers besturen 
middels wetten en decreten als het kan, en grof geweld 
als het moet. 

Toch is Rusland meer dan alleen een maffia staat. Halbe 
Zijlstra had het goed gehoord; er schuilt er wel degelijk 
een ideologie achter het regime in Moscow. De Russische 
invloedssfeer en het traditionele gedachtengoed worden 
actief bevorderd. Het tactisch vernuft van Poetin is vooral 
zichtbaar in zijn buitenlandsbeleid. Het begon met de 

oorlog in Georgië in 2008; hier reageerde hij met militaire 
macht op een kans die Saakasjvili hem bood. Vervolgens 
werd direct na de geslaagde 2014 spelen in Sochi de Krim 
geannexeerd. Dit verliep zonder moeilijkheden; in Oost 
Oekraïne ging een vergelijkbaar plan volledig mis. 

Vervolgens werd MH17 neergeschoten. Strategisch 
gezien hebben internationale sancties, gecombineerd 
met reputatieschade en een lage olieprijs de Russische 
economie ernstig beschadigd. Deze is overigens niet 
veel groter dan die van Spanje. In Syrië bleek Poetin 
eveneens een tacticus van formaat. Tegelijk werden op 
heimelijke wijze de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
gemanipuleerd. Het lijkt alsof de Russische 
inlichtingendiensten een vrijbrief hebben om met 
cybersabotage en subversie alles te proberen. Op actieve 
wijze worden de kwetsbaarheden van de EU uitgebuit; 
populistische partijen zoals de Franse Front National 
krijgen financiële steun en RT zendt dagelijks Russische 
propaganda uit. Verdeeldheid en verwarring zaaien is zijn 
vak, en Poetin lijkt elke gelegenheid te benutten om het 
Westen te verzwakken. 

De Strateeg
Xi Jinping is de strateeg. Al was China geen democratie, 
macht was tot op zekere hoogte verdeeld tussen 
verschillende organen binnen de Communistische 
partij. Afgelopen jaren is dit steeds meer in handen van 
één persoon komen te liggen: Xi Jinping, de nieuwe 
belichaming van Mao Zedong. Tegengeluid en kritiek zijn 
niet meer welkom. Honderden generaals en partijleden 
zijn afgelopen jaren gearresteerd, beschuldigd van 
corruptie, en vervangen door meer loyale medewerkers. 
In maart 2018 kreeg Xi een tweede termijn van het 
Partijcongres en werd tegelijk een grondwetswijzing 
doorgevoerd die de limiet van twee termijnen ophief. 
Ondertussen transformeert de Chinese economie 
(de tweede van de wereld) zich van een eenvoudige 
maakindustrie naar een high-tech industrie. Zoals 
de Sovjet Unie en de VS verwikkeld waren in een 
race naar de maan, wedijveren de VS en China nu 
om de eerste doorbraak in Artificial intelligence en 
Quantum computing. Het Chinese plan is om in 2030 
de VS economisch te overtreffen. Voor deze groei, 

De Strateeg

(commons.wikimedia.org/United States Government Work)

De Tacticus

(commons.wikimedia.org/www.kremlin.ru)
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en het voorbestaan van de Partij, is interne stabiliteit 
of ‘harmonie’ nodig. Het buitenlandsbeleid vertoont 
eveneens een kentering. Waar China zich voorheen op 
de achtergrond begaf, belijdt het nu actief een Chinese 
benadering. Westerse modellen, zo stellen zij, bieden 
geen goede oplossingen voor de complexe problemen 
van deze tijd. Als het aan China ligt gaat het gehele 
naoorlogse stelsel - van VN tot en met mensenrechten – 
gestaag op de schop. 

De Twitteraar
Trump is tacticus noch strateeg maar kan wel goed 
twitteren. Hij werd gekozen om zijn ‘Amerika First’ 
ideologie maar zijn acties wijzen eerder op het beleid 
‘Amerika alone’. Omringd door hardliners zoals John 
Bolton wordt zijn provocerend gedrag eerder versterkt 
dan gematigd. Terwijl zijn tweets inmiddels het absurde 
hebben genormaliseerd, hoort een groot deel van de 
Amerikaanse bevolking nog dagelijks van Fox News 
hoe groot het succes van Team Trump is. Het electoraat 
blijft zwaar gepolariseerd, met de kanttekening dat de 
huishoudens die wapens bezitten (41%) voornamelijk 
Republikeins zijn. Deze partij zou als enige de opmars 
van Trump naar autocratie kunnen stuiten maar richt 
zich alleen op hun doodstrijd met de Democraten 
(uitzonderingen zoals Senator McCain daargelaten). 
De mid-terms in november, het onderzoek van Mueller 
of de zaak Stormy Daniels; allemaal kunnen ze Trump 
moeilijkheden bezorgen, maar zolang de Republikeinen 
hem blijven steunen ligt mogelijk een tweede termijn 
in het verschiet. Trump heeft in korte tijd de VS 
teruggetrokken uit verschillende internationale afspraken: 
het klimaat-akkoord van Parijs, de North American Free 
Trade Agreement (NAFTA) en de Trans-Pacific Trade 
Partnership. En hij dreigt met handelsoorlogen. Met 
staaltarieven en boetes voor bedrijven die handelen met 
Iran drijft Trump een wig tussen de VS en Europa. Het 
gehele fundament van de internationale rechtsorde staat 
op het spel, want de VS laten zich niet meer aan de regels 
houden. De veronderstelling dat internationaal recht 
voor iedereen geldt is verdwenen: het gaat alleen om het 
recht van de sterkste en dat zijn de VS. Ook Trump wil 
het naoorlogse model, dat nota bene zo in het voordeel 
werkte van de VS (en door hen is opgericht), ingrijpend 
veranderen. 

Toekomstige crises
Toch is er geen sprake van een nieuwe Koude Oorlog. 
Een vergelijking daarmee gaat op drie belangrijke punten 
mank. Ten eerste, de belangrijkste bilaterale relatie betreft 
die tussen de VS en China. Hier, zoals beschreven door 
Graham Allison in ‘Destined for War’, wordt bepaald of 
de bestaande wereldmacht een groeiende concurrent 
kan accommoderen. Het strategisch zwaartepunt ligt 
derhalve in Azië; ook de richting die India kiest is van 
belang. Europa is periferie geworden. Rusland is niets 
meer dan een spoiler aan deze periferie, met bovendien 
een krimpende bevolking die te diep in het glaasje kijkt. 
Ten tweede, het Westen is tegenwoordig diep verdeeld. 
Europa en de VS verschillen van inzicht op cruciale punten 
en zelfs binnen de EU staat de eenheid onder druk, 
met Brexit, Italië en andere door populisten gedreven 
crises. Ook de NAVO kampt met interne problemen. Zo 
hebben bijvoorbeeld Turkse jachtvliegtuigen afgelopen 
maanden het Griekse luchtruim vaker geschonden 
dan Russische vliegtuigen de Baltische. Ten derde is de 

drempel voor kwaadwillend statelijk gedrag lager dan 
tijdens de Koude Oorlog. Toen was men nog beducht 
voor het risico van Mutually Assured Destruction (MAD), 
en durfde men alleen militair geweld te gebruiken door 
middel van proxy groeperingen  in Afrika, Azië en Zuid-
Amerika. Nu worden de grenzen van non-interventie 
opgerekt door cyberaanvallen, verkiezingsmanipulatie 
en aanslagen met zenuwgas of polonium. In Oekraïne 
werd in 2015 een elektriciteitscentrale uitgeschakeld 
door een cyberaanval, later trof het virus NotPetya andere 
Oekraïense doelwitten. Westerse bedrijven werden ook 
door NotPetya getroffen en de onbedoelde nevenschade 
bedroeg meer dan $ 1 miljard. Als dit een metaforische 
verdwaalde kogel betreft, wat kan een gerichte 
cyberaanval aanrichten? 

Er zijn drie brandhaarden waar de belangen van China, 
Rusland en de VS direct botsen. Deze betreffen Noord 
Korea, de Zuid Chinese Zee (inclusief Taiwan) en Iran/
het nucleair akkoord. Voor Noord Korea zal de rituele 
dans van Trump en Kim Jong-un de lont niet snel uit het 
kruitvat halen, zelfs al is er op korte termijn een geslaagde 
top. Als de Grote Leider ooit zijn kernwapens opgeeft, 
dan dreigt het lot van Moammar al-Qadhafi. 

De spanningen rond de Zuid Chinese zee, waar China 
eilanden militariseert die door buurlanden worden 
geclaimd, zullen waarschijnlijk niet op korte termijn uit de 
hand lopen. Maar China heeft hier, net zoals voor Taiwan, 
enkele scherpe rode lijnen en zal niet aarzelen om de zaak 
op de spits te drijven als de VS dat ook doen. Europa is 
hier maar indirect bij betrokken maar waarschijnlijk zal 
bij een crisis in Azië Poetin de gelegenheid benutten om 
Europa elders goed op de proef te stellen. 
Europa is wel direct betrokken bij het Iraans nucleair 

‘Voor de krijgsmachten in Europa zijn 
basisgereedheid en inzetbaarheid daarom  

van essentieel belang’

De Twitteraar

(commons.wikimedia.org/Michael Vadon)
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akkoord en ondervindt al de gevolgen van de bloedige 
burgeroorlog in Syrië, die hier overigens nauw mee 
verstrengeld is. Het opblazen van het nucleair akkoord 
door de VS stelt Europese bedrijven voor een dilemma: 
durven zij nog in Iran te investeren? Zo niet, dan verdwijnt 
een belangrijke drijfveer voor Iraanse betrokkenheid en 
medewerking. Zo kunnen hardliners in Washington, Tel 
Aviv en Riaad het probleem verder richting een militaire 
‘oplossing’ manoeuvreren. 

Al is geen van de drie autocraten uit op een direct conflict 
met de ander, op korte termijn spelen wel de risico’s van 
misverstanden en (daarmee gepaard gaande) ongewilde 
escalatie. In elk van de drie brandhaarden kan een 
incident vlug een crisis worden, waarbij ondoordacht 
reageren van Trump en tactisch optreden van Poetin de 
anderen brandhaarden verbindt. Onvoorspelbaarheid en 
snelheid van escalatie zullen waarschijnlijk toekomstige 
crises kenmerken. Voor de krijgsmachten in Europa zijn 
basisgereedheid en inzetbaarheid daarom van essentieel 
belang. Op middellange termijn is duidelijk dat de VS en 
Europa verder uit elkaar zullen drijven. Driekwart eeuw 

was de VS een betrouwbare partner, innige bondgenoot 
en de ultieme waarborg voor vrede en veiligheid in 
Europa. Deze tijd is voorbij. Komende jaren zal een 
gedeelte van de VS inzetten op ‘America First’ en mogelijk 
internationale conflicten opzoeken; een ander gedeelte 
zal pogen de eigen democratie en rechtsstaat te redden. 
Maar Trump is zoals Brexit: als de geest eenmaal uit de 
fles is, is terugkeer naar de status quo ante onmogelijk. 
Europa heeft weinig keus en zal uit zijn comfortzone 
moeten komen. Dit betekent nieuwe allianties in plaats 
van de preferred partnerships met het VK en de VS, meer 
samenwerking op het gebied van buitenlandsbeleid en 
defensie, en een significante investering in Defensie. De 
drie sterke leiders zijn voornemens de wereld ingrijpend te 
veranderen en hen het lot van Europa toe te vertrouwen 
lijkt allerminst verstandig. 

Mr. S. (Sergei) Boeke is voormalig marineofficier en 
als onderzoeker verbonden aan Universiteit Leiden, 
Campus Den Haag. Dit artikel is gebaseerd op een 
presentatie die de auteur gaf tijdens de Under Water 
Warfare Themadag op 17 mei jl. in Den Helder.
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I
n de Oudheid vormden de gebieden aan de benedenloop van de Rijn de buitenrand 
van Italië, een buffer vooral tegen barbaren. Vandaag bezien de landen langs de Rijn 
Italië als een buffer tegen de onzekerheid verder naar het Zuiden. Net zoals die Ro-
meinse buffer het in de derde eeuw begaf, dreigt nu onze buffer in het zuiden het 
vandaag te begeven.

 
Italië verkeert in een staat van politieke zinsverbijstering met als resultaat een bijna sur-
reële alliantie tussen de demagogische Vijfsterrenbeweging en de al even demagogische 
Silvio Berlusconi. Er valt amper een pijl op te trekken. De Vijfsterrenbeweging is kritisch 
over de NAVO, wil nauwere relaties met Rusland, maar eist ook meer solidariteit van de 
andere Europese landen. Kan Italië nog dezelfde rol blijven spelen? 
 
De voorbije jaren maakte de Italiaanse krijgsmacht zich erg dienstig, van de Baltische 
Staten over de Middellandse Zee tot in Afghanistan. Toegegeven, Rome hield er, om het 
zacht uit te drukken, een eigengereide koers op na in Libië maar stelde zich ook con-
structief op, bijvoorbeeld door de zuidelijke ‘hub’ van de NAVO te promoten. Deze hub 
moet het bondgenootschap doeltreffender laten reageren op uitdagingen in de Middel-
landse Zee. Maar de beperkingen werden de laatste jaren steeds zichtbaarder. Het Itali-
aanse defensiebudget is sinds 2009 met vijf miljard euro gedaald. De Italiaanse marine 
kreunt onder de vluchtelingen, te beperkte rusttijden voor bemanning en zware belasting 
van het materiaal. Het laatste jaar werd de marine geplaagd door ongevallen en defec-
ten.
 
En dat is slechts het begin. De onzekerheid over de economische koers van de Vijfster-
renbeweging heeft de beurs bloedrood doen kleuren. De Europese Commissie heeft 
Rome aanbevolen de broekriem aan te trekken maar de populisten willen miljarden extra 
besteden aan een universeel basisinkomen. Bij Defensie houden ze hun hart vast. Cruci-
ale aanbestedingen dreigen uitgesteld te worden en of er geld overblijft voor operaties is 
al helemaal onzeker. In het Noorden halen ze de neus op voor de strapatsen in Rome. De 
Eurocommissaris Oettinger stelde dat de beurzen de Italianen wel een lesje zullen leren.
 
Er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen, dat de Italianen dringend hun eigen economi-
sche zaken op orde moeten brengen maar de Noordelijke Europese lidstaten, waaronder 
Nederland, zouden toch eens wat strategischer mogen gaan nadenken over hoe we de 
vierde grootste economie van de Europese Unie kunnen helpen. Italië blijft een belang-
rijke exportmarkt en Nederland koopt er flink wat overheidsobligaties van. 

Kunnen we, in de plaats van overheidsschuld op te kopen, bijvoorbeeld niet investeren in 
productieve industrie? In plaats van smalend te doen, zouden we de Italiaanse economie 
kunnen helpen versterken – in ruil voor hervormingen. In plaats van enkel na te denken 
over hoe er meer Nederlandse kastomaten of snijbloemen naar Italië zouden kunnen 
worden uitgevoerd, zou men beter eens nadenken over welke visie er kan worden uitge-
voerd. Dat is niet alleen economisch noodzakelijk maar ook strategisch belangrijk. Italië 
vormt Europa’s belangrijkste ‘aanlegsteiger’ in de Middellandse Zee. Het is de geopoli-
tieke as van de regio.

'In plaats van 
smalend te doen, 

zouden we de 
Italiaanse economie 

kunnen helpen 
versterken – in ruil 

voor hervormingen’

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

Politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. 
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Door de almaar toenemende Chinese economische en militaire expansie is Azië sterk in beweging. De 
onderhandelingen tussen Noord- en Zuid-Korea en de (bij het ter perse gaan) geplande topontmoeting 
tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zorgen 
daarbij dit voorjaar voor een nieuwe dynamiek. 

Japan staat voor moeilijke 
keuzes vanwege grote 
veranderingen in Azië 

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en zijn 
Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un kwamen 
27 april jl. overeen het Koreaanse schiereiland te 

denucleariseren, een formeel einde aan de oorlog te 
maken en gezinnen bij elkaar te brengen die sinds de 
Korea-oorlog (1950-1953) gescheiden zijn. Algemeen 
werd positief gereageerd op hun verklaring van 
Panmunjon, alhoewel over details van de uitvoering niets 
bekend is. Het zet ook president Trump onder druk om tot 
positieve resultaten te komen tijdens de op handen zijnde 
ontmoeting met Kim. 
Deze recente ontwikkelingen kosten Japan, de 
belangrijkste bondgenoot van de VS in de regio, veel 
hoofdbrekens. Tokio vreest Noord-Koreaanse raketten 
en China’s maritieme expansie en wil daarom het liefst 
vasthouden aan de alliantie met de VS. Maar Trump’s 
afzegging van het TPP-handelsakkoord, kritiek op andere 
internationale banden en diens nadruk op America First 
maken die koers onzeker. 

De afgelopen jaren heeft Japan juist ingezet op 
versterking met de band met de VS, waarmee sinds 1952 
een uitgebreid veiligheidsakkoord bestaat. Voorts heeft 
Japan door de aankoop van nieuwe wapensystemen 
in de lucht, te land en ter zee en het wegnemen van 
constitutionele belemmeringen voor de inzet van Japanse 
eenheden overzee laten zien dat het de band met de 
VS serieus neemt en ook bereid is die in daden om te 
zetten. Premier Shinzo Abe heeft in april nog met Trump 
overlegd om voorafgaande aan de ontmoeting met 
Kim de VS duidelijk te maken waar Japan staat. Tokio 
heeft twee eisen aan Noord-Korea: algehele stopzetting 
van het kernprogramma en terugkeer van Japanse 
staatsburgers die in de loop van de afgelopen tientallen 
jaren op verlaten Japanse stranden door Noord-Koreaanse 
commando’s met onderzeeboten zijn gekidnapt en mee 
zijn teruggenomen naar Noord-Korea om daar te dienen 
als tolken. 
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Japan ziet twee mogelijkheden om de problemen aan 
te pakken: met Amerika in het veiligheidsakkoord mee 
blijven doen ook al lijkt het soms dat dat land het zelf 
niet zo graag wil. Een andere mogelijkheid is een eigen 
weg vinden in een nieuwe multipolaire wereld op basis 
van nieuwe bindingen met anderen - zo werd in 2015 
een strategisch partnerschap met Nederland gesloten - of 
het zelf bouwen van een kernarsenaal, zoals voorspeld 
door Henry Kissinger, voormalig Amerikaans nationaal 
veiligheidsadviseur en minister van buitenlandse zaken.1 
Die laatste stap zou het bondgenootschap met de VS 
effectief beëindigen want onderdeel van dat pact is de 
bescherming van Japan door Amerika, onder andere 

met kernwapens, de zogenoemde Extended Deterrence. 
Formeel heeft Japan kernwapens uitgesloten als militaire 
oplossing, maar technisch is het land zeker in staat om 
zulke wapens te bouwen. Complicerende factoren voor 
Japan zijn dat de relatie met buurland Zuid-Korea stroef 
verloopt door de Japanse de facto ontkenning van oud 
zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Ook is het zo dat China 
wel heel groot en sterk is zodat Japan in deze niet alleen 
op zichzelf kan vertrouwen. 
Hieronder passeren de potentiële keuzes van Japan de 
revue alsook de consequenties ervan voor de relatie met 
achtereenvolgens Noord-Korea, Zuid-Korea, China en de 
VS. 

1.  Japan en Noord-Korea:  
raketten bepalen alles 

De verhoudingen tussen Tokio en Pyongyang zijn nooit 
goed geweest. Het noorden verwijt Japan mensenrech-
tenschendingen tijdens de bezetting en annexatie van 
(geheel) Korea tussen 1905 en 1945 en tijdens de Koude 
Oorlog zaten de landen in twee verschillende kampen. 
Tijdens de Korea-oorlog vond een bescheiden wederop-
bouw van de Japanse marine plaats om de wateren rond 
Japan mijnenvrij te houden. Onder andere die activiteiten 
waren tevens de start van de remilitarisatie van Japan 
door de VS. In Japan bevindt zich verder nog een kleine 
Koreaanse minderheid die afstamt van mensen die uit het 
noorden van het schiereiland komt. 
Over hun behandeling in Japan klaagt het noorden 
aanhoudend. Veel van deze Koreaanse Japanners zijn op 
de hand van Noord-Korea en enkelen van hen bedrijven 
websites in het Japans en Engels uit naam van het 
regime in Pyongyang. Van recenter zorg voor Tokio zijn 
de Noord-Koreaanse rakettesten waarbij resten van de 
wapens in de wateren rondom Japan belanden. Vanaf 
2017 is er sprake van dat die raketten ook de VS zouden 
kunnen halen en dat schept een nieuwe situatie voor 
Japan. Zouden de VS bij een (atoom)aanval op Japan 
ook durven terugslaan met ‘nukes’ in de wetenschap dat 
Washington dan eenzelfde antwoord uit het noorden kan 

verwachten? Aan deze veiligheidsgarantie wordt in Japan 
steeds meer getwijfeld. De ontmoeting van Trump en Kim 
zal dus allesbepalend worden voor de relatie tussen Japan 
en de VS. 

2.  Zuid-Korea en Japan:  
hetzelfde schuitje en woede 

Het Zuid-Koreaanse volk is sinds de invoering van de  
democratie in de jaren tachtig steeds assertiever gewor-
den in het meepraten over buitenlands beleid. De verhou-
ding tot Japan is daarbij zeer belangrijk omdat het zowel 
geostrategische als emotionele (de decennialange bezet-
ting) elementen bevat. Japan heeft net als Zuid-Korea zijn 
economische bloei te danken aan ruimhartige Amerikaan-
se kredieten en aan technologieoverdracht. Japan heeft 
later op eigen initiatief eenzelfde gebaar nog eens naar 
Zuid-Korea gemaakt. Alhoewel beide landen in hetzelfde 
politieke schuitje zitten ten opzichte van Noord-Korea en 
China, en nauwe bondgenoten van de VS zijn, levert de 
Japanse ontkenning van de eigen schanddaden tijdens de 
bezetting veel diplomatieke spanning met Zuid-Korea op. 
Bovendien toont Seoul steeds meer belangstelling voor 
banden met de nieuwe sterke macht in Azië: China. 
In 2015 hebben de VS aangekondigd hun militaire 
hoofdkwartier van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul 
te verplaatsen naar een meer zuidelijke locatie. Formeel 
wordt de verplaatsing om militair-tactische redenen 
uitgevoerd - Yongsan Garrison ligt slechts enkele 
tientallen kilometers van de Noord-Koreaanse grens. 
Veel waarnemers menen dat Zuid-Korea sindsdien een 
draai naar China maakt. De economische relatie tussen 
beide staten - 290 miljard dollar op jaarbasis - is leidend 
geworden. Zuid-Koreaanse producten verkopen goed 
in China en Koreaanse bedrijven doen goede zaken in 
het grote (buur)land. Een Europese diplomaat: ‘Dan is 
het logisch dat de regering de relatie wil verbeteren. 
De president kan het beter met China vinden dan haar 
voorgangers’.2

3.  China: de grote uitdager van Japan
Volgens het Japanse ministerie van Defensie - White Book 
2017 - gaat de wereld steeds meer de kant op van meer 
dan twee grootmachten en is er sprake van machtsverval 
van de VS: ‘The multi-polarization of the world continues 
as a result of shifts in the balance of power due to the 
extension of the international influence of countries such 
as China, India, and Russia on the political, economic, 
and military fronts, and the relative change of influence 
of the United States’.3 
Tegen die achtergrond kijkt Japan naar de militaire op-
bouw van Beijing, dat zowel de eigen defensie slagvaardi-
ger heeft georganiseerd als de militair-maritieme inspan-
ningen om het bezit van de Diaoyu-eilanden in de Oost-
Chinese Zee te claimen heeft versterkt. Deze eilanden, 
door Japan Senkaku genoemd, zijn in 2012 door Japan 
genationaliseerd om voor eens en voor altijd te onderstre-
pen aan wie ze toebehoren. De onbewoonde eilanden 
staan sinds 1895 onder Japans bestuur maar werden 
tussen 1945 en 1972 door de VS beheerd. Sinds de jaren 
zeventig – na vermoedens van de aanwezigheid van olie-

‘Van recenter zorg voor Tokio zijn de  
Noord-Koreaanse rakettesten waarbij resten 
van de wapens in de wateren rondom Japan 

belanden’

GEOPOLITIEK
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velden in de bodem – worden de eilanden ook door Tai-
wan en de Volksrepubliek China opgeëist. In 2013 heeft 
China zelfs een ‘identificatiezone’ voor luchtverdediging 
ingesteld, waarmee iedereen in de wateren en in de lucht 
rondom de eilanden zich bij de Chinese kustwacht moet 
melden. Japan is daar mordicus tegen en heeft nieuwe 
grote marineschepen verworven om de eigendomsaan-
spraken kracht bij te zetten. 

In maart 2015 werd de eerste Izumo-klasse helikoptercar-
rier in dienst gesteld. Vorig jaar werd het tweede schip 
uit die klasse, de Kaga, in de vaart genomen. Het zijn de 
grootste schepen in de Japanse vloot sinds 1945. Samen 
met de aanschaf van Soryu-klasse onderzeeboten en de 
Amerikaanse Aegis-klasse geleide wapenfregatten laat 
Tokyo daarmee zien het eigen territorium en zeegebieden 
serieus te willen verdedigen. 

Japan worstelt wel met de Chinese militaire investeringen 
en activiteiten. Het Chinese defensiebudget is in de 
afgelopen 25 jaar 900 procent gestegen, van 17 miljard 
dollar in 1990 naar 152 miljard in 2017, en volgde 
daarmee het Bruto Nationaal Product. Maar die uitgaven 
kunnen niet los worden gezien van de economische 
bloei van dat land en daar heeft Tokio ook profijt van. 
De nieuwe economische Chinese assertiviteit kan ook 
een politieke dimensie hebben, maar daar moet Japan - 
evenals andere Aziatische staten - niet veel van hebben. 

De opkomst van China behoeft in de ogen van Japan een 
reactie van de VS maar die is, behalve Obama’s Pivot to 
Asia, nog niet echt zichtbaar. De relatie Japan-China is dus 
onlosmakelijk verbonden met de verhouding tussen Japan 
en de VS. 

4.  De VS en Japan: voor eeuwig vrienden?
Volgens professor Yasuhiro Matsuda van de universiteit 
van Tokio is het beleid van China reactief. China is niet 
zozeer bezig de positie van de VS in Azië over te nemen, 
maar het Rijk van het Midden vervolgt wel twee doelen 
die op gespannen voet staan met de plannen van de 
VS: ten eerste poogt Beijing de militaire balans in haar 
voordeel te doen doorslaan. Een tweede thema waar 
China op inzet is het ongedaan maken van de westerse 
pogingen vrijheden te introduceren waar die nog niet 
bestonden. Beide onderwerpen vragen in de ogen van 
Japan om een antwoord uit Washington. President 
Trump heeft echter tot op heden weinig dingen gezegd 
of gedaan die Tokio geruststellen. Hij twijfelde tijdens 
zijn verkiezingscampagne openlijk aan de allianties met 
Japan en Zuid-Korea, schrapte tot woede van velen 
het TPP-handelsakkoord en hij stelde zich tijdens het 
bezoek van de Chinese president Xi Jianping op als een 
schoothondje.4 
In het verleden was dat duidelijk anders. In 1960 werd 
het veiligheidsakkoord tussen Japan en de VS vernieuwd 
en op sterkere leest geschoeid. Nadien is dit akkoord nog 

In maart 2015 werd de eerste Izumo-klasse helikoptercarrier, JS Izumo, in dienst gesteld. (en.wikipedia.org/ Kaijō Jieitai)
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vele malen herzien en kon Japan in de decennia daarna 
rekenen op de VS, die op hun beurt na 1990 steeds meer 
steun van Japan kregen tijdens missies in Cambodja (met 
onder andere politie-eenheden tijdens de VN-actie voor 
de verkiezingen), Irak, Afghanistan en tegen de piraten 
voor de kust van Somalië. De VS wilden dat Japan een 
steeds zelfstandiger partner in het partnerschap zou 
worden en dat lukte ook vanaf de jaren negentig. John 
Allen en Benjamin Sugg van de liberale denktank The 
Brookings Institution stellen daarom: ‘Established in the 
aftermath of World War II, the U.S.-Japan alliance has 
proven to be a remarkably resilient security partnership 
and the cornerstone of stability for the region’. Maar niet 
alleen Japan twijfelt aan Trump, ook andere bondgenoten 
van de VS gelegen nabij China, zoals Zuid-Korea, Taiwan, 
de Filipijnen, Singapore en Vietnam, willen duidelijke taal 
van de VS. 

Conclusie 
Japan twijfelt dus over de Amerikaanse aanpak van de 
twee grootste problemen op het gebied van vrede en 
veiligheid in Oost-Azië: Noord-Korea en China. Er staat 
voor president Trump dus enorm veel op het spel in zijn 
ontmoeting met Kim Jong-un. Of hij dat ten volle begrijpt 
weten we niet. Jeffrey Bader van The Brookings Institution 
noemt de topontmoeting daarom al een ‘seriously flawed 
initiative’. Mogelijk gaat Japan dus verder kijken wat het 
eventueel alleen kan of met andere partners. Zou dit 
daadwerkelijk de vorm aannemen van de bouw van een 
eigen kernwapen? Ik denk dat dat nog een brug te ver is 
en dat Tokio allengs met anderen samen gaat werken aan 
een vervanging voor de alliantie met de VS.

Drs. A.A. (Alexander) Bon is universitair docent 
Internationale Betrekkingen bij de sectie 
Internationale Veiligheidsstudies van de Nederlandse 
Defensie Academie.

Noten
1  David Sanger Choe Sang-Hun and Motoko Rich, ‘North Korea Rouses 

Neighbors to Reconsider Nuclear Weapons,’ The Washington Post,  
28 oktober 2017.

2  Fokke Obbema, ‘Springt China in het gat dat leger VS achterlaat in 
Seoul?’ De Volkskrant, 4 november 2015, p. 16-17. 

3  White Book Japanese Defense, 2017, p. 5. 
4  Jennifer Rubin, ‘Trump is Xi’s Lapdog,’ The Washington Post,  

10 november 2017.

Bezoek van de Japanse premier Shinzo Abe aan het Witte Huis, februari 

2017. (commons.wikimedia.org/cabinet Public Relations Office Japan)
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D
efensievastgoed maakt in de regel weinig emoties los. De geplande verhuizing 
van de mariniers naar Vlissingen deed dat wel; in mei stonden de kranten er 
bol van. Een blik terug op het vastgoedbeleid van afgelopen vijfentwintig jaar 
stemt niet vrolijk. Tientallen kazernes en militaire bases zijn gesloten in het 
kader van bezuinigingen en veronderstelde efficiency-winsten. Ingeboekte 

besparingen kwamen meestal niet uit of werden overvleugeld door neveneffecten. Zo 
verhuisde bijvoorbeeld het Instituut Defensie Leergangen van Delft naar Breda. Alleen 
spijtig dat waardevolle gastdocenten uit de politieke en ambtelijke top geen tijd hebben 
voor een retourtje Den Haag-Breda. Vliegveld Valkenburg werd in 2005 gesloten. In 
de aanloop naar de Nuclear Security Summit in 2014 onderzocht de overheid in het 
geheim of het nog geopend kon worden om alle regeringstoestellen te ontvangen. 
Het bleek helaas te laat. Het Marine-etablissement in Amsterdam, eveneens afgedankt 
in een bezuinigingsronde, wordt wellicht nog gered. De geplande sluiting van de 
Marinierskazerne in Rotterdam is mede door een bevlogen burgermeester voorkomen. 
Valt de marinierskazerne in Doorn ook nog te redden? 

Het besluit om van Doorn naar Vlissingen te verhuizen was destijds een logische. In 2012 
werd een miljard bezuinigd op Defensie maar het Korps zou wel een nieuwe hightech 
kazerne in Vlissingen krijgen. De kazerne in Doorn was te klein en de gemeente zag geen 
mogelijkheden voor uitbreiding. Naast consolidatie op één locatie, werd het maritieme 
aspect van het Korps benadrukt. De provincie Zeeland was verguld met de komst van 
de mariniers. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer zette echter vraagtekens bij het 
besluit en de procedure hiertoe. Nu de verhuizing dichterbij komt, begint het Korps te 
morren. Mariniers, die vaak al de helft van het jaar van huis zijn, moeten straks voor de 
andere helft boordplaatser worden, omdat hun gezin niet mee wil verhuizen. Inmiddels 
hebben zo’n twee honderd jonge officieren in een brief geschreven dat ‘de keuze tussen 
gezin en Korps pijnlijk is, maar eenvoudig’. De Korpscommandant heeft openlijk zijn 
zorgen geuit over een sterk toenemende uitstroom. 

Indien een kazerne dient om een doel – hier gevechtskracht van het Korps – te 
faciliteren, dan lijkt herziening van het verhuizingsbesluit niet onredelijk. Toch maakt de 
huidige politieke constellatie een herziening niet gemakkelijk. Het CDA – de partij van 
de minister - stond destijds aan de wieg van het besluit. De defensiewoordvoerder van 
de VVD in de Tweede Kamer, een voormalige jachtvlieger uit Zeeland, reageerde fel op 
uitlatingen van mariniers in de pers. Hij twitterde op Trumpiaanse wijze dat de taken van 
het Korps dan maar overgeheveld moeten worden naar het KCT en Luchtmobiel. Deze 
koppeling van verhuizing aan bestaansrecht wakkerde bij de marine oude onzekerheden 
aan; de maritieme taken van het Korps zijn niet voor niets afgelopen jaren benadrukt. 
Desalniettemin is deze zorg misplaatst. Zo’n tien jaar geleden werd een PvdA-voorstel tot 
fuseren van de drie elite eenheden inhoudelijk afgeschoten door … de VVD en het CDA. 
Inmiddels is de internationale en financiële context ingrijpend veranderd. Aangezien het 
dossier vastgeklemd zit in de grip van politiek en persoonlijkheden, is een compromis 
maar op één manier mogelijk. Defensievastgoed moet weer zonder emotie, en vooral 
buiten de publiciteit.  

‘Het besluit om 
van Doorn naar 

Vlissingen te 
verhuizen was 

destijds een logische’

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

Den Haag.
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Begin 2018 vond de dertigste algemene vergadering van de Afrikaanse Unie plaats in de Ethiopische 
hoofdstad Addis Abeba, waarbij de regeringsleiders van de 55 landen op het Afrikaanse continent tal 
van onderwerpen bespraken. 

Over de NAVO-
bescherming van Noord-
Afrikaanse kustwateren

Op de agenda van deze vergadering prijkten diverse 
onderwerpen die te maken hebben met de voor-
bereiding van de Afrikaanse Unie troepenmacht, 

de zogenaamde African Standby Force.1 Deze Standby 
Force moet in staat zijn om snel op te treden in gewapen-
de conflicten in heel Afrika.2 Daartoe worden verspreid 
over het hele Afrikaanse continent 5 logistieke depots en 
een centraal logistiek centrum gecreeerd. Deze vergade-
ring stelde tevens een alomvattende benadering vast voor 
het bestrijden van transnationaal terrorisme in Afrika3, 
met name in Somalië en Libië. 

Dit artikel beschrijft de verdediging tegen dit terrorisme in 
Noord-Afrika vanuit een maritiem perspectief. Allereerst 
volgt een beschrijving van de strijd tegen terrorisme in 
Somalië. Vervolgens worden enkele NAVO-inspanningen 
in Libië beschreven. Daarna volgt de beschrijving van een 
plan voor de bescherming van de kustwateren van deze 
twee Noord-Afrikaanse staten. Ten slotte volgen enkele 
conclusies en aanbevelingen voor het NAVO beleid tegen 
terrorisme in Afrika en Europa.

Hoofdkantoor van de Afrikaanse Unie in Addis Ababa, Ethiopië. In 2012 gebouwd en aan de Afrikaanse Unie geschonken door de Volksrepubliek 

China. (en.wikipedia.org)
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Verdediging tegen terrorisme in Afrika  
vanuit maritiem perspectief
In 2017 publiceerde de Verenigde Naties een rapport 
waarin het dodental ten gevolge van terrorisme in Afrika 
in de periode 2011-2016 werd geschat op ruim 33.000.4 
De twee belangrijkste terreurgroepen in Noord-Afrika zijn 
Al Shabaab5 en gevluchte terroristen van de Islamic State 
in Iraq and Syria (ISIS). AL Shabaab is vooral actief in So-
malië. Op zaterdag 14 oktober 2017 pleegde deze groep 
drie aanslagen in de Somalische hoofdstad Mogadishu. 
Eén aanslag werd tijdig verijdeld, maar bij de twee andere 
kwamen meer dan vijfhonderd onschuldige burgers om 
het leven. ISIS is inmiddels verslagen in Irak en ligt onder 
zware druk in Syrië. Veel ISIS terroristen hebben hun toe-
vlucht gezocht in Egypte of zijn over zee ontkomen naar 
andere Noord Afrikaanse kuststaten. Naast deze directe 
slachtoffers van terreur waren er ook indirecte slachtoffers 
van terreur. In 2016 en 2017 waren ruim 5.000 dodelijke 
slachtoffers te betreuren door verdrinking in de Middel-
landse Zee. Deze slachtoffers poogden vanuit Afrika om 
Europa te bereiken maar verdronken bij de oversteek van 
de Middellandse zee, omdat hun onzeewaardige boten 
in de golven ten onder gingen. Deze slachtoffers worden 

vaak aangeduid als vluchtelingen of migranten, maar in 
de context van dit artikel worden ze verder aangeduid als 
slachtoffers van mensensmokkelaars, die terrorisme on-
dersteunen6. De hoop op een betere toekomst in Europa 
wordt ook vaak gezien als motief om Afrika te ontvluch-
ten.7 Daarbij rijst de vraag of ze moeten worden gezien 
als de minst bedeelden of als de verloren zonen, die zich 
lieten verlokken door onbekende verten. Los van de vraag 
of deze slachtoffers recht hebben op toegang tot het Eu-
ropese continent wordt zowel uit menselijk als vanuit ma-
ritiem perspectief om hun dood getreurd. Immers, in de 
strijd tegen de gevaren van de zee, die alle mensen op zee 
of aan zee verbindt, is elke verdrinking er een teveel.8 
In deze onverantwoorde oversteken over de Middellandse 
Zee zijn drie hoofdroutes te onderkennen: de oostelijke 
route vanuit Syrië of Egypte naar Turkije, de centrale route 
vanuit Libië naar Italie en de westelijke route vanuit Ma-
rokko en Algerije naar Spanje. De plaats van vertrek van 
de vluchtelingen strekt zich uit tot diep in Afrika. Deze 
observatie leidt tot de aanbeveling om de oorzaken van 
mensensmokkel aan te pakken bij de bron, dat wil zeggen 
bij de plaats van vertrek en niet alleen in het Afrikaanse 
kustland van waaruit de oversteek wordt gewaagd. An-
ders veroorzaakt het aanpakken van de mensensmokkel 
alleen in deze kustlanden een opeenhoping van slacht-
offers in deze kustlanden, die niet in staat zijn om deze 
grote aantallen mensen op menswaardige wijze te herber-
gen. Vandaar dat ook hier een alomvattende of integrale 
aanpak is vereist, waarbij landstrijdkrachten en zeestrijd-
krachten van verschillende landen nauw samenwerken, 
ook met douane, politie, kustwacht9 en justitie10. 

De strijd tegen terrorisme in Somalië
Sinds 2007 is de VN missie in Somalië, AMSIOM ge-
naamd, met ruim 22.000 militairen actief in Somalië in 
de strijd tegen terroristen van Al Shabaab. Deze militairen 
zijn voornamelijk afkomstig uit vijf grote Afrikaanse lan-
den.11 Voor hun inzet ontvangt hun thuisland ruim 1000 
dollar per militair per maand van de Europese Unie.12 
Landen zoals Ethiopië of Kenia, die per land circa vijfdui-
zend militairen leveren, ontvangen zodoende uit Brussel 
maandelijks ruim 5 miljoen euro, waarbij het vaak ondui-
delijk is welk deel daarvan wordt uitbetaald aan de uit-
gezonden militairen zelf. In 2016 heeft de Veilgheidsraad 
van de Verenigde Naties besloten om AMISOM voor 25 
procent door de Afrikaanse Unie te laten financieren. De 
Europese Unie besloot daarna de betalingen voor AMI-
SOM militairen met 20% te reduceren, omdat na tien jaar 
opereren op deze manier de meerwaarde van een langere 
aanwezigheid lijkt af te nemen. Voor 30 oktober 2018 
moet de AMISOM sterkte zijn teruggebracht tot iets meer 
dan 20.000 militairen.13 De behoefte aan steun in de strijd 
tegen terrorisme door andere actoren in de internationale 
gemeenschap, zoals de NAVO, neemt hierdoor toe, vooral 
als zou blijken dat Somalië zelf hiertoe nog niet is staat is. 

Aan elk van de Afrikaanse landen die troepen leveren voor 
AMISOM is een sector van Somalië toegewezen, terwijl 
twee andere sectoren door meerdere landen wordt verde-
digd tegen de terroristen van Al Shabaab (zie figuur 1 op 
de volgende pagina).

‘De behoefte aan steun in de strijd tegen 
terrorisme door andere actoren in de 

internationale gemeenschap, zoals de NAVO, 
neemt hierdoor toe’ De stille getuigen van een geslaagde oversteek naar Italië. Het aantal 

verdrinkingsgevallen in de Middellandse Zee loopt echter in de 

duizenden. (foto collectie auteur)



Over de NAVO-bescherming van Noord-Afrikaanse kustwaterenTERRORISMEBESTRIJDING

16

Uit figuur 1 blijkt dat het noorden van Somalië, Somali-
land en Puntland geheten (nog net zichtbaar, niet inge-
kleurd), niet wordt verdedigd tegen Al Shabaab terreur. 
Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat Al Shabaab veel van 
deze gebieden in handen heeft. Verder laat figuur 1 de 
zeer lange (ruim 1800 km) lange kustlijn zien. Dit betekent 
dat de terroristische organisaties die in Somalië actief zijn, 
zowel mensen als materieel ongehinderd over zee kunnen 
aanvoeren, zodat de strijd tegen terreur in Somalië lijkt 
op een voetbalwedstrijd, waarbij geen keeper in het doel 
is opgesteld. Verder worden de Somalische kustwateren, 
die bijzonder rijk zijn aan vis, al jarenlang ongestraft leeg-
gevist door buitenlandse vissersschepen14 of vervuild met 
chemisch afval. Tijdens de NAVO operatie Ocean Shield 
tegen piraterij in de wateren rond de hoorn van Afrika 
kwamen hiervan pijnlijke voorbeelden aan het licht. Zo 
inspecteerde Zr. Ms. Rotterdam eind oktober 2012 het 
Iraanse visserschip Mosin15 in de territoriale wateren van 
Somalië. Somalische piraten aan boord van dit Iraanse 
visserschip16 verzetten zich tegen een routine inspectie 
door een boarding team van de Rotterdam. In het daar-
opvolgende vuurgevecht werd het Iraanse vissersschip in 
brand geschoten, waarna het uitbrandde en zonk. In no-
vember van dat jaar werd het Noord-Koreaans vrachtschip 
Dae San17, dat op 4 mijl voor de kust van de Puntlandse 
havenstad Bossaaso voor anker lag om illegaal haar be-
dorven lading cement in zee te storten, aangehouden 
door enkele geïmproviseerde eenheden van de Puntlandse 
waterpolitie. Aanvankelijk riep het Koreaanse vrachtschip 
de Rotterdam te hulp, omdat zij dacht dat zij werd aange-
vallen door piraten. Als snel werd duidelijk dat het Noord-
Koreaanse vrachtschip de Puntlandse waterpolitie aanzag 

voor piraten. De Puntlandse waterpolitie arresteerde de 
kapitein en bemanning van dit vrachtschip. 

Merkwaardigerwijs concludeerde de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties in een rapport over piraterij in 
Somalische wateren dat er geen bewijs was van illegale 
visserij in Somalische wateren of vervuiling van deze wa-
teren door het illegaal storten van chemisch afval in deze 
wateren.18 Dit vermeende gebrek aan bewijs kan zijn ont-
staan omdat het mandaat van de Verenigde Naties zich 
vooral richt op het bestrijden van piraterij en zeeroof. De 
observaties vanaf Zr. Ms. Rotterdam lieten echter in zeer 
korte tijd twee duidelijke en pijnlijke voorbeelden zien van 

Figuur 1,sectoren van de 

internationale Afrikaanse 

troepenmacht AMISOM in 

Somalië.

Het Iraanse visserschip Mosin werd in oktober 2012 beschoten vanaf 

(kleine schepen van) Zr. Ms. Rotterdam in de Somalische kustwateren. 

(defensie.nl)
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illegale visserij en storting van chemisch afval in zee. Het 
hoeft geen betoog dat hierdoor de lokale voedselvoorzie-
ning ernstig wordt bemoeilijkt, hetgeen mede een oor-
zaak kan zijn voor piraterij en ander vormen van criminali-
teit, zoals smokkel van wapens en mensen. Mede daarom 
verzocht de Somalische minister van Visserij en Milieube-
scherming in december 2017 opnieuw om internationale 
steun bij de bescherming van de territoriale wateren van 
Somalië. De NAVO kan hiervoor steun geven, zoals in de 
laatste paragraaf van dit artikel wordt aanbevolen.

De strijd tegen terrorisme in Libië
Begin 2011 voerde een internationale alliantie van landen 
onder leiding van de Verenigde Staten luchtaanvallen uit 
op Libië in het kader van de Amerikaanse operatie Odys-
see Dawn.19 In maart 2011 besloot de NAVO, na lang 
aarzelen van Turkije, opdracht te geven voor het uitvoeren 
van NAVO operatie Unified Protector, waarin doelen in 
Libië niet alleen vanuit de lucht , maar ook vanaf zee wer-
den bestookt. Nederlandse F-16’s voerden in die operaties 
verkenningsvluchten uit boven Libië, maar namen niet 
deel aan bombardementen. In oktober 2011 werd kolonel 
Moammar Khadaffi, het staatshoofd van Libië en mede 
oprichter van de Afrikaanse Unie, op gruwelijke wijze 
door rebellen vermoord.

Een kleine tien jaar later lijkt er weinig te zijn verbeterd in 
de situatie in Libië. Nog steeds is er ruim baan voor ter-
roristen. Mensensmokkelaars sturen honderdduizenden 
Afrikaanse burgers in onzeewaardige boten over de Mid-
dellandse zee, waarbij zoals eerder opgemerkt ruim 5.000 
Afrikaanse burgers zijn verdronken in 2016 en 2017. De 
route vanuit illegale vertrekplaatsen rondom Tripoli naar 
het bijna 300 kilometer noordelijk gelegen Italiaanse ei-
land Lampedusa blijkt de meeste dodelijke slachtoffers te 
eisen, ook door de kracht van tegengestelde zeestromin-
gen in dat zeegebied. 
In de afgelopen jaren zijn vooral in de Libische kustwa-
teren goede vorderingen gemaakt in het onderscheppen 
van smokkelaarsschepen. De Italiaanse marine heeft van 
de Libische autoriteiten toestemming om in de territo-
riale wateren van dit Afrikaanse land te opereren. Ook 
gaf Italië een tiental kustwachtschepen aan de Libische 
kustwacht en werd Libisch kustwachtpersoneel getraind, 
ook door marine-eenheden die in operatie Sophia van de 
Europese Unie worden ingezet. De NAVO zet momenteel 
een aantal marine-eenheden in onder de vlag van NAVO 
operatie Sea Guardian. Deze operatie concentreert zich 
echter vooral op het oostelijk deel van de Middellandse 
Zee en de zeegebieden rond Griekenland en Turkije. Zo-
wel door de Italiaanse marine als door de Europese Unie 
en de NAVO worden vooral grotere marineschepen inge-
zet. In het navolgende zal worden betoogd dat mensen-
smokkelaars zich vooral van een veelheid van kleine sche-
pen bedienen, via het zogenaamde ‘swarming’, het inzet-

ten van een zwerm van kleine schepen, waarvan er altijd 
enkele ongemerkt ontsnappen. Effectieve bestrijding van 
deze vorm van georganiseerde misdaad vraagt eveneens 
de inzet van vooral veel kleine schepen. In de volgende 
paragraaf zal echter eerst worden aangetoond hoe weinig 
Afrikaanse landen zelf kunnen doen voor de bescherming 
van hun kustwateren.

Bescherming van Afrikaanse kustwateren 
door Afrikaanse staten
Afrikaanse staten beschikken maar in beperkte mate over 
marineschepen of kustwachtschepen. Op basis van open-
bare bronnen, zoals Jane’s defensie publicaties20 blijkt 
bijvoorbeeld dat Somalië helemaal geen kustwacht of 
marineschepen heeft (zie tabel onderaan deze pagina).

Uit de tabel blijkt dat Somalië niet over marine patrouille 
schepen of kustwachtschepen beschikt. Libië heeft maar 
een beperkt aantal marine patrouilleschepen en kust-
wachtschepen, zij het dat Italië recent enkele kustwacht-
schepen aan Libië om niet ter beschikking heeft gesteld. 
In voorgaande paragrafen is aangegeven dat beide landen 
langdurig worden geteisterd door terrorisme en dat de 
lokale autoriteiten niet in staat zijn om dit te beteugelen. 
Zowel Somalië als Libië hebben zeer lange kustlijnen en 
derhalve veel kustwateren die wegens het gebrek aan 
maritieme middelen goeddeels onbeschermd zijn. Vooral 
nu de NAVO operatie Ocean Shield tegen piraterij in de 
Hoorn van Afrika in 2016 is afgesloten en de huidige 
NAVO operatie Sea Guardian zich concentreert op de oos-
telijke delen van de Middellandse zee, worden Somalische 
en Libische kustwateren niet of nauwelijks beschermd, 
zodat piraterij, illegale visserij, dumpingen van afval, men-
sensmokkel en wapensmokkel ongezien en ongestraft 
blijven. Vandaar dat hierna enkele aanbevelingen volgen 
om deze landen te ondersteunen bij de verdediging van 
hun kustwateren.

Conclusies en aanbevelingen voor het  
maritieme NAVO beleid tegen terrorisme
Nu de Europese steun voor de strijd tegen terrorisme in 
Somalië recent met 20% is verminderd en de Somalische 
strijdkrachten waarschijnlijk nog niet in staat zijn deze 
strijd effectief voort te zetten, kan in de eerste plaats wor-

‘In de afgelopen jaren zijn vooral in de Libische 
kustwateren goede vorderingen gemaakt in 

het onderscheppen van smokkelaarsschepen’

Aantallen marine patrouille schepen en kustwachtschepen in enkele 

Afrikaanse staten.
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den geconcludeerd dat de NAVO een rol kan gaan spelen 
in de training en uitrusting van Somalische strijdkrachten 
en kustwacht. In september 2017 heeft Turkije een grote 
militaire academie in Somalië geopend om de Somalische 
officieren en onderofficieren beter op te leiden. In no-
vember 2017 hebben de Verenigde Staten aan AMISOM 
in Somalië meer onbemande verkenningsvliegtuigen ter 
beschikking gesteld. Ook hebben zij eind 2017 het aantal 
luchtaanvallen op Al Shabaab terroristen in Somalië ver-
hoogd. De twee grootste NAVO-landen spelen dus al een 
actieve rol in Somalië. Het verdient derhalve aanbeveling 
om dit initiatief van deze NAVO-landen te flankeren met 
brede steun binnen de NAVO. 
Wat betreft de verdediging van de Somalische kustwa-
teren kan in de tweede plaats worden gedacht aan het 
oprichten, uitrusten en trainen van een Somalische kust-
wacht naar Amerikaans en Nederlands model. Bij de be-
strijding van drugssmokkel in het Caribisch gebied hebben 
deze landen de afgelopen jaren ontdekt dat de kleine en 
snelle schepen van smokkelaars het beste kunnen worden 
bestreden met kleine schepen van de kustwacht. Met 
succes is daar het concept toegepast van de Amerikaanse 
Sentinel-klasse. 

De Sentinelklasse is een kustwacht moederschip dat kleine 
snelle schepen uit haar achterschip lanceert. Dit concept 
wordt nu al op grotere schaal met succes toegepast bij de 
amfibische transportschepen en patrouilleschepen van de 
Koninklijke Marine, die vergelijkbare snelle schepen, maar 

ook complete landingsvaartuigen met belading kunnen 
lanceren vanuit het achterschip.
Vanuit de veel kleinere en dus goedkopere Sentinel-klasse 
kustwachtmoederschepen kan ook een veelheid van snel-
le schepen worden gelanceerd, die een passend antwoord 
vormen op de veelheid van kleine smokkelaarsschepen. 
De Amerikaanse kustwacht heeft recent het dertigste 
schip van de Sentinel-klasse in gebruik genomen.21 Met 
voldoende financiële steun van de internationale gemeen-
schap zouden dergelijke schepen ook voor Somalië en 
Libië kunnen worden ingezet. Of kunnen worden aange-
boden voor het oprichten van een nationale kustwacht 
organisatie, zoals recent door KTZ Liebregs is aanbevolen 
in het Marineblad van mei 2018.22 Zoals opgemerkt heeft 
de Somalische minister van Visserij en Milieubescherming 
informeel reeds om dergelijke steun gevraagd. De aanko-
mende beoordeling van de operationele gereedheid van 
de Somalische strijdkrachten23 zou als hefboom kunnen 
worden gebruikt om formeel om deze steun te vragen, 
vooral als de maritieme capaciteiten van Somalië ernstig 
tekort blijken te schieten. 
Voor Libië ligt een vergelijkbaar verzoek om internationale 
steun in de lijn der verwachtingen. In november 2017 
ontstond wereldwijde opschudding omdat in de Libische 
kampen voor gestrande slachtoffers van mensensmokkel 
nieuwe vormen van mensenhandel en slavernij bleken 
voor te komen. Daarop heeft de Afrikaanse Unie een 
evacuatieplan uitgevoerd om deze gestrande slachtoffers 
met gecharterde vliegtuigen terug te brengen naar hun 

Een Amerikaans kustwacht moederschip van de Sentinel klasse, dat uit het achterschip kleine snelle schepen kan lanceren. (navaltoday.com)
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Noten
1    De NAVO adviseert vanaf 2005 over deze African Standby Force op 

basis van ervaringen met de NAVO Response Force via een team 
van vier NAVO officieren in Addis Ababa. Een daarvan betreft een 
Nederlandse functie, die de komende maanden echter niet is gevuld.

2   Op 5 januari 2018 werd in de Kameroense havenstad Douala 
het Centrale Logistieke Centrum voor de African Standby Force 
geopend, van waaruit Turkije voor bijna 1 miljoen Amerikaanse 
dollars ondersteuning levert aan de African Standby Force en de 
Volksrepubliek China ongeveer 100 miljoen Amerikaanse dollars.

3   Zie www.peaceau.org/uploads/psc.summit.749.com.ahg.
terrorism.27.01.2018.pdf.

4   United Nations Development Programme (2017): Journey to 
Extremism. Zie www.journey-to-extremism.undp.org/content/
downloads. Dit aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met 
het aantal dodelijke slachtoffers dat in een jaar te betreuren is in de 
Verenigde Staten van Amerika door vuurwapengeweld. Hierop is tot 
nu toe echter weinig actie ondernomen. 

5   Al Shabaab betekent ‘De Jeugd’ in het Arabisch. Deze terreurgroep 
ontstond in 2005 in Somalie en heeft banden met de terreurgroep Al 
Qaida.

6   Er zijn aanwijzingen dat deze criminele netwerken terrorisme 
ondersteunen. Directe steun ontstaat door de circa honderd 
terroristen die als vluchtelingen in Westerse landen zijn 
binnenkomen. S. Mullins (2016) Journal of European Security and 
Defence Issues, vol 7, no. 1, pp. 22-29. Terrorisme en Migratie 
Per Cocordima, Journal of the Zie; http://www.marshallcenter.org/
mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/perConcordiam/
pC_V7N1_en.pdf . Indirecte steun ontstaat door het geld dat 
met mensensmokkel wordt verdiend en aan terrorisme wordt 
besteed. Ook verliezen sommige slachtoffers van mensensmokkel 
na aankomst in Europa na verloop van tijd elke hoop op een 
menswaardig bestaan, hetgeen hen tot radicalisering en terrorisme 
drijft. Dit is echter een indirect gevolg op de langere termijn.

7   Terzi, G. (2017) Migratie, terrorisme en integratie. Economische 
omstandigheden in Afrika zullen nog lange tijd een belangrijke 
drijfveer zijn om naar Europa te vluchten, hoe gevaarlijk de reis ook 
is die mensensmokkelaars aanprijzen. Proceedings of the Workshop 
of the International Institute for Counter Terrorism. Zie: https://
www.ict.org.il/Article/2077/Global%20migration-terrorism-and-
integration#gsc.tab=0

8   Shani, A. (2018): Massagraven aan de Libische kust. Zie: https://
www.haaretz.co.il/magazine/ayelet-shani/1.5864903. 

9   Meijer, M: Fighting Human Trafficking at Sea. Paper presented at 
the 5th Bi-annual Conference in Addis Ababa of the Stellenbosch 
University and the Danish Defence College. Zie: www.sun.ac.za/
english/faculty/milscience/sigla/sigla-events/2018/fifth-biennial-
conference-on-strategic-theory

10   De tien Somalische piraten die in 2010 door Nederlandse mariniers 
gevangen zijn genomen wegens hun kaping van het Duitse 

vrachtschip Taipan zijn in Hamburg berecht. Na het uitzitten van 
hun gevangenisstraffen hebben 5 besloten om in Hamburg te 
blijven. Hun hartenwens ging in vervulling. Een nieuw leven in de 
Eerste Wereld. In T. Tielke: De terugkeer van de piraten. Frankfurter 
Algemeine Zeitung, no 102, p. 8, 3 mei 2018.

11   Dit zijn Burundi, Djibouti, Ethiopië, Kenia en Oeganda.
12   Williams, P.D. Paying for Amisom. IPI Global Observatory, 11 January 

2017. Zie: https://theglobalobservatory.org/2017/01/amisom-african-
union-peacekeeping-financing/

13   Resolutie Veiligheidsraad Verenigde Naties 2372 van 30 augustus 
2017.

14   Zie KTZ H. Liebregs (2018) : Piratenbestrijding bij Somalië, 
Marineblad vol 128, no.3, p. 10: …” in Somalië blijkt grote 
weerstand te bestaan tegen de aanwezigheid van buitenlandse 
trawlers, die de zee zouden leegvissen en schade zouden toebrengen 
aan de zeebodem. Genoemde trawlers zijn echter zwaar bewapend, 
waardoor Somalië niet in staat is er tegen op te treden.". 

15   Het gaat hier om het Iraanse visserschip Mosin: Zie bijvoorbeeld: 
Dutch Warship Destroys ‘Pirate Mothership’ https://www.yahoo.
com/news/dutch-warship-destroys-pirate-mother-ship-175518938--
abc-news-topstories.html.

16   Somalische piraten waren aan boord om ervoor te zorgen dat een 
deel van de visvangst in Somalië aan land werd gebracht, alvorens 
het visserschip terugvoer naar Iran. Dit verdienmodel doet denken 
aan de maffia in Italië, die bescherming biedt, maar daarvoor 
betaling eist. De visvangst vindt plaats in Somalische territoriale 
wateren, zodat de piraten kunnen claimen dat het om hun vis gaat 
en het begrip piraat wellicht misplaatst is.

17   Het gaat hier om de arrestatie van de kapitein en bemanning van 
het Noord-Koreaanse vrachtschip Dae San. Zie bijvoorbeeld in 
Garowe Online 17 november 2012: Somalia: Puntland captures 
North Korean Flagged Vessel Dumping Waste. http://allafrica.com/
stories/201211180485.html

18   Zie United Nations Security Council rapport S/2012/783 van 22 
oktober 2012, paragraaf 64 en 65.

19   De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloot in resolutie 1970 
een vliegverbod boven Libië in te stellen om de Libische regering 
te beletten de burgeroorlog neer te slaan. Later volgden nog twee 
VN resoluties over de hulp aan de burgerbevolking en over een 
wapenembargo.

20   Zie commodore RN Stephen Saunders (2016) : IHS Jane’s Fighting 
Ships 2016-2017. https://cdn.ihs.com/www/pdf/JFS-Cover-TOC.pdf

21   Dit betreft een klasse naar Nederlands ontwerp, die in licentie in de 
Verenigde Staten wordt gebouwd.

22   KTZ H. Liebregs (2018): Piratenbestrijding bij Somalië: Van 
afschrikking en repressie naar capaciteitsopbouw. Marineblad, vol. 
128, no. 3, pp. 9-12.

23     Zie United Nations Security Council Resolution 2372.  
Https://www.un.org/press/en/2017/sc12972.doc.htm.

landen van herkomst. Deze transportoperatie werd krach-
tig ondersteund met een voorlichtingscampagne, waarin 
deze gestrande slachtoffers bij terugkeer in hun land van 
herkomst op de vliegtuigtrap werden geïnterviewd door 
de nationale televisie. Zonder uitzondering verklaarden 
deze slachtoffers nooit meer naar Libië te willen reizen 
voor een oversteek over zee naar Europa. Deze operaties 
hebben dus niet alleen onmiddellijk menselijk leed ver-
zacht, maar ook meer slachtoffers van mensensmokkel 
voorkomen. 
In de derde plaats verdient het aanbeveling om bij even-
tuele NAVO-steun voor Somalië en Libië de Afrikaanse 
Unie vroegtijdig te consulteren, omdat veel meer Afri-
kaanse landen dan alleen Somalië of Libië het terrorisme 
of de mensensmokkel uit Afrika moeten tegengaan. 
Voorafgaand aan de NAVO-operaties in Libië in 2011 is 
de Afrikaanse Unie niet geconsulteerd door de NAVO. De 
Afrikaanse Unie ziet dat nog steeds als een politieke fout 
en een gemiste kans. De bilaterale contacten tussen de 
NAVO Secretaris-Generaal en Libië in juni en september 
2017 kunnen op dezelfde kritiek van de Afrikaanse Unie 

rekenen. Tijdens de levensgevaarlijke oversteek over de 
Middellandse Zee van Afrika naar Europa zijn er echter 
al teveel mensenlevens verloren om deze fout voor de 
tweede keer te maken.
Tot slot kan de Nederlandse regering vanuit haar tijdelijke 
zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 
2018 aandringen op het verruimen van het mandaat voor 
operaties tegen piraterij en zeeroof rondom Afrika, zodat 
ook de oorzaken van deze vormen van criminaliteit, zoals 
illegale visserij in Afrikaanse kustwateren of de vervuiling 
van deze kustwateren kunnen worden aangepakt. Een 
schitterend continent als Afrika verdient deze bescher-
ming. 

KLTZSD Dr. M. (Marten) Meijer is maritiem planner 
bij het NAVO hoofdkwartier in Napels, Italië. Hij 
schreef dit artikel op persoonlijke titel naar aanlei-
ding van zijn NAVO-werk voor de Afrikaanse Unie in 
2017. Zijn observaties, conclusies en aanbevelingen 
komen niet noodzakelijk overeen met het NAVO be-
leid of het beleid van de Nederlandse regering.
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Het	NAVO-besluit	van	afgelopen	november	een	nieuw	maritiem	
bevelsgebied	op	te	richten	(Joint	Force	Command	Structure	for	
the	Atlantic)	alsook	het	voornemen	afgelopen	maand	mei	de	

Amerikaanse	Second	Fleet	in	Norfolk	te	doen	herrijzen,	lijken	aan	te	
sluiten	op	adviezen	in	het	in	2017	uitgegeven	paper	NATO	and	the	
North	Atlantic:	Revitalising	Collective	Defence.	

In	 deze	 door	 het	 Royal	 United	 Services	 Institute	 (RUSI)	 te	 Londen	
verzorgde	 publicatie,	 onder	 redactie	 van	 de	 Noorse	 luchtmachtof-
ficier	en	academicus	John	Andreas	Olsen,	analyseren	de	auteurs	 in	
zes	hoofdstukken	het	hernieuwde	belang	van	de	Noord-Atlantische	
Oceaan	voor	de	veiligheid	van	de	NAVO.	De	scribenten	zijn	afkom-
stig	uit	Groot-Brittannië,	Noorwegen	en	de	VS	–	NAVO-lidstaten	die,	
aldus	deze	schrijvers,	tezamen	met	IJsland	de	frontlijn	vormen	tegen	
herrijzende	Russische	maritieme	slagkracht.	De	VS	zijn	vooralsnog	de	
machtigste	militaire	staat	ter	wereld	en	het	Verenigd	Koninkrijk	be-
schikt	(nog)	over	de	sterkste	strijdkrachten	van	West-Europa.	Noor-
wegen	bezit	dankzij	zijn	 lange	kustlijn	over	uitgestrekte	 territoriale	
wateren	en	maakt	aanspraak	op	een	omvangrijke	Exclusive	Economic	
Zone,	waarbij	80%	van	deze	wateren	noordelijk	van	de	noordpool-
cirkel	gelegen	zijn.	Daarom	weegt	het	maritieme	domein,	gelijk	in	de	
jaren	van	de	Koude	Oorlog,	zwaar	mee	in	huidige	discussies	over	het	
Noorse	veiligheidsbeleid.	De	drie	genoemde	landen,	met	steun	van	
overige	bondgenoten	als	Denemarken	en	Duitsland,	dienen	volgens	
Olsen	en	de	zijnen	daarom	het	voortouw	te	nemen	om	ervoor	zorg	
te	dragen	dat	de	NAVO	en	bevriende	partnerlanden	over	afdoende	
inzetmiddelen	beschikken	om	het	noordelijke	maritieme	deel	van	het	
verdragsgebied	te	kunnen	veiligstellen.

De	auteurs,	waaronder	oud-SACEUR	en	voormalig	onderzeebootbe-
strijdingsofficier	admiral	ret.	James	Stavridis,	stellen	in	hun	bijdragen	
drie	vragen	centraal,	namelijk	waarom	de	Noord-Atlantische	Oceaan	
wederom	van	groot	geostrategisch	belang	 is,	wat	 in	dit	maritieme	
domein	de	traditionele	maar	ook	nieuwe	uitdagingen	zijn	en	hoe	de	
NAVO	in	deze	wateren	tijdens	een	crisis	of	(grootschalig)	gewapend	
conflict	sea	control	veilig	kan	stellen.	Olsen	en	zijn	mede-onderzoe-
kers	 interpreteren	 in	 hun	 bijdragen	 het	 (vooral)	 na	 2014	 ontstane	
‘new	normal’	aan	de	hand	van	analyses	van	strategische	ontwikke-
lingen	over	de	afgelopen	70	jaar	in	de	noordelijke	Atlantische	Oce-
aan.	Om	na	 te	gaan	hoe	de	NAVO	een	geloofwaardige	collectieve	
defensie	en	afschrikking	tegenover	de	gestaag	herrijzende	Russische	
zeestrijdkrachten	kan	opzetten,	houden	de	auteurs	het	NAVO-beleid,	
de	strategie,	de	operaties,	de	contingency	plannen,	de	standing	for-
ces,	de	command	and	control	mechanismen,	de	reactiesnelheid,	de	
bilaterale-	en	multilaterale	samenwerking,	alsook	de	hierop	 toege-
sneden	oefeningen	en	opleidingen	tegen	het	 licht.	Verder	plaatsen	
zij	kanttekeningen	bij	bestaande	plannen	inzake	voorwaartse	positi-
onering,	lopende	initiatieven	en	(toekomstige)	investeringen	in	mari-
tieme	wapenplatforms.

Dit	RUSI-paper	maakt	duidelijk	dat	de	NAVO	de	afgelopen	2-3	jaar	
met	enige	vooruitgeschoven	eenheden	een	goede	eerste	stap	heeft	
gezet	 wat	 betreft	 haar	 defensie	 en	 afschrikkingsvermogen	 aan	 de	
noordoostflank.	Niettemin	acht	het	schrijverscollectief	het	voor	het	
bondgenootschap	urgent	een	meer	geïntegreerde	benadering	door	
te	 voeren,	en	ook	 in	het	maritieme	domein	–	en	dan	vooral	 in	de	
strategisch	 belangrijke	 noordelijke	 Atlantische	 Oceaan	 –	 stappen	
te	 zetten.	 Olsen	 en	 de	 zijnen	 proberen	 met	 hun	 oproep	 de	 tot	 nu	
toe	eurocentrische	focus	van	het	bondgenootschap	op	de	land-	en	
luchtstrijdkrachten	in	het	Baltisch	gebied	en	Polen	te	verbinden	met	
het	trans-Atlantische	maritieme	domein	(onderzeese	kabels	incluis).	
Hierbij	 gaan	 zij	 in	 op	 algehele	 politieke,	 strategische	 en	 operatio-
nele	 elementen	 van	 het	 veiligheidsbeleid	 in	 het	 Noord-Atlantisch	
verdragsgebied.	De	studie	biedt	hiermee	(ook)	een	‘holistische’	be-
nadering	waarin	ze	de	band	tussen	Europa	en	de	VS	benadrukt,	een	
binding	die	–	wie	ook	het	Witte	Huis	bewoont	–	neerkomt	op	ge-
deelde	waarden	en	wederzijdse	belangen	van	de	lidstaten	aan	beide	
zijden	van	de	Atlantische	Oceaan.	Kortom:	dit	paper	wil	aangeven	
hoe	het	Westen	de	maritieme	suprematie	in	de	noordelijke	Atlanti-
sche	Oceaan	kan	behouden	nu	de	uitdagingen	in	dit	betwiste	zee-
gebied	complexer	worden.	Ze	doet	dit	door	diverse	visies	te	geven	
op	de	wijze	waarop	NAVO-lidstaten	militair-politiek	op	de	bestaande	
situatie	kunnen	reageren.	Hoewel	veel	elementen	van	de	maritieme	
uitdagingen	in	de	noordelijke	Atlantische	Oceaan	beelden	oproepen	
van	de	Koude	Oorlog,	maken	Olsen	en	de	zijnen	duidelijk	dat	de	hui-
dige	situatie	qua	omvang	alsook	kwaliteit	van	de	betrokken	militaire	
eenheden	zich	onderscheidt	van	die	van	drie	decennia	geleden.

In	de	conclusie,	waarin	Olsen	dit	(recente)	verleden	vergelijkt	met	de	
huidige	omstandigheden,	geeft	hij	een	samenvatting	van	de	diverse	
aanbevelingen	waarmee	de	NAVO	de	bedreigingen	in	de	North	At-
lantic	het	hoofd	kan	bieden.	Te	denken	valt	aan	het	meer	structureel	
oefenen	in	grote	multinationale	vlootverbanden	en	een	permanente	
grootschalige	 presentie,	 reorganisatie	 van	 de	 commandostructuur	
met	een	focus	op	de	territoriale	verdediging	van	de	NAVO	en	haar	
SLOCS,	 een	 sterkere	 binding	 tussen	 Europese	 hoofdkwartieren	 als	
Northwood	en	Amerikaanse	maritieme	slagkracht,	alsook	vergaande	
voorbereidingen	op	maritieme	hybride	oorlogvoering.

De	paper	biedt	beleidsmakers	en	(vlag)officieren	zo	een	menukaart	
waarin	hun	de	keuze	wordt	gelaten	hoe	in	de	nieuwe	internationale	
veiligheidssituatie	na	de	annexatie	van	de	Krim,	te	reageren	op	de	
groeiende	Russische	dreiging	in	het	meest	essentiële	zeegebied	van	
het	Noord-Atlantisch	pact.	Het	zal	de	Nederlandse	lezer	daarbij	op-
vallen	dat	het	boek	geen	aandacht	besteedt	aan	de	loyale	bondge-
nootschappelijke	Koninklijke	Marine,	die	-	zeker	in	vergelijking	met	
de	bescheiden	Noorse	en	West-Duitse	zeestrijdkrachten	-	tijdens	de	
Koude	Oorlog	in	de	oostelijke	Noord-Atlantische	Oceaan	(EASTLANT)	
een	vooraanstaande	rol	bij	de	onderzeebootbestrijding	speelde	als-
ook	met	mariniers	in	Noorwegen	optrad.	Dit	is	mogelijk	het	gevolg	
van	chauvinisme	van	de	scribenten,	maar	mogelijk	(ook)	van	de	focus	
van	de	krimpende	Nederlandse	marine	na	het	midden	van	de	jaren	
negentig	op	veelal	ad	hoc	out-of-area	op	te	treden	in	het	lagere	deel	
van	het	geweldsspectrum.

Dr. Anselm van der Peet

Boeken
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In	“Nepnieuws	–	Een	wereld	van	desinformatie”	laat	historicus	Han	
van	der	Horst	zien	dat	nepnieuws	van	alle	tijden	is.	De	manieren	
waarop	en	door	wie	kunnen	wel	verschillen	en	de	moderne	medi-

asystemen	maken	nieuwe	vormen	van	nepnieuws	en	desinformatie	
mogelijk.	Het	vlot	geschreven	boek	geeft	een	waaier	aan	historische	
voorbeelden	van	pogingen	van	staten	om	middels	beïnvloeding	een	
conflict	of	kwestie	naar	hun	hand	te	zetten,	maar	een	met	sluitende	
definitie	of	oplossing	komt	hij	niet.	

Van	der	Horst	legt	het	begrip	nepnieuws	uit	als	onderdeel	van	pro-
paganda	en	desinformatie,		activiteiten	die	veelal	met	dictaturen,	hij	
noemt	 met	 name	 Rusland,	 in	 verband	 worden	 gebracht.	 Hij	 geeft	
vervolgens	een	overzicht	van	allerhande	vormen	van	nepnieuws	als	
onderdeel	 van	propaganda.	 In	een	aantal	hoofdstukken	behandelt	
hij	de	methoden	en	technieken	om	nieuws	te	vervalsen	of	aan	te	pas-
sen.	Het	boek	sluit	af	met	een	aantal	manieren	om	zelf	nepnieuws	
te	fabriceren.

Wantrouwen	 van	 grote	 groepen	 mensen	 in	 de	 Westerse	 wereld	 is	
een	van	de	kernthema’s	die	een	grote	rol	spelen	bij	de	receptie	van	
nepnieuws,	zegt	de	auteur.	Bovendien	maakt	de	proliferatie	van	me-
diamiddelen	mogelijk	dat	iedereen	niet	alleen	ontvanger,	maar	ook	
zender	is	geworden.	De	ontstane	kakafonie	aan	geluiden	is	een	ont-
wikkeling	die	de	verspreiders	van	nepnieuws	helpt	bij	het	plaatsen	
van	hun	‘nieuws’,	met	name	als	dat	juist	twijfel	zaait	bij	grote	groe-
pen	mensen.	Die	methode	is	met	name	gebruikt	door	Rusland	in	de	
MH-17-zaak	en	andere	internationale	kwesties.	

Toch	is	er	geen	reden	tot	wanhoop,	zegt	Van	der	Horst,	die	wijst	op	
studies	die	aangaven	dat	veel	nepnieuws	in	de	Amerikaanse	presi-
dentsverkiezingen	uiteindelijk	maar	door	weinig	mensen	zijn	gezien.	
Hij	is	dan	ook	kritisch	over	pogingen	van	de	overheid	om	de	inhoud	
van	websites	of	andere		media	te	gaan	monitoren	of	zelfs	controle-
ren.	 Bedachtzaamheid	 en	 de	 burger	 toerusten	 met	 kennis	 zijn	 het	
antidotum	tegen	nieuwsvergif.	

Drs. Alexander Bon 

ADVERTENTIE
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Vanaf 2010 ben ik werkzaam als docent bij Avans Hogeschool te Breda. De meeste colleges geef 
aan studenten die de Minor Internationale Veiligheid en Conflict Studies volgen, waarbij ik mij laat 
inspireren door mijn ervaringen bij het Korps Mariniers, tussen 1977 en 2010. Ik maak mij zorgen, 
misschien doet u dat ook? Door de verschillende spanningen die zich opbouwen tussen en in staten, in 
Europa en in de rest van de wereld. Ook in Nederland.

Nationale Teambuilding

De onderzekerheid is groot in onze samenleving. Er is 
sprake van angst en een soort  benauwdheid  waarvan 
we ons niet eens altijd bewust zijn maar ondertussen 
vreet het aan ons en aan onze mooie samenleving. 
Mensen voelen zich onveilig. Het is belangrijk deze angst 
en het gevoel van onzekerheid een naam te geven, te 
duiden en in positieve zin te benutten. Daarmee kan een 
deel van de samenleving gemobiliseerd worden en waar 
mogelijk verder vorm gegeven worden. We zijn immers 
als samenleving dynamisch, veranderen constant.
De staat is niet meer de staat van een eeuw geleden. 
De staat heeft haar bepalende positie verloren. 
Natuurlijk weten we inmiddels dat veel macht naar 
“Brussel” is gegaan. Ook zijn individuele burgers  steeds 
meer empowered, mede mogelijk gemaakt door 
de toegenomen mobiliteit en het internet. We zijn 
individueel sterker  geworden maar ook kwetsbaarder 
voor verschillende dreigingen. De wereld van vandaag 
de dag  is door zijn snelheid voor velen onoverzichtelijk 

geworden en deze dynamiek ondermijnt ons gevoel 
van  een gemeenschappelijk identiteit, saamhorigheid en 
zekerheid. 
Die saamhorigheid, het samen dingen doen, teamwerk, 
ook bij mogelijke dreigingen en in crisissituaties, is bij het 
Korps Mariniers een conditio sine qua non. 
Ik werk dagelijks met studenten. Zij vormen de nieuwe 
generatie, die in hoge mate de toekomstige samenleving 
vorm zal geven. Ook zij maken zich zorgen. Niemand is 
meer verrast als er een terroristische aanval plaatsvindt. 
“Meneer Bosch, het is niet meer de vraag of.. maar 
tegenwoordig is de vraag…wanneer”.

De dreiging is een clear and present danger en onderdeel 
van het dagelijkse leven. Betonblokken in winkelcentra 
(een soort Maginot linie ) moeten voorkomen dat een 
terrorist met zijn auto kan inrijden op winkelende burgers. 
De  onveiligheid en de afbrokkelende samenhang zijn 
onderdeel van het dagelijkse leven geworden. Niet zelden 
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‘All good people agree,
And all good people say,

All nice people, like Us, are We
And everyone else is They:

But if you cross over the sea,
Instead of over the way,

You may end by (think of it!) looking on We
As only a sort of They!’

(Rudyard Kipling, 1926, Debits and Credits)
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wordt gezegd dat we dat maar moeten accepteren. 
Welnu,  ik vind dat geen juiste gedachtegang. 

Er zijn betere middelen ter bescherming dan een 
regiment betonblokken. We moeten ons collectieve 
capaciteit mobiliseren. Een duurzame aanpak is nodig 
om onze samenleving (veer)krachtiger te maken en 
toekomstbestendig. De hedendaagse individuele 
verworvenheden moeten intact blijven, maar wel bij de 
gratie van een functionerend collectief.

Nationale Teambuilding
‘Vertrouwen in de toekomst’, is het adagium van de 
Nederlandse regering. De rest van Nederland weet wel 
beter en leeft met de gedachte: ‘Het kan elk moment 
gebeuren’. 
Rutte III verklaart in het Regeerakkoord dat zij “een sterk 
land nog beter maken voor iedereen, nadrukkelijk ook 
voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid 
er niet meer voor hen is. We investeren in ieders kansen 
en versterken het collectief.”  Zulke woorden passen 
helemaal in de empowerment gedachte. Verderop in 
het document staat: ‘Het zorgen voor een vrije, veilige 
en rechtvaardige samenleving is een kerntaak van de 
overheid. Voor een weerbare rechtsstaat is het belangrijk 
om mee te gaan met ontwikkelingen in de samenleving 
en de technologie’. 

In de Defensienota 2018 wordt dit bevestigd: ‘…
een wereld die onveiliger wordt en aan verandering 
onderhevig is’. In diezelfde nota spreekt men over 
maatregelen. Een daarvan is jongeren de mogelijkheid 
te bieden deel te nemen aan  een maatschappelijke 
diensttijd. Ik vind dat een archaïsch begrip, waarom geen 
invoering van nationale teambuilding? En niet persé alleen 
bij Defensie. 
Nationale teambuilding kan jongeren een bijdrage 
laten leveren aan onze samenleving. Niet op vrijwillige 
basis maar gewoon verplicht en met een bescheiden 
vergoeding. Daarmee vergroot Defensie ook haar 
zichtbaarheid. 

Niet alleen het politieke landschap is versplinterd maar 
ook onze samenleving versplintert, de brokken vliegen 
er vanaf. Een moderne nationale teambuilding zal 
kunnen bijdragen aan een samenleving waarin men zich 
betrokken voelt, collectief denkt en handelt. Dingen met 
elkaar doen. Verbinding komt niet vanzelf, daar moet je – 
met elkaar - wat voor doen en blijven doen.
Nationale teambuilding vereist een gezamenlijke aanpak, 
het ‘leren’ van waarden en normen, het aanbieden van 
ervaringen aan alle jongeren van Nederland. Daarmee 
kunnen we een begin maken met het stoppen van de 
afbrokkelende samenhang. Onderwerpen die zeker 
aan de orde moeten komen tijdens zo’n teambuilding: 
levensreddend handelen (advanced trauma life support), 
culturele bewustwording,  burgerschapsvorming 

(democratie, participatie en identiteit), gezonde voeding, 
gezond leven. Ook omdat huidige maatregelen tegen 
bijvoorbeeld het individualisme, ondermijning, vermeende 
jihadisten en geradicaliseerde jongeren onvoldoende 
effect sorteren. Indien we er met zijn allen in slagen de 
jongeren te verbinden door samenwerken, vertrouwen 
in elkaar, omgaan met chaos, disciplinaire aanpak bij het 
bestrijden van rampen en calamiteiten, dan bouwt de BV 
Nederland daarnaast aan zekerheid en aan een potentieel 
dat nog een leven lang kan worden aangesproken. 

Nationale teambuilding kan ook allochtonen een stem 
geven en de integratie van ‘twee kanten’ te benaderen. 
Een ander idee. Als beloning voor de inzet ontvangen 
jongeren een generieke belastingkorting op de 
inkomstenbelasting gedurende de eerste 5-8 jaar van hun 
werkzame leven. De gedachte hierachter: jij doet iets voor 
de samenleving en daarom doet de samenleving iets voor 
jou terug. 
Ik heb hierboven een paar argumenten genoemd voor 
invoering van een nationale teambuilding. Laat ik nu wat 
specifieker op de voordelen ervan ingaan. 

1. Tegengaan segregatie
Meer en meer lezen we over een tweedeling of misschien 
wel meerdeling in Nederland. In het onderwijs, in de 
buurten, in de regio’s. Segregatie in het onderwijs ziet 
men zelfs al in het primaire onderwijs. Het zou aan 
te raden zijn om ergens in de vorming van jongeren 
gezamenlijk aan de slag te gaan, zoals dat vroeger 
gebeurde bij de dienstplicht. In de nationale teambuilding 
treffen alle sociale lagen en verschillende culturele 
achtergronden elkaar. Die diversiteit kan mooie zaken 
opleveren. 

2. Vergroten verbondenheid
De bekende Amerikaanse psycholoog Carl Rogers (1902-
1987) stelde dat de mens twee belangrijke zaken in het 
leven moest ondergaan: het accepteren van een bepaalde 
mate van onzekerheid en het vermogen van uitstel om 
een beloning te verkrijgen. In de ouderwetse dienstplicht 
kwamen deze zaken min of meer automatisch in de 
dagelijkse gang van zaken samen. Handelingen moesten 
in een gecontroleerde omgeving worden uitgevoerd, maar 
het wat, waarom en hoe was onduidelijk en een beloning 
kwam (vaak) te laat. In Nederland, maar misschien ook 
wel in Europa, zijn we met elkaar wat gemakzuchtig 
geworden, de welvaartsstaat geeft ons een gevoel van 
voortdurende voorspoed.

Travis Hirschi, Amerikaanse professor in de sociologie 
(1935-2017) meende dat wanneer mensen zich 
verbonden voelen met de samenleving, zij zich ook later 
meer inzetten om die samenleving bij elkaar te houden. 
Waarden en normen en evaluatief handelen - en zich daar 
aan houden - betekent dat mensen zichzelf aan die zaken 
conformeren. (sociale controletheorie Hirschi)
Als jongeren een periode in de zorg, het onderwijs en 
in het openbaar veiligheidsapparaat  werkzaam zijn, als 
onderdeel van nationale teambuilding, kunnen zij samen 
nieuwe ervaringen opdoen. Deze aanpak faciliteert 

‘Een duurzame aanpak is nodig om onze 
samenleving (veer)krachtiger te maken en 

toekomstbestendig’
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jong volwassenen om te gaan leren, waarmee de BV 
Nederland bouwt aan een potentieel dat voorbereid is op 
de toekomst. 
Aan de grenzen van Europa blijft de stroom vluchtelingen 
groeien, terwijl binnen de grenzen criminele organisaties 
en jihadisten proberen onze Westerse samenleving te 
ontregelen. In deze constellatie zul je meer moeten doen 
dan het Wilhelmus verplicht te stellen op basisscholen of 
een Nederlandse vlag te plaatsen in de Tweede Kamer.  

The Millennial Navy
Hoe combineren we hiërarchisch leiderschap met een 
genetwerkte marine?

Innovating for the Future
Hoe integreren we ultrasnelle technologie in wendbare 
maritieme “Tesla’s”?

In the Heart of Society
Hoe maken we de marine onderdeel van de maatschappij in 
de digitale eeuw? 

3. Tegengaan van personeelstekorten 
Juist nu hebben we elkaar nodig. In de zorg, in het 
onderwijs, bij de veiligheidsdepartementen (Defensie): 
overal is er gebrek aan “handjes”. Al in 2007 sprak de 
huidige minister van Defensie zich uit voor een soort 
van maatschappelijke stage. Combineer die met de 
nationale teambuilding. Defensie kan jongeren een 
maatschappelijke diensttijd bieden, wellicht kunnen 
andere sectoren dat ook. 

4. Aanleren discipline 
Discipline is ook belangrijk. In discipline ligt besloten dat 
je je aan regels houdt, die nodig zijn om het collectief te 
kunnen laten functioneren. In de nationale teambuilding 
moet daar dan ook aandacht voor zijn. Niet alleen bij 
Defensie. 

5. Vergroten respect en vertrouwen
Een nationale teambuilding kan een bijdrage leveren 
aan wederzijds vertrouwen en respect. Veel vertrouwen 
is nu weg: in de politiek, bij consumenten,  in (internet) 
informatie en in elkaar. Door mensen samen te (ver)
binden en een aandeel te laten leveren aan onze 
samenleving wordt ook vertrouwen opgebouwd. In 
elkaar en in diezelfde samenleving, waar je dan veel meer 
onderdeel en ‘eigenaar’ van bent geworden. 

Het nieuwe leiderschapsteam van Nederland (Rutte III) 
kan nu leiderschap tonen. Durf en doe.

LTKOLMARNS H.J. (Dick) Bosch is docent bij AVANS 
Hogeschool in Breda. 
Reacties naar hj.bosch@avans.nl

De Nederlandse vlag in de Tweede Kamer als symbool van de natie. 

(www.tweedekamer.nl)

johan de witt
‘DE JEUGD BEPAALT DE KOERS’

AANKONDIGING

Conferentie 
2018

Rotterdam

Op donderdag 6 september 2018 wordt voor de negende keer de Johan de Witt Conferentie 
georganiseerd. Bij deze editie van de conferentie krijgt de jongere generatie het woord over maritieme 

innovatie en leiderschap. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde:

Bestuurders en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd 
om deze conferentie bij te wonen en als spiegel te dienen 
voor deze jonge generatie. 

De conferentie is aan de vooravond van de 
Wereldhavendagen en wordt georganiseerd door de 
Stichting P3M en de Alumnivereniging van het Koninklijk 
Instituut voor de Marine.  

Datum 6 september 2018
Locatie ‘Hal 4 aan de Maas’ in Rotterdam 
Inschrijving www.johandewittconferentie.nl
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KLTZA b.d. Anniek Reiff-KranenburgSOCIALE ZORG

In militaire samenwerkingsverbanden is kameraadschap een belangrijke kracht. Kameraadschap 
is samengesteld uit diverse bouwstenen zoals verbondenheid, loyaliteit, trouw, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. Kameraden delen ervaringen, herinneringen, humor, mores, 
taal, plezier en verdriet. 

Kracht door kameraadschap
Collegiale ondersteuning

Op het moment dat een militair het lastig heeft en 
behoefte heeft aan ondersteuning is het vaak niet 
vanzelfsprekend en/of makkelijk hierom te vragen. 

Een kameraad heeft echter aan een half woord voldoende 
en begrijpt waar het om draait.

Kameraadschap is daarom de basis van het Collegiaal Net-
werk Koninklijke Marine en van het Landelijk Nuldelijns-
ondersteuningsysteem, opgezet door het Veteranenplat-
form. Dit artikel gaat eerst in op de ontwikkeling van de 
personele zorg binnen CZSK en de daaruit voortvloeiende 
Collegiale netwerken en vervolgens op de ontwikkeling 
van de Nuldelijnsondersteuning voor veteranen.

Ontwikkeling Personele Zorg
Defensie is in de loop der jaren steeds meer het belang 
van de menselijke component gaan inzien. Aan de mens 
binnen de organisatie wordt de titel “het menselijk kapi-
taal” verbonden en er wordt in toenemende mate belang 
gehecht aan goede zorg voor de medewerkers. Het Com-
mando Zeestrijdkrachten loopt voorop in deze ontwik-
keling. De eerste stap werd al in het begin van de jaren 

negentig gezet door het Korps mariniers. De missie naar 
Cambodja in 1992-1993 gaf de aanzet om de zorg voor, 
tijdens en na de missie te ontwikkelen. De zogenaamde 
operationele zorg. Concreet werd voorafgaand aan de 
uitzending voorlichting gegeven over stress-management, 
tijdens de missie was sprake van een klein sociaal team en 
na terugkeer werd in Nederland een adaptatieprogramma 
verzorgd.
Uiteraard moesten de mariniers wennen aan deze ele-
menten en niet iedereen was overtuigd van het nut ervan. 
Maar met name op managementniveau groeide het besef 
dat de zorg voor het (mentale) welzijn van de medewer-
kers een bijdrage leverde aan het voortzettingsvermogen. 

Een Zorgconcept Korps Mariniers werd geschreven, spoe-
dig gevolgd door een Zorgconcept Vloot. Vanaf dat mo-
ment werd voor iedere eenheid van de Koninklijke Marine 
die op missie ging door het Hoofd Operationele Personele 
Zorg (HOPZ) een zorgplan samengesteld in overleg met de 
betreffende eenheid. 
In samenwerking met de Militaire Geestelijke Gezond-
heidszorg (MGGZ) werden de diverse zorgcomponenten 

(M
C

D
/M

aa
rt

je
 R

o
o

s)

Datum 6 september 2018
Locatie ‘Hal 4 aan de Maas’ in Rotterdam 
Inschrijving www.johandewittconferentie.nl
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in de loop der jaren verder ontwikkeld en uitgebreid. 
Het adaptatieprogramma kreeg navolging bij de overige 
krijgsmachtdelen.
In 2007 vroegen zowel de toenmalig Commandant Ge-
vechtssteunbataljon als de toenmalige Commandant 
Marine Training Command aan het Hoofd Operationele 
Personele Zorg nadrukkelijk aandacht voor de intensive-
ring van de (gevechts)ervaringen tijdens de missies. Deze 
ervaringen waren dermate intens dat, ondanks de gebo-
den zorg, de kans op stagnerende verwerking van deze 
ervaringen en ontwikkeling van psychosociale gevolgen 
toenam. Concreet was de vraag van beide commandan-
ten: bieden wij op dit mo-
ment voldoende zorg, met 
name op die momenten dat 
een marinier niet geplaatst 
is bij een eenheid van het 
Korps? 
Het Korps Mariniers kent 
een cultuur waarin ruimte bestaat om op een geheel ei-
gen wijze ervaringen te delen.  Zolang de marinier binnen 
een Korps gedomineerde eenheid geplaatst is, is hij verze-
kerd van een ‘vangnet’.  Dit vangnet valt echter weg op 
het moment dat de marinier verplaatst wordt, met name 
als dit naar een omgeving is buiten het Korps waar niet 
vanzelfsprekend oog en oor is voor zijn missie-ervaringen.

Naar aanleiding van de vraag van beide commandanten, 
werd het Zorgbeleid kritisch in beschouwing genomen en 
gerelateerd aan de actuele ontwikkelingen. Deze evaluatie 
leverde de navolgende aandachtspunten op voor de ope-
rationele zorg: allereerst bleek de kwaliteit van de zorg in 
sterke mate afhankelijk van de betrokken leidinggevende 
en van de mate waarin professionele zorgverlening toege-
voegd was aan de betreffende missie/eenheid. Daarnaast 
was de nazorg na een missie weliswaar geborgd in het 
Zorgbeleid, maar deze kende tegelijkertijd een beperkte 
tijdsduur. De geformaliseerde nazorgelementen vonden 
plaats in de eerste vier maanden na terugkeer. Verplichte 
zorgmomenten bleven hierna uit.
Kortom, de conclusie was dat er ruimte was voor verbe-
tering van de operationele zorg. In een kleine werkgroep 
met diverse operationeel ervaren mariniers werd vervol-
gens nagedacht over de wijze waarop deze verbeteringen 
gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarbij werd de 
aandacht ook nadrukkelijk gericht op de zorg na een in-
grijpende, potentieel traumatische gebeurtenis. Een mo-
ment waarop met name de kracht van kameraadschap in 
de vorm van collegiale zorg van grote betekenis kan zijn.

Collegiaal Korps Netwerk 
Bij beschouwing van internationale ontwikkelingen inzake 
psychotrauma bleken de Britse Royal Marines al te be-
schikken over een beproefd model op het gebied van col-
legiale zorg, het zogenoemde TRiM (Trauma Risk  
Management).
Met behulp van deze zorg wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het vroegtijdig signaleren van psychosoci-
ale gevolgen na ingrijpende incidenten van traumatische 
aard. Het TRiM-model maakt het mogelijk om op collegi-
aal niveau een risico-inschatting te maken na een ingrij-

pend incident, waarna zo nodig wordt geadviseerd hulp 
te vragen bij de professionele zorgverlening.

Voornoemd model sloot mooi aan bij één van de uit-
gangspunten van het Zorgconcept, de zorg voor elkaar als 
collega’s. Op grond van de ervaringen van de Royal Mari-
nes kwam het tot de opzet van een model voor een Colle-
giaal Korps Netwerk (CKN). Dit netwerk van geselecteerde 
en vervolgens goed opgeleide collega’s wordt in de eerste 
plaats ingezet nadat er sprake is van een potentieel schok-
kende ervaring.  

Het netwerk biedt collegiale 
zorg om de verwerking van 
een potentieel schokkende 
gebeurtenis te bevorderen. 
Als er sprake is van stag-
natie van de verwerking 
ondersteunt en assisteert 

het netwerk bij het zoeken naar en vinden van profes-
sionele hulp en/of zorg. In het kort betekent dit: vroege 
signalering, laagdrempeligheid en bevorderen van de be-
spreekbaarheid van mentale gezondheid. Omdat stagne-
rende verwerking kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
psychische en psychosociale problemen en kan leiden tot 
een posttraumatische stress stoornis (PTSS) is deze vroeg-
signalering van groot belang.

In de tweede plaats biedt de netwerker op verzoek een 
luisterend oor aan collega’s die naar aanleiding van 
missie-ervaring en/of taakgebonden incidenten behoefte 
hebben aan een collegiaal netwerk gesprek (CN-gesprek). 
De netwerker geeft zo mogelijk vanuit zijn eigen ervaring 
advies en ondersteuning. Dit advies kan zijn om te rade 
te gaan bij en professionele hulp- en/of zorgverlener. Met 
deze tweede poot van het CKN werd ook een vangnet ge-
creëerd voor de marinier die niet bij een eenheid van het 
Korps Mariniers is geplaatst.

Het netwerk levert op deze manier een bijdrage aan 
voorkoming van en/of herstel na PTSS en daarmee aan 
de mentale gezondheid en het voortzettingsvermogen. 
Het collegiale netwerk kreeg als slogan mee “Kracht door 
Kameraadschap”.

Het CKN kon vanaf het eerste moment rekenen op de 
belangstelling en ondersteuning van de toenmalige Com-
mandant van het Korps Mariniers, BRIGGENMARNS R. 
Verkerk. Ook sleutelfunctionarissen binnen het Korps on-
derschreven het belang ervan en gaven hun medewerking 
aan de ontwikkeling.
Op 8 juni 2009 werd het CKN formeel opgericht en ge-
introduceerd en vanaf dat moment verplicht ingezet als 
de omstandigheden daar aanleiding toe geven. In de 
loop der jaren is gebleken dat de inzet van het netwerk 
bijdraagt aan een cultuurverandering. De intensiteit van 
de operationele ervaringen wordt onderkend en be-
spreekbaar gemaakt en daardoor wordt ruimte geboden 
om stagnerende verwerking te signaleren. De vervolgstap 
naar de professionele hulp- en/of zorgverlener wordt 
daarmee laagdrempeliger.

‘Met name op managementniveau groeide het 
besef dat de zorg voor het (mentale) welzijn 

van de medewerkers een bijdrage leverde aan 
het voortzettingsvermogen’

SOCIALE ZORG
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Het netwerk werd inmiddels uitgerold over alle (opera-
tionele) onderdelen als Collegiaal Netwerk Koninklijke 
Marine (CN KM) en vast gelegd in een Voorschrift CZSK1. 
Training, beheer en coördinatie van de diverse netwerken 
worden verzorgd door het bureau Mentaal Voortzettings-
vermogen. Dit bureau is onderdeel van de Geneeskundige 
en Personele Zorg CZSK.

Het Zorgconcept Korps mariniers en het Zorgconcept 
Vloot zijn inmiddels geïntegreerd en verder ontwikkeld tot 
het Zorgdocument CZSK.2  

Zorg voor veteranen
Defensiebreed stonden de ontwikkelingen inmiddels even-
min stil en het Integraal Zorgconcept Defensie zag het le-
venslicht. Naast aandacht voor de actief dienende militair 
richt de aandacht van Defensie zich op de belangen van 
veteranen. Sinds de Nota Veteranenzorg van 2005 wordt 
de regering jaarlijks op de hoogte gesteld van de ontwik-
kelingen in een Veteranennota. In deze veteranennota van 
het Ministerie van Defensie staat (de ontwikkeling van) 
het veteranenbeleid centraal.

Veteranenwet en Veteranenbesluit
Op 11 februari 2012 trad de Veteranenwet in werking. 
Met deze wet wilde de regering bijdragen aan de erken-
ning en waardering van de verdiensten van veteranen 
door de Nederlandse samenleving. Tevens wilde men de 
bijzondere zorg waarborgen die veteranen en hun rela-
ties in verband met de inzet als militair nodig hebben, 
waarborgen. Met het Veteranenbesluit van 19 juni 2014 
kwamen er nadere regels inzake de bijzondere zorgplicht 
voor veteranen.
In het kader van deze bijzondere zorgplicht vervullen 
diverse organisaties een rol. Onder andere werd voor de 
veteraan een vorm van collegiale zorg ontwikkeld onder 
de noemer Nuldelijnsondersteuning. De diverse organisa-
ties worden hieronder kort toegelicht. Hiervoor werd ge-
bruik gemaakt van de beschrijvingen in de diverse folders. 
In het kader van dit artikel wordt uitgebreider stil gestaan 
bij Nuldelijnsondersteuning. Onder aan dit artikel staan de 
weblinks naar de verschillende organisaties.

Het Veteraneninstituut. Het Veteraneninstituut zag op 
10 mei 2000 mede op initiatief van het Ministerie van 
Defensie het licht en geeft uitvoering aan een belangrijk 

deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het streeft drie 
doelstellingen na. Te weten zorg, maatschappelijke erken-
ning en waardering, en kennis en onderzoek.

Veteranenplatform. Het Veteranen Platform (VP) is een 
belangrijke partner voor Defensie waar het gaat om het 
bieden van de bijzondere zorg voor de veteranen. Het VP 
kwam in 1989 tot stand als een overkoepeling van tien 
veteranenorganisaties. Een belangrijkste doelstelling is het 
gezamenlijk behartigen van de belangen van Nederlandse 
veteranen. De kernwoorden ‘erkenning, waardering en 
zorg voor veteranen’ zijn hierbij leidend. Het VP is er 
zowel voor de veteranen in werkelijke dienst als de post-
actieve veteranen en voor hun relaties.

Het Veteranenloket. Veteranen kunnen met vragen 24 
uur per dag terecht bij het Veteranenloket. Via het Vete-
ranenloket hebben veteranen, militaire dienstslachtoffers 
en hun relaties toegang tot de nuldelijnsondersteuning, 
materiële zorg zoals uitkeringen, voorzieningen, hulp bij 
schuldsanering, begeleiding naar nieuw werk, revalidatie 
en re-integratie en immateriële zorg van het Landelijk 
Zorgsysteem voor Veteranen.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen. Twaalf kwalitatief 
hoogwaardige zorginstellingen werken samen onder de 
noemer van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen 
(LZV). Namens het Ministerie van Defensie nemen de 
Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, het Dienstencen-
trum  Bedrijfsmaatschappelijk werk en het Dienstencen-
trum Geestelijke Verzorging hieraan deel. In vaktermen 
wordt gesproken over een bundeling van nuldelijns, eer-
stelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns zorg. Binnen het 
LZV biedt de nulde lijn geestelijke verzorging, de eerste 
lijn maatschappelijk werk en de tweede lijn gespecialiseer-
de traumabehandelingen plus verslavingszorg en forensi-
sche psychiatrie. De veteranenzorg kan laagdrempelig zijn 
zoals met een adviesgesprek, of juist gespecialiseerd met 
behandeling en opname.  

Veteranenontmoetingscentrum. In diverse regio’s zijn 
centra ontwikkeld waar veteranen elkaar kunnen ontmoe-
ten. Naast het ontmoeten van gelijkgestemden kan via 
deze centra ook een beroep worden gedaan op onder-
steuning. 

Nuldelijnsondersteuning 
Een belangrijk initiatief van het VP was het oprichten van 
een landelijke organisatie voor Nuldelijnsondersteuning 
(NOS) in 2012.Het VP zegt daarover: ‘Veteranen hebben 
als (ex-) militair vaak een bijzondere band met elkaar, 
waardoor zij elkaar beter begrijpen’. 

NOS is een kameraadschappelijke ondersteuning door 
collega-veteranen die daarvoor speciaal zijn getraind, de 
zogenaamde nuldelijnshelpers. Dit zijn vrijwilligers van lid-
organisaties van het VP en van de Samenwerkende Vete-
ranen-ontmoetingscentra (VOC). Zij bieden een luisterend 
oor en geven een steuntje in de rug. Met deze opvang 
kan een bijdrage worden geleverd aan de verwerking of 
hantering van psychosociale en psychische klachten na 
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een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. NOS 
maakt geen deel uit van de professionele hulpverlening, 
maar is aanvullend op de reguliere zorg. Indien nodig, 
verwijzen zij veteranen door naar het Veteranenloket.

Ook de KVMO acht het van belang haar leden 
collegiale steun te kunnen bieden indien hier 
behoefte aan bestaat. Daarom is het voornemen 
om KLTZ b.d. Th.K. Zelisse in het najaar van 
2018 de training te laten volgen zodat hij daarna 
beschikbaar zal zijn als nuldelijnshelper KVMO

Bereikbaarheid Nuldelijnsondersteuning
Via de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) vindt de 
veteraan de weg naar steun, een dienst of de toegang 
tot de professionele hulpverlening specifiek voor de ve-
teraan. Op de DiSKv zijn 132 diensten of activiteiten voor 
veteranen opgenomen. In een aparte pagina is een lijst 
opgenomen met de postcodes en woonplaatsen van alle 
nuldelijnshelpers en de organisatie waar ze te bereiken 
zijn. Hierdoor kan iedereen, die beschikt over internet, 
kijken of er een nuldelijnshelper in de buurt woont van de 
steun behoevende veteraan en hoe deze is te bereiken. 
Veteranen zonder internet kunnen een beroep doen op 
het Veteranenloket.

De DiSKv is ook een belangrijk instrument voor het Ve-
teranenloket, instellingen van het Landelijk Zorgsysteem 
voor Veteranen, ABP, gemeenten, huisartsen en politie om 
een beroep te doen op de diensten van een nuldelijnshel-
per of de veteranen waarmee zij in contact zijn te wijzen 
op de mogelijkheid van NOS.

Tot slot: Samenwerking Collegiale netwer-
ken en Nuldelijnsondersteuning
Zoals u heeft kunnen lezen wordt de kracht van kame-
raadschap zowel in actieve dienst als in de post-actieve 
periode ingezet in de vorm van collegiale ondersteuning. 
De belangrijkste overeenkomst tussen de beschreven col-
legiale netwerken is de kameraadschappelijke opvang 
en ondersteuning die op laagdrempelige wijze geboden 
wordt. Het moment van inzet en de methodiek van het 
collegiale gesprek verschilt. Het Collegiale Netwerk Ko-
ninklijke Marine wordt ingezet in actieve dienst, onder 
veelal actuele operationele omstandigheden en is strikt 
geprotocolleerd.
De nuldelijnsondersteuning wordt geboden aan post-
actieve veteranen met ervaringen die (soms ver) in het 
verleden liggen in de vorm van een luisterend oor en een 
steuntje in de rug. Beide netwerken zullen zo nodig advies 
geven over het zoeken van professionele hulp en/of zorg.
 
Inmiddels wordt overleg gevoerd tussen het Bureau Men-
taal Voortzettingsvermogen van het Commando Zeestrijd-
krachten en het Contact Oud- en Actief dienende Mari-
niers (COM) om een samenwerking tussen de Collegiale 
netwerken en de Nuldelijnsondersteuning te ontwikkelen. 
De collegiale netwerkers van CZSK die met Functioneel 
Leeftijdsontslag (FLO) gaan zijn veelal bereid de overstap 
te maken naar NOS. Daarmee zou het bestand NOS kun-
nen uitbreiden met een groep jongere collega’s die erva-
ren en deskundig zijn en bovendien recente operationele/
missie-ervaring hebben.
Ook het Veteranenplatform toont in het Beleidsplan voor 
2018 belangstelling voor de samenwerking tussen NOS 
en de Collegiale netwerken.

KLTZA b.d. A.M.C. (Anniek) Reiff-Kranenburg heeft 
diverse functies op personeelsgebied vervuld, o.a. 
hoofd regiokantoor Dc-BMW, HOPZ en als laatste 
functie HPZ CZSK. Ze heeft  het adaptatieprogramma 
mede ontwikkeld en onder haar verantwoordelijkheid 
zijn de collegiale netwerken en het Zorgdocument 
CZSK tot stand gekomen. Anniek Reiff-Kranenburg is 
lid van de  werkgroep postactieven KVMO.

Noten
1  VCZSK DPBV GPZ 560
2  (commandantenbrief CZSK 2012004784 2 juli 2012). 

 Veteranenplatform www.veteranenplatform.nl
 Veteraneninstituut www.veteraneninstituut.nl
 Veteranenloket www.veteranenloket.nl / tel.nr. 088 3340000
 Veteranenontmoetingscentra www.veteranenontmoetingscentra.nl
 Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen www.lzv-groep.nl
 Digitale Sociale Kaart Veteranen www.disk-veteranen.nl
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Dr. Anselm van der PeetHISTORIE

Operatie Sharp Guard
De inzet van de Koninklijke Marine en de controle op de 
VN-embargo’s in de Adriatische Zee, 1992/93-1996

Op 1 mei 1994 kwam het in de Adriatische Zee 
bijna tot een treffen tussen een Nederlands 
en Brits fregat, en marinevaartuigen van Klein-

Joegoslavië. Inzet was de controle over de onder Maltese 
vlag varende tanker Lido II, die probeerde een VN-
handelsembargo tegen Servië en Montenegro te breken. 
Na een urenlange stand-off, trokken de schepen van 
de Jugoslavenska Mornarica zich terug en wisten 
boardingteams van de Koninklijke Marine en Royal Navy 
met behulp van Italiaanse sleepboten de tanker onder 
escorte van Hr. Ms. Van Kinsbergen naar de haven van 
Brindisi te brengen. Hogere NAVO-commandanten 
overlaadden de KM hierna met complimenten. 
Voornoemde actie had plaatsgevonden in het kader 
van de controle op een VN-embargo tegen Klein-
Joegoslavië. De Nederlandse deelname hieraan met 
diverse marine-eenheden was in de Tweede Kamer maar 
ook in Washington met instemming begroet. Zowel deze 
binnenlandse als internationale reacties, hadden bij het 
kabinet in Den Haag voldoening gebracht.

Het einde van de Koude Oorlog maakte dat Nederland 
in de nieuwe liberale wereldorde een grote bereidheid 
toonde deel te willen nemen aan al dan niet door de 
VN-geleide multinationale vredesoperaties. Dat in de 
besluitvorming voor deze missies bevordering van eigen 
nationale belangen (prestige en invloed, handhaving 

internationale rechtsorde) en wat betreft de missie-
omvang enige beïnvloeding door de marineleiding 
meewogen, is minder bekend. In dit artikel zal aan de 
hand van de hierboven aangehaalde embargomissie Sharp 
Guard, die deze maand precies 25 jaar geleden begon, op 
deze politieke overwegingen worden ingegaan.

Om de operaties van de KM-eenheden in de Adriatische 
Zee in de juiste context te kunnen plaatsen, volgt 
eerst een overzicht van de door Nederland inzake de 
Joegoslavische crisis ingenomen standpunten. Tevens 
komt kort aan bod in hoeverre de marineleiding in dit 
tijdsbestek invloed probeerde uit te oefenen om de KM 
te laten participeren in een maritieme Balkan-missie 
alsook wat hen hierbij bewoog. Na het schetsen van 
het besluitvormingsproces over de ontplooiing in het 
operatiegebied en de organisatiestructuur aldaar, volgt 
een analyse in hoeverre met deze uitzending de doelen 
van zowel de regering als de marineleiding werden 
bereikt. 

Oorlog in Joegoslavië, het Nederlandse 
maritieme uitzendbesluit en de positie van 
de KM 
De federatieve volksrepubliek Joegoslavië telde zes 
deelrepublieken: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, 
Montenegro, Servië en Slovenië. Vanaf het midden van 

Zicht vanuit een MLD-Orion van de WEU-missie Sharp Vigilance  op het S-fregat Hr. Ms. 

Pieter Florisz dat participeerde in de NAVO-operatie Maritime Monitor, juli 1992. (NIMH)
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de jaren tachtig belandde het land in een economische 
en politieke crisis waarbij zich vooral in Servië 
nationalistische krachten deden gelden. Tegelijkertijd 
vervielen samenbindende nationale factoren zoals de 
externe dreiging van een inval door het Warschaupact. 
Hierdoor gingen andere deelrepublieken zich afzetten 
tegen de door de Serviërs gedomineerde Joegoslavische 
federatieve staat. De Serviërs van hun kant zagen de 
emancipatietendens in deelrepublieken met lede ogen 
aan, vanwege de  Servische minderheden die daar 
woonden. Op 25 juni 1991 riepen Slovenië en Kroatië de 
onafhankelijkheid uit. Het door Serviërs gedomineerde 
Joegoslavische federale leger, het JNA, greep hard in. In 
het qua bevolkingssamenstelling nagenoeg homogene 
Slovenië luwden spoedig de gevechten. Anders lag de 
situatie in Kroatië, waar een grote Servische minderheid 
leefde. Deze kreeg in toenemende mate steun van het 
JNA.
Washington, dat tussen 1990-1991 in beslag werd 
genomen door de Duitse hereniging, de Golfcrisis en 
de desintegratie van de Sovjet-Unie, beperkte zich bij 
de aanpak van de Joegoslavische crisis aanvankelijk 
tot economische sancties en sloot een militaire 

interventie van haar kant uit. Bij West-Europese 
regeringen overheerste lange tijd de huiver militair 
actie te ondernemen omdat veelal de gedachte leefde 
dat bemoeienis tot (meer) geweld zou leiden. De VN-
Veiligheidsraad stelde van haar kant op 25 september 
1991 een wapenembargo voor heel Joegoslavië in, om 
zo te trachten het geweld in te dammen. Ook kwam 
het in het voorjaar van 1992 tot de opzet van een VN-
vredesmacht voor Kroatië; de United Nations Protection 
Force (UNPROFOR). Met de internationale erkenning 
van Slovenië en Kroatië in december 1991, stond het 
multi-etnische Bosnië voor de vraag of het eveneens 
onafhankelijkheid wenste na te streven. Nadat Bosnische 
Serviërs in januari 1992 hun eigen ‘Republika Serpska’ 
hadden uitgeroepen, volgden in Bosnië gewelddadige 
incidenten tussen Serviërs en mosliminwoners. De 
regering in Sarajevo riep op 3 maart de Bosnische 
onafhankelijkheid uit. Hierna volgden aanvallen van 
Servische milities en het JNA op moslimposities, en 
veroverden zij 70% van het grondgebied van de op 6 
april door de Europese Gemeenschap erkende republiek 
Bosnië. De VN-Veiligheidsraad kondigde vervolgens op 
30 mei 1992 een handelsembargo af tegen de rompstaat 
Klein-Joegoslavië, bestaande uit Servië en het aan de 
Adriatische kust grenzende Montenegro.

Begin jaren negentig had er in veel Westerse landen een 
sfeer van internationaal politiek optimisme geheerst. 
Het einde van de Koude Oorlog leek de Verenigde 
Naties na decennia van stagnatie in staat te stellen de 
internationale vrede te handhaven en de rechten van de 

mens veilig te waarborgen. Ook de Nederlandse regering 
was gegrepen door deze geest van liberaal en humanitair 
idealisme. Opkomen voor de internationale rechtsorde 
en mensenrechten waren traditiegetrouw overwegingen 
in het Nederlands buitenlands beleid, maar traden 
in dit tijdsbestek meer op de voorgrond. Tegen deze 
achtergrond bereidden de Nederlandse strijdkrachten zich 
aan het begin van de jaren negentig steeds meer voor op 
humanitair expeditionair optreden. 

In deze context toonde Nederland, dat vanaf juli 1991 
voor een half jaar het voorzitterschap van de Europese 
gemeenschap (EG) bekleedde, grote betrokkenheid 
bij de ontwikkelingen in Joegoslavië in het algemeen 
en Bosnië in het bijzonder. Naarmate de humanitaire 
situatie in het laatste gebied verslechterde, groeide in 
de publieke opinie, het parlement maar ook het kabinet, 
het gevoel dat de gebeurtenissen daar niet op hun 
beloop konden worden gelaten. Nederland drong in 
internationaal overleg stelselmatig (vergeefs) aan op 
multilaterale militaire actie in voormalig Joegoslavië. Deze 
opstelling bracht teweeg dat het niet wilde achterblijven 
bij (voorzichtige) militaire inzet van andere Westerse 
landen als Canada en Frankrijk. Zo leverde Nederland in 
het voorjaar van 1992 een verbindingsbataljon van de 
landmacht aan de VN-vredesmacht UNPROFOR. 

Nadat het Amerikaanse State Department in mei 1992 
aangaf niet langer onwelwillend te staan tegenover 
maritiem-militair ingrijpen in Bosnië, vond het weinig 
verrassend al snel gehoor in Nederland. Medio juni 
pleitte Nederland er in de NAVO sterk voor na te gaan 
hoe het bondgenootschap de VN kon bijstaan inzake de 
“monitoring or enforcing” van het embargo tegen Servië 
en Montenegro. Het overwoog hiervoor marineschepen 
beschikbaar te stellen en stuurde vergeefs aan op de 
inzet van het in mei gevormde Standing Naval Force 
Mediterranean (STANAVFORMED(SNFM)); een besluit 
hierover van de alliantie bleef die dag uit. Met een 
vergelijkbare situatie werd Nederland geconfronteerd 
tijdens overleg van de West-Europese Unie (WEU). De 
organisatie verklaarde weliswaar in principe ten bate van 
de VN crisismanagementtaken te willen uitvoeren, maar 
onder de lidstaten bestond weinig animo direct met een 
maritieme blokkade de VN-acties af te dwingen.

Het gefrustreerde Nederlandse kabinet nam in Europa 
een enigszins geïsoleerde positie in. Het leek het Balkan-
conflict in tegenstelling tot bijvoorbeeld Londen en 
Parijs, louter op grond van strikt humanitair-ethische 
overwegingen te benaderen. Onder druk van de 
publieke opinie maar ook door na-ijver tussen beide 
veiligheidsorganisaties, gaven zowel de WEU en de 
NAVO op 10 juli verklaringen uit, het embargo tegen 
Klein-Joegoslavië met afzonderlijk aangestuurde eigen 
smaldelen te gaan handhaven. Voor deze tot dan toe niet 
overdachte inbreng in twee afzonderlijke operaties moest 
in Nederland eerst nationaal politiek overleg plaatsvinden.

Welnu, de regeringsfracties van CDA en PvdA hadden 
zich op 10 juli al positief uitgelaten over de voorgenomen 

‘Bij West-Europese regeringen overheerste 
lange tijd de huiver militair actie te 

ondernemen omdat veelal de gedachte leefde 
dat bemoeienis tot (meer) geweld zou leiden’
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vlootacties ten behoeve van de controle van de embargo’s 
tegen Servië en Montenegro. Door aanvankelijk 
Amerikaans afhouden had Nederland in het verlengde 
van plannen voor een Europees gemeenschappelijk 
veiligheidsbeleid en initiatieven voor militair EG-optreden, 
zich te zeer gefocust op één missie onder Europese 
aansturing. Het moest nu van dit standpunt terugkomen. 
Het kabinet diende bovendien te laveren tussen het 
meer Atlantische CDA-standpunt en de PvdA die een 
Europese aanpak voorstond. Het KM-fregat Pieter Florisz 
nam vanaf 16 juli welhaast automatisch deel aan de 
controle van het embargo door zijn participatie in het 

NAVO-smaldeel SNFM. Voor de inbreng van de maritieme 
patrouillevliegtuigen had Den Haag evenwel de handen 
vrij, zodat het de WEU twee MLD-Orions kon aanbieden.
Met deze KM-inzet was het kabinet in staat beide 
regeringsfracties tevreden te houden en internationaal 
de eigen belangen te dienen. Nederland kwam hiermee 
niet alleen op voor bevordering van de internationale 
rechtsorde, ze wist zo ook het eigen lidmaatschap van 
twee voor de nationale veiligheid als cruciaal geachte 
veiligheidsorganisaties te behartigen: bij de NAVO als 
bewijs van trouw aan de Atlantische band en bij de WEU 
om hiermee ideeën te onderbouwen over een eigen 
Europese defensieverantwoordelijkheid.

In diezelfde maanden trok de Nederlandse krijgsmacht 
“de voor de hand liggende conclusie”, zoals de 
historicus A. van Staden stelt, dat eigen participatie 
in het Joegoslavië-conflict niet alleen diende als een 
“aansprekende rechtvaardiging” voor het voortbestaan 
van de defensieorganisatie, maar dat een dergelijke 

missie ook kon fungeren als buffer tegen verdere 
bezuinigingen. Rivaliteit tussen de krijgsmachtdelen 
maakte dat de KM een Balkanmissie niet onwelkom 
was. De zeestrijdkrachten kwam het goed uit te kunnen 
aantonen dat ze snel en bekwaam konden reageren op 
operationele verzoeken van regeringszijde. Bij de marine 
leefde bovendien de zorg dat de bestaande capaciteiten 
niet gemist konden worden, gelet op de diverse 
(dreigende) wereldwijde crises van dat moment (controle 
embargo tegen Haïti, blijvende spanningen met het Irak 
van Saddam Hoessein), alsook andere verplichtingen. 

Optreden in de Adriatic: commando-
structuren, betrokken eenheden en hun 
taken
Bij de controle van de embargo’s tegen geheel voormalig 
Joegoslavië vond de multinationale aansturing van de 
Nederlandse schepen en vliegtuigen aanvankelijk via 
gescheiden bevelslijnen van de NAVO en de WEU plaats. 
De eerstgenoemde organisatie voerde haar patrouilles uit 
onder de codenaam Maritime Monitor, terwijl eenheden 
van haar Europese tegenhanger inzet zagen in de eigen 
Operatie Sharp Vigilance. Nadat in november 1992 en 
eind april het VN-embargo tegen Klein-Joegoslavië werd 
aangescherpt met de resoluties 787 en 820 (toestemming 
handelsschepen te boarden en opereren in de territoriale 
wateren van Montenegro), en de NAVO- en WEU-
inzet respectievelijk de benamingen Operatie Maritime 
(Albanian) Guard en Operatie Sharp Fence kregen, bleven 
de gescheiden bevelslijnen van kracht. Wel was sprake 
van meer afstemming ‘in het veld’ tussen commandanten. 
De politieke aansturing bleef een heikel punt, waarbij de 
Europese veiligheidsorganisatie vast bleef houden aan een 
dual chain of command.

NAVO’s Commander-in-Chief  South (CINCSOUTH) 
admiral J.M. Boorda stuurde er vervolgens op aan dat 
NAVO en WEU “[had] to eliminate the need for separate 
command, control and communications structures that 
were becoming increasingly dangerous for both forces as 
NATO/WEU ships operated closer to Yugoslavia”. Dit was 

Een guard team van mariniers 

nadert een MLD Lynx-

boordhelikopter voor een 

boarding van een verdacht 

koopvaardijschip in de 

Adriatische Zee. (NIMH)
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zijns inziens vereist gelet op de gevaren van friendly fire 
etc., waarmee de verscherpte embargo-operaties nabij 
de kust van Montenegro gepaard zouden kunnen gaan. 
In deze context kwam het tot overleg tussen admiraal 
Boorda en de secretaris-generaal van de WEU, de 
Nederlander W.F. van Eekelen. Hierin wist de vlagofficier 
met succes de laatstgenoemde ervan te overtuigen dat 
één overkoepelend (politiek-) militair commando over het 
vlootoptreden noodzakelijk was.
Op 8 juni 1993 kwamen de NAVO- en de WEU-raad 
zodoende een single command and control regeling 
overeen voor de nu gezamenlijke operatie met de 
codenaam Sharp Guard. Op 15 juni 1993 volgde de 
samenvoeging van de WEU Task Group 621.01 en 
NAVO’s Task Force 432 in één Task Force, TF 440. Tevens 
werd een extra NAVO-taakgroep toegevoegd aan de 
missie: Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT 
of SNFL). TF 440 viel onder CINCSOUTH. De Operational 
Control over de combined NATO/WEU Task Force was 
door deze U.S. Navy officier gedelegeerd aan de NAVO 
Commander Allied Naval Forces Southern Europe 
(COMNAVSOUTH). Aan zijn NAVO-staf werden enige 
WEU-officieren toegevoegd. 

TF 440 telde drie taakgroepen: TG 440.01 die het 
kustgebied nabij Montenegro controleerde, TG 440.02 
die patrouilleerde in de Straat van Otranto en TG 
440.03 die bestond uit schepen die zich opwerkten of 
in havens lagen afgemeerd voor ravitaillering en rust 
van bemanningen. Commander (C) SNFM, Commander 
(C) SNFL en COMWEUCONMARFOR zouden in principe 
iedere vijf weken als CTG over de diverse taakgroepen 
rouleren. Verder beschikte COMNAVSOUTH over 
twintig maritieme patrouillevliegtuigen (waaronder 
twee Nederlandse P-3C Orions), alsook enige Italiaanse 
Tornado-jachtbommenwerpers. Tenslotte hielden zich 
onder de kust van Klein-Joegoslavië onderzeeboten van 
enige NAVO-lidstaten op, waaronder Nederland. Deze 
vielen onder de operational control van COMNAVSOUTH, 
Commander Submarines Mediterranean (COMSUBMED) 
bij Napels, en hadden naast het afschrikken van de marine 
van Klein-Joegoslavië de taak inlichtingen te vergaren 

voor operatie Sharp Guard. Naast de multinationale 
taakgroepen opereerden nog drie Westerse smaldelen in 
de Adriatische zee, alsmede nationale eenheden van de 
Italiaanse marine. Deze stonden onder nationaal bevel. 
In noodgevallen kon COMNAVSOUTH hen om assistentie 
vragen ten behoeve van operatie Sharp Guard.

De Westerse marines dienden in de missiegebieden de 
embargo’s tegen voormalig Joegoslavië af te dwingen 
zoals deze waren verwoord in VN-resoluties. Het betrof 
zowel het handelsembargo tegen Klein-Joegoslavië als 
het wapenembargo tegen alle landen van de voormalige 
federatie. De eenheden hadden het mandaat schepen 
met als bestemming voormalig Joegoslavië te inspecteren 
of naar Italiaanse havens dirigeren. Ook moesten zij 
voorkomen dat koopvaardijvaartuigen zich binnen de 
territoriale wateren van Klein-Joegoslavië begaven. Het 
uitvoeren van boardingoperaties ter controle van de 
embargo’s stond na november 1992 centraal bij de inzet 
van de zeestrijdkrachten in de Adriatische Zee.

Hoewel boardings zowel per helikopter als per Rigid-
Hulled Inflatable Boat (RHIB) werden uitgevoerd, ging bij 
een non-cooperative of opposed boarding de voorkeur 
uit naar de helikopter als transportmiddel. De bij de 
Nederlanders aan boord gestationeerde Westland Lynx-
boordhelikopters gebruikten de scheepscommandanten 
gedurende de embargo-operaties dan ook vooral voor 
het em- en debarkeren van inspectieteams aan boord van 
koopvaardijschepen. Het feit dat KM-helikoptervliegers 
voor hun kwalificatie als boordvlieger gekwalificeerd 
moesten zijn als eerste vlieger Opsporings- en 
Reddingsdienst, waarbij (grotendeels) onder vergelijkbare 
omstandigheden diende te worden geopereerd, maakte 
het voor de Nederlanders mogelijk ook ‘s nachts opposed 
boardings uit te voeren.

Direct nadat in november 1992 duidelijk was geworden 
dat Nederlandse eenheden in de Adriatische Zee 
boardings gingen uitvoeren, besloot Bevelhebber der 
Zeestrijdkrachten viceadmiraal N.W.G. Buis mariniers uit 
de Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers (BBE-M) toe 
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te voegen aan de bemanningen van de Nederlandse 
fregatten die bij de SNFM dienden. Zij moesten bij 
uncooperative en opposed boardings de initiële boarding 
uitvoeren en het overige, op de scheepsinspectie gerichte 
personeel van het boardingteam beveiligen. De KM bezat 
met een volledig door de BBE-M bemand guardteam 
dat per helikopter kon worden overgebracht, een relatief 
unieke niche-capaciteit. Los van het feit dat niet elke 
marine over vaartuigen beschikte die helikopters konden 
dragen (België, Denemarken), telde niet elk participerend 
land (gespecialiseerde) mariniers of (langdurig inzetbare) 
maritieme helikopters die in elke omstandigheid inzetbaar 
waren. De Nederlanders wisten met deze unieke 
inzetmiddelen meerdere successen te boeken zoals de 
in de inleiding beschreven actie op de tanker Lido II, het 
stoppen van de tanker Glory in december 1993 in haar 
poging de Montenegrijnse kust te bereiken, de vondst 
van raketten aan boord van de veerboot Duje in augustus 
1994, alsook de ontdekking door een search team in 
mei 1995 van een T-72 tank in een laadruim van het 
vrachtschip Konin. Al deze operaties droegen bij aan de 
verdere goede naam van de KM bij vooral Angelsaksische 
NAVO-bondgenoten. 

Einde van Operatie Sharp Guard
De Bosnische Serven, die in de zomer van 1995 na 
offensieven van Kroatische en Bosnische zijde nog 
snel gebiedswinst en strategisch betere posities wilden 
verwerven, overspeelden hun hand met brute offensieve 

acties. Nadat zij de door zwak bewapende Nederlandse 
blauwhelmen bemande VN Safe Area Srebrenica hadden 
overlopen en daar een slachting onder de Bosniërs 
hadden aangericht, bracht een dagenlang NAVO-lucht- en 
landbombardement-campagne dusdanige schade toe aan 
de Bosnisch-Servische strijdkrachten, dat op 11 oktober 
een algeheel bestand volgde. De strijdende partijen 
kwamen vervolgens onder VS-supervisie op 21 november 
1995 in Dayton, Ohio tot een vredesakkoord. Hierna 
volgde de opschorting van de economische sancties tegen 
Klein-Joegoslavië. Na een wapenbeheersingsakkoord door 
alle strijdende partijen op 14 juni 1996, eindigde vier 
dagen later het embargo voor alle wapens en munitie. 
Met de verkiezingen in heel Bosnië op 1 oktober 1996 
volgde de volledige opheffing van alle sancties tegen 
Klein-Joegoslavië en kwam er officieel een einde aan 
operatie Sharp Guard.

Conclusie
Nederland, dat na enige aarzeling aldra ruimhartig het 
onafhankelijkheidsstreven van diverse Joegoslavische 
deelrepublieken steunde, voerde gelet op de gruwelen 
in Bosnië een tegen Servië/Klein-Joegoslavië gerichte 
koers en stuurde aan op multinationaal militair ingrijpen. 
Deze, steeds door een grote parlementaire meerderheid 
gesteunde positiebepaling in het buitenlands beleid, 
viel terug te voeren op elementen van de traditionele 
Nederlandse strategische belangen, te weten: opkomen 
voor internationaal recht en humanitair liberalisme met 

‘De Nederlandse marine dwong met 
haar inzet bij vooral de Angelsaksische 

bondgenoten respect af’

Een T-72 tank gevonden door een boarding team van Hr. Ms. Jacob van Heemskerck aan boord van de vrachtvaarder Konin, eind mei 1995. 

(Collectie Herinneringsboek Hr. Ms. Jacob van Heemskerck, Stanavformed ’95).
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en Bosnië, alsook de 
grootscheepse deelname 
aan de multinationale 
vlootmacht in de 
Adriatische Zee, deden 
hier niets aan af. De 
politieke neerslag van de 
marinemissies in Den Haag 
was daarom niet groot. 
Hierbij hielp het niet dat de 
effecten van de embargo’s 
op (vooral) doelstaat Klein-
Joegoslavië gering leken 
of zich pas op langere 
termijn openbaarden. 
Den Haag kon daarom, 
ondanks complimenten van 
internationale maritieme 
hoofdkwartieren, niet 
echt tevreden zijn met de 
eigen marine-inzet als deze 
wordt bezien in het licht 
van de beoogde grotere 
strategische doelen. Te 
weten: opkomen voor 
internationaal recht en 
hiermee gepaard gaande 
prestige en invloed, alsook 
(en belangrijker) Klein-
Joegoslavië bij te laten 
draaien om zo het lijden 
van de burgerbevolking 
op de Balkan te stoppen. 
De KM leek tevreden 
terug te kunnen kijken 
op Operatie Sharp Guard 
wat betreft het veelal 
van Angelsaksische zijde 

ontvangen respect. De ruimhartige deelname aan de 
missies tegen voormalig Joegoslavië, kwam echter mede 
voort uit lijfsbehoud. Deze inzet kon niet voorkomen 
dat de Nederlandse zeestrijdkrachten al snel na 1996 de 
nodige budgettaire inkrimpingen te wachten stonden.

Dr. A.J. (Anselm) van der Peet, werkzaam bij het 
NIMH, promoveerde in december 2016 aan de 
Universiteit Utrecht op het proefschrift Out-of-
area. De Koninklijke Marine en multinationale 
vlootoperaties 1945-2001 (Franeker 2016), ISBN 
978 90 5194 520 1. Dit artikel is gebaseerd op een 
van de casestudies in deze dissertatie.

participatie in een multinationale politiemacht, alsook 
bestaand prestige op dit vlak. Ondanks de teleurstelling 
van Den Haag over het uitblijven van een WEU- of NAVO-
interventie op het land, propageerde Nederland in beide 
veiligheidsorganisaties maritieme embargo-operaties en 
wilde het met enthousiasme hierin participeren.
De KM moest in de periode kort na de Koude Oorlog in 
een veranderende geopolitieke constellatie en nieuwe 
financiële realiteiten, steeds bewijzen dat ze expeditionair 
gericht was en flexibel kon optreden, teneinde een 
kwalitatief hoogwaardige, wereldwijd inzetbare zeemacht 
te kunnen zijn. Het pakket aan inzetmiddelen dat de 
admiraliteit het kabinet voor de Balkanmissie aanbood 
was divers. Ze wilde zo aantonen een zinvolle bijdrage 
te kunnen leveren aan crisisbeheersing. De Nederlandse 
marine dwong met haar inzet bij vooral de Angelsaksische 
bondgenoten respect af.

Nederland had bij aanvang van de oorlog in voormalig 
Joegoslavië, naar verhouding grote invloed in de 
internationale arena. Deze invloed nam na beëindiging 
van het toenmalige EG-voorzitterschap snel af. 
Ruimhartige deelname aan de VN-vredesmacht in Kroatië 
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ONDERWERP
Na	afronding	van	mijn	bachelor	Militaire	Systemen	&	Technologie	
op	het	KIM	ben	ik	Aerospace	Engineering	–	Structures	&	Materials	
gaan	studeren	op	de	TU	Delft.	Tijdens	mijn	studie	heb	ik	veel	
geleerd	over	het	ontwerpen,	doorrekenen	en	produceren	van	
constructies	en	de	toepassing	van	composiet	hierin.	In	de	eindfase	
van	mijn	studie	heb	ik	gezocht	naar	een	onderwerp	waarbij	ik	
deze	kennis	in	de	praktijk	kon	toepassen	bij	de	Koninklijke	Marine.	
Uiteindelijk	heb	ik	ervoor	gekozen	om	met	mijn	scriptie	een	al	
langer	bestaand	bij	probleem	bij	de	FRISCs	aan	te	pakken.	Het	ging	
hierbij	om	de	prestaties	van	de	gebruikte	stoelen,	ook	wel	Jockey	
Seat	genoemd,	op	deze	boten.

ONDERZOEK
Onder	specifieke	omstandigheden	presteren	de	Jockey	Seats	
onvoldoende,	waardoor	opvarenden	zich	blesseren.	De	vering	
van	de	huidige	stoelen	is	erg	stijf	en	de	veerweg	te	kort.	De	
doelstellingen	van	mijn	scriptie	waren	als	volgt:
•		Het	doorgronden	van	het	gedrag	van	de	huidige	stoelen;
•		Het	ontwerpen	van	statische	en	dynamische	modellen	om	de	

huidige	stoel	en	variaties	daarop	te	analyseren;
•		Het	identificeren	van	mogelijke	richtingen	voor	een	herontwerp;
•		Het	produceren	van	een	proof-of-concept	prototype	voor	een	

geselecteerde	ontwerprichting.

In	het	eerste	deel	van	mijn	scriptie	heb	ik	gekeken	naar	in	het	
verleden	uitgevoerd	onderzoek	en	de	huidige	stoelen.	Ik	ben	tot	de	
conclusie	gekomen	dat	de	huidige	Jockey	Seats	zeer	beperkt	zijn	in	
hun	veerweg	en	de	vering	te	stijf	is.	Deze	problemen	kunnen	niet	
worden	opgelost	door	de	huidige	stoel	aan	te	passen.
Vervolgens	heb	ik	door	middel	van	analytische	en	Eindig	Element	
modellen	de	veerkarakteristieken	en	invloed	van	variabelen	
voor	een	aantal	ontwerpen	geanalyseerd.	Denk	hierbij	aan	de	
veerconstante,	demping,	dimensionering	van	het	ontwerp	en	het	

gewicht	van	de	opvarende.	Deze	informatie	is	daarna	gebruikt	
als	input	voor	de	dynamische	modellen,	waarbij	wordt	getracht	
het	gedrag	van	de	stoel	in	de	tijd	te	voorspellen.	De	modellen	
bevestigen	de	problematiek	van	de	huidige	stoelen;	onder	bepaalde	
omstandigheden	komen	de	opvarenden	bloot	te	staan	aan	te	hoge	
acceleraties.	

De	modellen	zijn	gebruikt	bij	het	uitwerken	van	een	herontwerp,	de	
Sigma	Seat.	Dit	ontwerp	is	C-vormig	en	de	vering	wordt	geleverd	
door	vier	composieten	platen.	Ik	heb	een	prototype	van	dit	ontwerp	
vervaardigd	in	de	laboratoria	van	de	TU	Delft	en	TNO.	Het	ontwerp	
is	getest	door	het	te	monteren	op	een	kleine	boot	en	deze	met	een	
kraan	uit	het	water	te	hijsen	en	op	het	water	te	laten	vallen.	De	
resultaten	komen	goed	overeen	met	de	voorspellingen	en	de	Sigma	
Seat	presteert	significant	beter	dan	de	huidige	stoel.

RELEVANTIE
De	resultaten	van	dit	onderzoek	zijn	van	groot	belang	voor	de	
Koninklijke	Marine.	Allereerst	wordt	eerder	onderzoek	bevestigd;	
modificaties	aan	de	huidige	stoel	zijn	in	essentie	zinloos	als	deze	
niet	leiden	tot	een	vergroting	van	de	maximale	veerweg	en/of	de	
huidige	constructie	verder	verstijven.	

Nog	veel	belangrijker	is	de	bijdrage	aan	de	inzetbaarheid	en	
veiligheid	van	het	personeel	dat	werkt	met	de	FRISCs.	Het	
vervangen	van	de	huidige	Jockey	Seat	door	een	verbeterde	versie	
vermindert	de	kans	op	blessures	en	vergroot	de	inzetbaarheid,	
doordat	de	FRISCs	ook	bij	hogere	Sea	States	hun	maximale	vaart	
kunnen	halen.	

NAAM:	Kevin	Stouten
GEBOORTEDATUM: 19-09-1991
IN DIENST SINDS:17-08-2010
HUIDIGE RANG/FUNCTIE:	LTZ3(TD),	PBI	aan	boord	
van	Zr.	Ms.	Holland
EERDERE OPLEIDINGEN:	MS&T	aan	het	KIM,	
Aerospace	Engineering	aan	de	TU	Delft

Scriptie
MARINEOFFICIER IN OPLEIDING 
KEVIN STOUTEN PRESENTEERT 
ZIJN SCRIPTIE ‘REDESIGNING 

THE FRISC JOCKEY SEAT – 
INTEGRATION OF A COMPOSITE 

RESILIENT MOUNTING’.

Kevin Stouten bij zijn afstuderen aan de TU Delft. 

(foto collectie K. Stouten)

‘Nog veel belangrijker is de bijdrage aan de 
inzetbaarheid en veiligheid van het personeel 

dat werkt met de FRISCs’
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ADELBORSTEN KADBZ Valerie Vermaire

5 februari 2018 was het zover: de adelborsten voor de Zeedienst van promotie 2017 gingen op 
bootjesreis. Zr. Ms. Karel Doorman was het platform en de Baltische golf de bestemming. 

Bootjesreis Adelborsten 
Promotie 2017

D e eerste dag begon met kennismaken met de 
relevante contactpersonen aan boord en het schip 
leren kennen aan de hand van een speurtocht. 

Dit laatste verliep niet geheel succesvol, maar hielp wel 
enigszins met de oriëntatie aan boord. Daarna begon het 
kennismaken met het leven van de manschappen in de 
verschillende dienstvakken (lees: het schoonschippen). Dit 
duurde twee weken, waarbij de adelborsten een beetje 
van alles mee kregen van de dienstvakken, het leven aan 
boord en de koud weer beproevingen.
De adelborsten waren in drie groepen verdeeld, die elk 
een paar dagen met een ander dienstvak meeliepen. Dit 

hield in dat een aantal adelborsten een paar dagen met 
de Technische Dienst meeliepen, waaronder Platform, 
Voortstuwing, SEWACO en de Technische Centrale. Een 
andere groep liep dan mee met de Logistieke Dienst 
en specifiek Administratie, Verzorging, Bevoorrading, 
de bottelier, de Geneeskundige Dienst en de wasserij. 
Als laatste liep er een groep mee met de Operationele 
Dienst, dat bestond uit meelopen op de brug, bij de 
Commandocentrale, de Network Operations Center (NOC) 
en de Nautische Dienst. De groepen wisselden elke paar 
dagen van dienstvak, waardoor ze goed bezig gehouden 
werden en een beetje van alles mee konden krijgen. 
Daarnaast konden de adelborsten vragen stellen aan de 
vaste bemanning over hun werkzaamheden aan boord en 
andere relevante zaken.

De hele groep adelborsten aan boord van Zr. Ms. Karel Doorman. 

In het midden de commandant, KTZ S. Schot. 

>>
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Verder waren er bijna dagelijks verschillende oefeningen 
aan boord zoals: Bevoorraden op Zee, boarding, FRISC 
varen en brand. Vooral dat laatste kwam van pas toen 
een van de CV ketels zijn limiet had bereikt en de 
machinekamer vol blies met stoom - wat op rook leek met 
een duidelijke warmtebron - en leidde tot een safeguard 
brandmelding. Sommige adelborsten waren er duidelijk 
van overtuigd dat het schip ten onder ging en namen hun 
crashbag mee naar het verzamelpunt. Gelukkig kwam 
het niet zover en leidde de brandmelding alleen maar tot 
een machinekamer gevuld met schuim (waarbij een paar 
ongelukkige adelborsten de matrozen TD mochten helpen 
schoonmaken). 

Aankomst in Helsinki.

Adelborsten in zg. ‘penenpakken’ (links), aan boord van de FRISC (rechts).

Na deze spannende nacht kwam het schip vrijdag  
16 februari eindelijk aan in Helsinki, waar voor het eerst 
echt door ijs werd gevaren (ondanks dat de koud weer 
beproevingen al twee weken bezig waren). Eenmaal 
in Helsinki aangekomen was er eerst de afmeerborrel, 
waarbij de adelborsten de hapjes hadden verzorgd voor 
elke borrel als bedankje aan het schip. Daarna mochten ze 
de stad onveilig maken (na wat waarschuwingen van de 
begeleiding) tot de zaterdagavond, om te voorkomen dat 
iemand de vroege vlucht op zondagochtend zou missen 
en de majoor zijn uitstekende planning (operation Cold 
Harbor) in de war zou gooien. Niemand bleef achter en 
iedereen kwam op 18 februari weer heel aan op Schiphol.

Al met al een zeer geslaagde en interessante bootjesreis 
voor de meesten, waar veel geleerd en vooral ook veel 
ontspannen is.

Bootjesreis Adelborsten 
Promotie 2017



KVMO ZAKEN

Het hoofdbestuur van de KVMO verwelkomt haar nieuwe leden!

LTZT2OC b.d.  R. Kraaijeveld
KADBZ    T.W.A. Schreuder
ADB    J.R. Spiegelaar

KLTZ b.d.    J. Spoelstra
KAPTMARNS  R.W. Tijdeman

Bereikbaarheid KVMO tijdens zomerperiode

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

Het Maritiem Evenement vindt dit jaar plaats op 
donderdag 6 september 2018 in Rotterdam. Na 
de ontvangst met koffie en lekkernijen in de Van 
Ghentkazerne heet de voorzitter van de KVMO, KLTZ 
Marc de Natris, de aanwezigen welkom. Vervolgens staan 
bussen klaar om u naar de rondvaartboot De Smaragd te 
brengen.

De rondvaart vindt plaats in de haven van Rotterdam. 
Bijzonder is dat de haven die dag volledig in het teken 
van de Wereldhavendagen zal staan. Tijdens de rondvaart 
kunt u genieten van een heerlijke lunch die aan tafel 
geserveerd wordt. Tevens zal een gids ons voorzien van 
de nodige informatie over de Rotterdamse haven.
Na de rondvaart gaan we weer terug  naar de Van 
Ghentkazerne. In de Johan de Witt zaal staan dan non-
alcolholische drankjes klaar.
Vervolgens zal de Commandant van de Van Ghent-
kazerne, luitenant-kolonel der mariniers Jan ten Hove 

een presentatie verzorgen, gevolgd door een spreker uit 
het maritieme bedrijfsleven van Rotterdam. Hierna is het 
tijd voor een apéritief. Voor hen die zich hiervoor hebben 
opgegeven wordt daarna een gezamenlijk Indisch buffet 
verzorgd. 

Uitnodigingen
Alle postactieve en elders actieve leden waarvan de 
KVMO het e-mailadres heeft, zijn per e-mail voor het 
Maritiem Evenement uitgenodigd. Bent u KVMO-lid, 
postactief of elders actief, en heeft u medio juni nog  
geen e-mail met uitnodiging ontvangen? Neemt u dan svp 
contact op met het secretariaat van de KVMO,  
info@kvmo.nl

Aanmelden
Aanmelden bij voorkeur via de blauwe button 
'Aanmelden ME KVMO' op www.kvmo.nl. Dit kan tot 
12 augustus 2018. 

6 september 2018

Maritiem Evenement 2018
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DE DEADLINE VOOR HET AANLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE RUBRIEK KVMO-ZAKEN VOOR HET JULINUMMER IS 2 JULI 2018.

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  

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KTZ ing. M.E.M. de Natris 
Vice-voorzitter:
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
Secretaris:
LTZ2OC (LD) N.J. van Lierop
Penningmeester:
KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt
Namens Afdeling Noord
LTZ1 (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:
LTZ1 (LD) J.L. ten Berg 
KLTZ b.d. P.J. van Maurik
KLTZ b.d. B. Fritzsche
MAJMARNS M.M. van der Hoek bc
LTZ1 (TD) 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

De KVMO heeft een 
samenwerkingsverband met 
Onderlinge Bijstand 
(www.onderlingebijstand.nl). 
Voor nadere informatie of 
het verkrijgen van 
aanvraagformulieren kunt u 
contact opnemen met het 
secretariaat KVMO.
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In Memoriam
 

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

CDR b.d. J.H. van Rede († 29 mei 2018)

LTZ1 b.d. H. Mijsberg († 19 mei 2018)

LTZT1 b.d. L. Vreeken († 15 mei 2018)

KTZ b.d. W.J. Eiff († 7 mei 2018)

LTZV1 b.d. D.G. Korstanje († 6 mei 2018)

Mevr. J.E. Ernste-de Jong († 29 april 2018)

KTZ b.d. A. Meeldijk († 3 april 2018)

LTZSD2 b.d. W.J. Giel († 5 maart 2018)

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

AFDELING NOORD 

Activiteiten tweede helft 2018

11 sept. Bezoek slakkenmuseum (KVEO)
 Locatie  : Willem Backhuijs, Slikweg 6, Kerkwerve 
 Tijd : ntb

14 okt. Mosselmaaltijd (KVMO)
 Locatie : Merelhoeve, Nieuw en St. Joosland 
 Aanvang : 13.00 – 16.00 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 

  “Last Day of Summer” lezing en BBQ
 Locatie : Marineclub, Den Helder
 Tijd :  16.00 uur lezing, vanaf 17.00 uur borrel 

en BBQ 

4 sept KVMO-borrels
 6 nov Locatie : Bruincafé PKC, Den Haag
 Tijd : 16.30 – 18.30 uur

AFDELING MIDDEN 

20 sept   
    




