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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

V
lak voor het zomerverlof zijn de staatssecretaris en de vakbonden tot een  
onderhandelingsresultaat gekomen. De afgelopen weken ben ik samen met 
onze onderhandelaar majoor Niels van Woensel op verschillende marine locaties 
geweest om het resultaat nader toe te lichten. Op één locatie na gaf het over-

grote deel van de aanwezige officieren aan dat ze het niet meer begrijpen: hoe verhoudt 
dit resultaat zich tot de Defensienota en tot de Beleidsnota bij Hoofdstuk 10 van de 

Rijksbegroting 2019, waarin de minister en staatssecretaris 
zeggen dat Defensie een aantrekkelijke en betrouwbare 
werkgever wil zijn? Het resultaat leidt tot veel emoties bij 
officieren. 
Ik begrijp deze emoties. Ik kan hen niet uitleggen waarom 
een jonge burgermedewerker met een bacheloropleiding, 
die gelijktijdig met een jonge officier aantreedt en een 
normale carrière doorloopt bij Defensie, veelal gedurende 
zijn/haar carrière meer pensioen opbouwt dan zijn/haar 
militaire collega. Ik weet wel waardoor het komt: het 
startsalaris van een officier is aanzienlijk lager dan dat 
van zijn burger collega. Hierdoor blijft de officier in een 
middelloonstelsel achter de pensioenfeiten aan lopen. 

Voor veel officieren is de maat vol: een aantal van hen heeft een brandbrief aan de 
minister en de staatssecretaris opgesteld en deze via de GOV laten verspreiden. In de 
brandbrief spreken de officieren van de Krijgsmacht hun zorg uit over de toekomst van 
hun Defensie. Ze constateren dat het wantrouwen in de organisatie alarmerend begint te 
worden en zij vrezen dat een groot aantal jonge collega’s definitief zal besluiten Defensie 
te verlaten. Een terechte zorg, die ik deel en die wij de afgelopen maanden meerdere 
keren hebben geuit. Een zorg die ook onze Koninklijke Marine gaat raken als we onze 
jongeren, de toekomst van onze organisatie, definitief de valreep zien verlaten. Er zal 
in mijn ogen dan ook snel iets moeten gebeuren om dit doemscenario te voorkomen. 
Het roer moet echt om als Defensie het vertrouwen van het personeel wil terugwinnen. 
Reorganiseren en bezuinigen gaan de kabinetten Rutte gemakkelijker af dan het weer 
herstellen van de ellende die zij zelf hebben veroorzaakt.
Niet alleen op het arbeidsvoorwaardelijke gebied hebben we te maken met een 
‘doom’scenario. Op 23 november as. zal in het kader van ons 135-jarig bestaan een 
symposium worden georganiseerd met de titel ‘Dealing With Doom’. Voor nadere 
informatie verwijs ik naar pagina 34 van dit Marineblad.

In het artikel ‘Russen, Koopvaardij en Koninklijke Marine’ schrijft mr.dr.drs Peter van der 
Kruit dat de Nederlandse staatsnoodwetgeving voorziet in een situatie waarin Nederland 
onderdeel is van een internationaal conflict met Rusland, waarbij de voortzetting van de 
Nederlandse koopvaardij in het geding is. Het handhaven van de noodwetten dient te 
geschieden door officieren van de Koninklijke Marine. Hij constateert terecht dat dit een 
punt van aandacht zou moeten zijn. Niet alleen bij onze Koninklijke Marine maar ook bij 
onze politieke vertegenwoordigers, want vandaag de dag varen veel (etnische) Russen op 
onze koopvaardijschepen en het aantal marineofficieren is aanzienlijk verminderd door de 
jarenlange bezuinigingen. Kunnen we deze taak überhaupt nog wel uitvoeren?
Arie Booy staat in het artikel ‘Een longroom aan de wal’ stil bij de oudste sociëteit van 
de krijgsmacht: onze Marineclub. Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan is er een 
jubileumboek gemaakt over onze tweede huiskamer in Den Helder. Lezers van het 
Marineblad kunnen het boek met korting bestellen.

Ondanks mijn zorgelijke voorwoord wens ik u veel leesplezier, in de gedachte dat we 
samen sterk staan! 
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Onze premier straalde, op de zonovergoten Prinsjesdag van 18 september jl.. Het gaat namelijk goed 
met Nederland: de economie bloeit, volgens de nieuwe cijfers voor 2018 en 2019. Voor 2019 verwacht 
het CPB dat het Bruto Binnenlands Product met ruim 2%, dus met vele miljarden euro’s, zal gaan 
groeien. 

Volgens de ramingen van het CBP gaat de koop-
kracht van bijna alle huishoudens in 2019 flink 
omhoog, onder meer omdat het kabinet voor 

2019 een loonsverhoging van 2,9% voorziet. Daar staat 
wel tegenover dat inflatie ook flink stijgt: met 2,4%, on-
der andere vanwege de BTW-verhoging.
Het gaat dus goed met ons land. Naar aanleiding 
van Prinsjesdag stond later die dag op de site van het 
ministerie van Defensie: 

‘Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in 
het herstellen, versterken en vernieuwen van de 
krijgsmacht. Dit gebeurt met de extra € 1,2 miljard 
die eerder is toegezegd in het regeerakkoord. 
Door de groeiende instabiliteit in de wereld zijn de 
investeringen hoognodig om Nederland te kunnen 
beschermen tegen dreigingen. Zowel minister Ank 
Bijleveld-Schouten als staatssecretaris Barbara Visser 
noemen het personeel de cruciale schakel in de 
vernieuwing van de krijgsmacht. Ze willen daarom 
investeren in het personeel en het vertrouwen 
herstellen. Volgens hen kan deze vernieuwing alleen 
tot stand komen als we er samen de schouders onder 
zetten, als één team Defensie’.

Hieronder licht ik Hoofdstuk 10 van de Rijksbegroting 
2019, oftewel de defensiebegroting, toe wat betreft het 
budget, personeel en materieel. Dit doe ik aan de hand 
van de Beleidsnota, behorend bij de begroting.
 
Financiën
Het defensiebudget groeit volgens de begroting in 
2019 naar 10,1 miljard euro. Dit is 1,3% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP). Het kabinet schetst in de 

nota een eerlijk beeld: Nederland bevindt zich op het 
niveau van België, Slovenië en Luxemburg en verkeert - 
om in voetbaltermen te spreken - in degradatiegevaar. 
Nederland investeert in zijn Defensie maar blijft nog 
ver af van de in Wales afgesproken 2% BBP. Volgens 
de nota gaan we dit ook niet in 2024 bereiken. Het 
percentage blijft rond de 1,3% schommelen, ondanks de 
verwachte stijging van het defensiebudget, conform het 
regeerakkoord. Het kabinet Rutte III blijft net als Rutte II 
de rekening doorschuiven naar een volgende regering. 
Deze zal zich geconfronteerd zien met de toezegging aan 
de NAVO dat het defensiebudget in 2024 2% BBP zal zijn. 
Een belangrijk aandachtspunt bij Defensie blijft 
dat ze (nog) niet in staat is om het budget uit te 
geven. Het is daarom goed te vernemen dat er 
een Defensiematerieelsbegrotingsfonds wordt 
ingesteld, waarin de uitgaven aan investeringen en 
de instandhouding daarvan worden opgenomen. Met 
het fonds kunnen schokken in de defensiebegroting 
worden opgevangen. Het budget dat nog niet kan 
worden uitgegeven blijft zo beschikbaar voor Defensie. 
Het zou het kabinet Rutte III sieren als het, gezien de 
florissante stand van het land, incidenteel een aanzienlijke 
bruidsschat in dit fonds stort. Daarmee kan Defensie zich 
herstellen en neemt de regering verantwoordelijkheid 
voor een deel van de rekening van het herstel van 
onze krijgsmacht, waardoor deze niet volledig bij een 
toekomstig kabinet wordt gelegd.  

Het budget van de Koninklijke Marine is vastgesteld 
op ongeveer 842 miljoen euro. Dat is ongeveer 0.1% 
van het BBP van Nederland. Ter vergelijking: dat zijn 
nog geen 4 dagen zorg- of sociale zekerheidskosten. 
Ondanks de toegezegde innovatie die bij de marine gaat 

Je moet het dak repareren 
als de zon schijnt



 marineblad   |   oktober 2018

5

plaatsvinden wordt het belang van veiligheid op en vanaf 
zee in mijn ogen nog steeds zwaar onderschat. En dat 
voor een maritieme natie en import- en exportland. De 
wereld is onvoorspelbaarder geworden en de nieuwe 
geopolitieke grootmachten gaan de machtsverhoudingen 
veranderen. Kunnen we onze aan- en afvoerroutes over 
zee met onze maritieme bondgenoten, die eveneens met 
zware bezuinigingen te maken hebben gehad, nog wel 
beschermen? Een serieuze vraag die onze politiek dient 
te beantwoorden maar vooralsnog gaat niemand deze 
discussie aan in de Tweede Kamer. 

Personeel 
In de Beleidsnota bij de begroting is een paragraaf over 
mensen opgenomen. In deze paragraaf kondigt Defensie 
haar plannen aan voor 2019. Er wordt gesteld dat 
Defensie een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever 
met een stevige verankering in de samenleving wil zijn. 
Een goed en noodzakelijk streven, daar dit voor het 
werven en vooral het behouden van het personeel een 
must is voor de toekomst van onze organisatie. 
Eén van de speerpunten voor 2019 wordt het ontwikkelen 
van een nieuw personeelssysteem. Dit is inderdaad hard 
nodig. Het flexibel personeelssysteem - beter bekend als 
fase 1, 2 en 3 - moet op de schop. De afgelopen jaren is 
gebleken dat het niet heeft gebracht wat Defensie en het 
personeel hiervan hadden gehoopt. Uit de nota: 

‘Een personeelssysteem dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van mensen, dat de in-, door- en 
uitstroom van het personeel beter in balans brengt 
en dat meer duidelijkheid geeft aan onze mensen 
en zorgt voor meer flexibiliteit voor hen en voor 
Defensie. Dit wil Defensie gaan doen door het 
creëren van flexibele aanstellingsmogelijkheden 
en contractvormen en het realiseren van een meer 
flexibel medewerkersbestand zodat de organisatie 
wendbaarder wordt’.

Vanuit het oogpunt van Defensie begrijp ik dat zij 
wendbaar wil zijn en meer flexibiliteit nastreeft. Maar 
willen de militairen dit ook? Ik kan me namelijk goed 
voorstellen dat militairen, net als alle andere werknemers, 
zekerheid willen hebben over hun toekomst. Zeker als 
militairen hun beste (jonge) jaren aan de werkgever 
Defensie geeft. Het lijkt mij dan ook verstandig dat 
de Haagse beleidsmakers in gesprek gaan met jonge 
militairen voordat ze een nieuw systeem gaan invoeren. 
Dat beleidsmakers hen vragen wat zij zouden willen, hoe 
zij verleid kunnen worden langer bij Defensie te blijven en 
onder welke condities ze eventueel willen uitstromen.
Ook wordt stilgestaan bij het onderhandelaarsresultaat:

‘De verbeterde primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden dragen mede bij aan het vertrouwen van 
het personeel in de organisatie. De afspraken sluiten 
beter aan bij de wensen van onze mensen en de eisen 
die een moderne krijgsmacht stelt’. 

Uit mijn rondgang door het land naar aanleiding van de 
ledenraadplegingen heb ik dit enthousiasme niet kunnen 

ontdekken. De (jonge) marineofficieren zijn gechoqueerd 
over het voorgelegde resultaat dat hen diep in de 
pensioenportemonnee gaat raken. Ze zetten vraagtekens 
bij de ophoging van de oefentoelage met 10%. Het is 
veel arbeidsvoorwaardengeld voor Defensie maar wat er 
overblijft voor de operationeel ingezette militair is en blijft 
een uurloon waarvoor niemand in Nederland mag werken 
omdat het beneden het minimumloon ligt. 

De vraag die menig jonge officier zich stelt is, waarom zou 
ik nog bij ‘de baas’ blijven? Waarom doe ik nog iedere 
dag mijn best en maak ik vele niet betaalde overuren? Het 
zal hun intrinsieke motivatie zijn, hun can-do mentaliteit. 
Echter, het wordt tijd dat de liefde van twee kanten komt. 
Een groep zeer betrokken officieren heeft een brandbrief 
aan de minister opgesteld. Om hen te beschermen is deze 
via de GOV naar buiten gebracht. De officieren hebben 
de brief geschreven omdat zij zich grote zorgen maken 
over de toekomst van ons bedrijf. Ze constateren dat met 
het huidige beleid de jonge officieren massaal Defensie 
de rug toekeren. Ik begrijp dat dit afgegeven signaal erg 
gevoelig ligt en niet wenselijk is. Echter, dit signaal kan en 
mag niet worden genegeerd. Als er niet wordt geluisterd 

naar de noodkreet van deze zeer betrokken officieren 
zullen ze massaal afhaken. De langdurige investeringen in 
onze toekomstige leidinggevenden gaan dan verloren, de 
organisatie met een enorme braindrain achterlatend. Deze 
braindrain kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor 
de operationele inzet van onze vloot en van het Korps 
Mariniers.

Onze minister en staatssecretaris zeggen dat ze weer een 
aantrekkelijker en betrouwbare werkgever willen zijn. 
Dit is in mijn ogen noodzakelijk als we in de toekomst 
voldoende gekwalificeerd personeel voor onze nieuwe 
innovatieve schepen en onderzeeboten en Korps 
Mariniers willen hebben. Het hoofdstuk reorganisaties 
en bezuinigen moet dan wel echt worden afgesloten. Dit 
kan niet met kleine stapjes. Het kabinet Rutte III moet zich 
gaan realiseren dat het wantrouwen van het personeel te 
diep zit. Het defensiepersoneel zet namelijk met zijn can-
do mentaliteit al jaren de schouders eronder. Om weer in 
voetbaltermen te spreken: het team staat nog steeds op 
het veld maar het is en blijft zorgelijk want wisselspelers 
zijn er niet meer. Dit wordt onderschreven door de 
onlangs gepresenteerde Personeelsrapportage midden 
2018. Het irreguliere verloop van militairen blijft te hoog. 
Ook bij onze marine: de vullingsgraad is in een half jaar 
gedaald van 85,1 naar 83,6%. Het team heeft behoefte 
aan een gebaar van de sponsor (het kabinet), waaruit 
dankbaarheid en waardering blijkt voor het jarenlang 
draaiende houden van de organisatie, ook ten tijde van 
de economische crisis. Dat gebaar moet volgens mij geen 
probleem zijn gezien de stand van ons land en het extra 

‘De (jonge) marineofficieren zijn gechoqueerd 
over het voorgelegde resultaat dat hen diep in 

de pensioenportemonnee gaat raken’
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budget dat Defensie heeft toegewezen gekregen. 
Het roer moet om. Kom op kabinet: maak dat gebaar 
richting de medewerkers van Defensie. Ze zullen het 
waarderen en het zal hen het gevoel geven dat er echt 
iets gaat veranderen.  

Materieel
De Beleidsnota is beleidsarm, het bevestigt hetgeen 
in de Defensienota 2018 is vastgesteld. De KM en het 
personeel wachten met smart op de ondertekening van 
de contracten, die het proces van een innovatieve impuls 
en boost bij CZSK zal starten en uiteindelijk zal leiden 
tot het uit de vaart nemen van onze sterk verouderde 
M-fregatten en mijnjagers. De aanschaf van deze nieuwe 
schepen zal samen met onze Belgische collega’s worden 
aangelopen. Ook de vervanging van onze onderzeeboten 
wordt verder voorbereid en het nieuwe combat support 
ship (bevoorrader) zal ook worden aanbesteed. 

Echte stappen zijn er echter tot op heden nog niet 
gezet. Er zijn nog geen contracten met de (Nederlandse) 
industrie ondertekend en het is afwachten wat de 
plannen met betrekking tot de herijking van onze 
slagkracht gaan brengen. Naast de platformen zullen er 
ook op het gebied van onze wapensystemen stappen 
worden gezet. De luchtverdedigingssystemen voor 
onze schepen worden gemoderniseerd door Evolved 

Sea Sparrow Missile Block 2 raketten aan te schaffen. 
Daarnaast zullen de Surface-to-Surface Missiles voor 
de fregatten worden vervangen. Ook zullen de huidige 
Goalkeeper-snelvuurkanons vervangen worden.

Conclusie
Uit de miljoenennota 2019 blijkt dat het goed gaat 
met Nederland. Het kabinet Rutte III is tevreden over 
de stand van het land. Deze tevredenheid is echter 
niet van toepassing op het defensiepersoneel. Het is 
de (arbeidsvoorwaardelijke) bezuinigingen nog niet 
vergeten, daarvoor zijn de littekens nog te vers. Het 
defensiepersoneel heeft het de kabinetten Rutte dan 
ook nog niet vergeven. Het wantrouwen is nog steeds te 
groot en dit gaat niet vanzelf verdwijnen, daarvoor zit het 
namelijk te diep. Het defensiepersoneel zit dan ook niet 
te wachten op mooie woorden: ze willen actie zien. Je 
moet het dak repareren als het droog is. Gezien de stand 
van het land is het bijzonder zonnig en dus een (politieke) 
keuze of dit gaat geschieden of niet. Ik ben de mening 
toegedaan dat het defensiepersoneel dit niet alleen 
verdient maar dat het ook noodzakelijk is om de door alle 
partijen gewenste doorstart te kunnen maken.  

KTZ ing. M.E.M. (Marc) de Natris is voorzitter van de 
KVMO.
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Aangaande investeringen in marinebouw

‘In de tijd dat ik nog wedstrijden zeilde, 
kwam het regelmatig voor dat iemand aan 
boord zijn vreugde uitte als we gunstig lagen 
in het veld van jachten. Dan was er altijd wel een 
ander bemanningslid die dit gevoel nuanceerde met de 
laatste zin van de fabel van La Fontaine over de twee 
compagnons en de beer: “verkoop nooit zijn huid als de 
beer nog niet geschoten is”.

Hieraan moest ik de afgelopen maanden denken als 
ik instemmende, tevreden commentaren van KVMO, 
marineleiding en verbonden industrie las, naar aanleiding 
van de Defensienota van maart 2018.  Deze zijn natuurlijk 
onder meer ingegeven door de hierin in het vooruitzicht 
gestelde omvangrijke marine-nieuwbouw. De reacties zijn 
begrijpelijk, maar gaan voorbij aan het feit dat de nota 
qua afwegingen onvolledig is. De nota neemt immers de 
huidige samenstelling van de krijgsmacht voor lief, nu en 
in de nabije toekomst. Het extra geld gaat naar het beter 
functioneren hiervan. Doordat in de defensiebegroting 
al jaren gewag wordt gemaakt van de vervanging van 
onderzeeboten en fregatten is het, op basis van dit 
uitgangspunt, logisch dat die terug te vinden is in de 
nota.

Over twee jaar vindt een “herijking” van de nota plaats. 
Te verwachten is dat deze zich, zoals het een ware 
Defensienota betaamt, meer richt op het vinden van de 
optimale samenstelling van de krijgsmacht. Dan moet 
een balans worden gezocht tussen het nut van extra 
jachtvliegtuigen, mechanisatie van brigades en vervanging 
van scheepsgroepen, binnen het budget. Vanuit de optiek 
van de belastingbetaler is zo’n analyse natuurlijk een 
goede zaak.

Het gevolg kan wel zijn dat, als de voorziene omvang 
van het defensiebudget tegen die tijd niet aanzienlijk 
groter is dan nu, nadere keuzes nodig zijn ten aanzien 
van de marine-plannen. De in de Defensienota 2018 
aangekondigde bouw van marineschepen, voor zover die 
ten tijde van de “herijking” nog niet is aanbesteed, komt 
dan weer op losse schroeven te staan.

Kortom, de fabel van La Fontaine is ook hier actueel!’

KTZA b.d. dr. E.J. de Bakker

‘Graag geef ik een korte reactie op het artikel 
uit het Marineblad van augustus 2018 over de 
toekomstplannen van CZSK, geschreven door LTZ 
1 (TD) F.G. Marx MSc EMSD. Het is te begrijpen, dat 
de schrijver zich beperkt tot de voorliggende plannen en 
geen conclusies verbindt aan de gekozen oplossingen. 
Een vlootplan zoals vroeger nog wel eens een optimale 
samenstelling van eenheden werd genoemd, zou dit 
mogelijk wel kunnen doen. 

Het valt mij op, dat in alle plannen een belangrijke 
component ontbreekt, n.l. de maritieme patrouille 
vliegtuigen, die sinds het desastreuze beleid van 
voormalige ministers uit ons arsenaal zijn verdwenen. 
Het lijkt er wel op dat de opheffing van de MARPAT en in 
feite de MLD heeft geleid tot een gebrek aan interesse, 
mogelijk gevoed door afnemende expertise, voor de 
mogelijkheden van deze component, die toch 100 jaar 
een onlosmakelijk deel van de Koninklijke Marine was.

In landen om ons heen is dat wel anders, het Verenigd 
Koninkrijk is gestart met de opbouw van haar patrouille 
capaciteit, zij verwacht binnenkort een squadron van 
P8 Poseidon vliegtuigen op te zetten en heeft daartoe 
al jaren enkele vliegers gestationeerd in de USA om 
de kennis aan boord te houden. Ook Noorwegen 
heeft een bestelling van dit vliegtuigtype geplaatst 
en vanzelfsprekend is de US Navy de koploper, waar 
uiteindelijk ruim 100 van deze vliegtuigen zullen 
opereren. Verder van huis wijs ik nog op Australië 
en Nieuw-Zeeland, die dit voorbeeld volgen. Van 
vele kanten waarschuwt men voor toenemende 
onderzeebootactiviteit in de North Atlantic en het grote 
tekort aan patrouillevliegtuigen om hier greep op te 
houden.

Mogelijk kan het Marineblad een platform zijn, waarbij 
deze ontwikkelingen bestudeerd en besproken worden 
en waarbij onze  contacten met Britten en Amerikanen de 
informatie kunnen leveren.’

KTZ b.d. drs. A.J. Neleman (oud-cdt VSQ2)

Reacties



‘Amerika is 
vastberaden om 

zijn rivalen voor te 
blijven. Maar tegen 

welke prijs?’

T
erwijl strijdmachten in Europa moeten vechten om voldoende middelen, reist 
de vraag in de Verenigde Staten of de slinger niet stillaan is doorgeslagen in 
de andere richting. Toegegeven, de noden van de Amerikaanse strijdkrachten 
zijn enorm, zeker gezien de toenemende rivaliteit met China. Maar kunnen de 
VS op lange termijn hun positie handhaven als er om de harde macht in stand 

te houden enorme offers worden gebracht in instellingen die cruciaal zijn voor de cohe-
sie en de veerkracht van de samenleving: onderwijs, bijvoorbeeld, dat volgend jaar vijf 
procent inlevert, of sociale zaken, dat tien procent inlevert. Het Amerikaanse defensie-
budget voor 2019 is misschien een overwinning voor het Pentagon, maar baart zorgen 
over de wil van Washington om de binnenlandse versplintering aan te pakken. 
 
Het defensiebudget voor 2019 is fenomenaal: 716 miljard dollar. En dit zou slechts het 
begin moeten zijn van een nieuwe sprong die de Amerikaanse defensie-uitgaven tegen 
2021 zouden opstuwen tot bijna 800 miljard dollar. Amerikaanse militairen zullen vol-
gend jaar al wat meer gaan verdienen. De grootste toename situeert zich in de ontwik-
keling en aankoop van nieuwe materiaal. 237 miljard wordt er volgend jaar aan nieuwe 
wapens gespendeerd. 
 
Het leger zal een inhaalbeweging maken op het gebied van conventionele wapens. De 
bestaande wapensystemen werden de voorbije jaren intensief gebruikt, in de strijd tegen 
IS bijvoorbeeld, en dat heeft ervoor gezorgd dat een aantal sneller vervangen moet wor-
den. Het belangrijkste objectief is echter het vergroten van de slagkracht ten aanzien van 
China en in mindere mate Rusland. Om de dominantie in de Stille Oceaan te behouden, 
worden volgend jaar voor 10,7 miljard aan F-35 gevechtsvliegtuigen, voor 7,7 miljard 
nieuwe Virginia-onderzeeboten besteld, voor 5,9 miljard nieuwe destroyers en voor  
2,2 miljard aan Poseidon-vliegtuigen voor de onderzeebootbestrijding. Ook de bouw  
van een nieuw vliegkampschip werd goedgekeurd.
 
Het decreet voorziet verder in meer geld voor nucleaire afschrikking en de verdediging 
tegen kernraketten: 36 miljard dollar in totaal, waarvan 3,7 miljard wordt uitgetrokken 
voor de bouw van een nieuw type onderzeeboot gewapend met kernraketten, 2,1 mil-
jard voor nieuwe afweerraketten in Alaska. Belangrijk is ook dat er meer geld komt voor 
de modernisering van de bestaande Minuteman-kernraketten, de ontwikkeling van een 
nieuw type en afweersystemen in de ruimte. Liefst 13,7 miljard dollar is begroot voor 
onderzoek en ontwikkeling: het ontwikkelen van hypersonische raketten, onbemande 
vliegtuigen, cyberoorlogvoering, militaire toepassingen van artificiële intelligentie, super-
snelle computerchips, enzovoort.
 
Kracht en dominantie zijn de beste garantie op veiligheid. Dat is het devies. Amerika is 
vastberaden om zijn rivalen voor te blijven. Maar tegen welke prijs? Terwijl er volgend 
jaar voor 14 procent meer aan defensie wordt uitgegeven, zal Washington 5 procent 
bezuinigen op onderwijs, 14 procent op huisvesting en 23 procent op diplomatie. Mi-
lieu, dat was voorspelbaar, moet er nog meer aan geloven. Zelfs defensie lijkt zich daar 
zorgen over te maken. Defensieminister Mattis stelde dat het versterken van krijgsmacht 
niet kan zonder de Amerikaanse samenleving en economie te verstevigen. “Als er iets 
aan ons ontsnapt is het iets in het binnenland,” stelde hij, verwijzend naar de toenemen-
de polarisatie en onzekerheid in de samenleving. De krijgsmacht kan zich verder moder-
niseren, maar kijkt nu bezorgd naar de samenleving die achterblijft. 

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

Politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. 
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Wat gebeurt er met de Nederlandse 
koopvaardij indien internationale 
spanningen met Rusland toenemen 
en wat is de rol van de Koninklijke 
Marine daarbij?

Tijdens een congres ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Nederlandse Vereniging 
van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK), stelde de voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor 
Marineofficieren (KVMO) een interessante vraag over de positie van de Nederlandse koopvaardij bij 
toenemende spanningen met Rusland.1 

De relevantie van die vraag bestaat uit het feit dat 
veel Nederlands gevlagde koopvaardijschepen 
varen met een Russische kapitein, en/of met een 

– gedeeltelijk - Russische bemanning, inclusief etnische 
Russen uit voormalige Sovjetrepublieken zoals Oekraïne, 
Wit-Rusland of Letland. 
De discussie ontwikkelde zich verder langs de volgende 
vragen: kunnen Russische kapiteins hun Nederlandse 
koopvaardijschepen overdragen aan de Russische 
autoriteiten?; welke bevoegdheden heeft de kapitein 
van een Nederlands koopvaardijschip over het Russische 
gedeelte van zijn bemanning?; hoe zit het precies met 
het vorderen van Nederlandse koopvaardijschepen door 
de overheid? en; wat is hierbij de rol van de Koninklijke 
Marine?
Dit artikel heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen 
over het vermogen om de Nederlandse koopvaardij 
ongestoord voort te zetten in buitengewone tijden en de 
rol van de Koninklijke Marine daarbij. Daartoe zal eerst 
de mogelijkheid onderzocht worden waarom er Russische 
kapiteins mogen varen aan boord van Nederlandse 

koopvaardijschepen. Dan zal er worden gekeken naar 
het fenomeen staatsnoodrecht, gevolgd door een 
uiteenzetting van enkele voor de scheepvaart relevante 
noodwetten. Daarna zal de rol van de Koninklijke Marine 
bij dit soort crises worden uiteengezet. Het artikel eindigt 
met een samenvatting en conclusie.

Russische kapitein en zeevarenden op een 
Nederlands schip
Onder normale omstandigheden is het mogelijk dat 
Russische zeevarenden, inclusief de kapitein, op 
Nederlandse koopvaardijschepen varen. Een Nederlands 
koopvaardijschip met een volledige Russische bemanning 
behoort dus tot de mogelijkheden. 
In het begin van deze eeuw heeft de wetgever ervoor 
gekozen om de functie van kapitein op een Nederlands 
koopvaardijschip open te stellen voor bepaalde andere 
nationaliteiten, inclusief die van Rusland. Het werd 
mogelijk voor reders om onder voorwaarden een 
vrijstelling te krijgen van de wettelijke verplichting om 
een Nederlandse kapitein aan te stellen op Nederlandse 
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koopvaardijschepen.2 Deze vrijstelling werd indertijd 
gegeven op basis van het feit dat er een tekort aan 
Nederlandse kapiteins bestond. Russische kapiteins maken 
nog steeds gebruik van deze Nederlandse wettelijke 
regeling.  
Russische zeevarenden, anders dan de kapitein, hebben 
op basis van Nederlandse wetgeving vrijstelling om op 
Nederlandse koopvaardijschepen te varen. Voor deze 
Russische zeevarenden is dus geen vrijstellingsbewijs 
nodig zoals voor de kapitein. Wel moeten deze 
zeevarenden hun nationale vaarbevoegheidsbewijs 
kunnen tonen. 

Staatsnoodrecht
Het is niet ondenkbaar dat in tijden van oplopende 
internationale spanningen de Nederlandse 
koopvaardijschepen bescherming nodig hebben om hun 
werk te blijven doen. Zonder deze koopvaardijschepen 
zullen de transporten over zee afnemen met alle gevolgen 
van dien; de koopvaardij is van essentieel en wezenlijk 
belang voor het Koninkrijk der Nederlanden. Indien sprake 
is van buitengewone omstandigheden kan Nederland 
terugvallen op het staatsnoodrecht. Bepalingen uit dit 
rechtsgebied kunnen zelfs fundamentele mensenrechten 
opzijzetten.3 

Het staatsnoodrecht is terug te vinden in de 
Coördinatiewet uitzonderingstoestanden. Die wet voorziet 
in een schematische benadering van de procedures 
voor de inwerkingtreding van het staatsnoodrecht,4 
en is gebaseerd op artikel 103 van de Grondwet. 
Deze Coördinatiewet heeft aan het einde van de 
vorige eeuw het bestaande stelsel van buitengewone 
rechtstoestanden, zoals ‘staat van oorlog’, ‘staat van 
beleg’, ‘toestand van verhoogde waakzaamheid’ en 
de ‘burgerlijke uitzonderingstoestand’ vervangen door 
twee, naar zwaarte oplopende uitzonderingstoestanden. 
Deze uitzonderingstoestanden zijn de ‘beperkte’ en de 
‘algemene noodtoestand’.5 
Indien een noodtoestand is afgekondigd kan op basis 
van de Coördinatiewet bepaalde noodwetgeving in 

werking worden gesteld, ook die voor de scheepvaart. 
De Coördinatiewet regelt wanneer welke noodwet in 
werking treedt. Alle verplichtingen en bevoegdheden 
daarentegen staan in de afzonderlijke noodwetten, zoals 
de Vaarplichtwet en de Rijkswet Noodvoorzieningen 
Scheepvaart (zie hierna).
Hoewel er meerdere scenario’s denkbaar zijn, zal in 
geval van oplopende internationale spanningen, in 
het algemeen, in NAVO-verband getracht worden een 
eventuele crisis in de hand te houden. De Coördinatiewet 
speelt in dat kader nog geen rol, aangezien die op de 
nationale situatie ziet. 
Een volgende stap in het crisisbeheersingsproces kan zijn 
dat de NAVO militaire maatregelen neemt of voorbereidt. 
Ten gevolge daarvan kan op basis van de Coördinatiewet 
de beperkte of algemene noodtoestand in Nederland 
worden afgekondigd. Op dat moment kan het nodig zijn 
een aantal bevoegdheden uit noodwetten te activeren, 
bijvoorbeeld om Nederlandse koopvaardijschepen veilig 
te stellen door potentieel gevaarlijke elementen uit 
de bemanning te weren. De NAVO-procedures en de 
Coördinatiewet hebben geen causaal of juridisch verband. 
Het is wel de wens van de NAVO dat haar lidstaten 
over een geschikt nationaal juridisch instrumentarium 
beschikken om uitvoering te geven aan de door de NAVO 
geadviseerde crisisbeheersende maatregelen, inclusief het 
veiligstellen van de koopvaardijvloot.
Kortom, de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden 
is de juridische basis voor het afkondigen van een 
noodtoestand, waarna deze wet het staatsnoodrecht 
verder regelt, inclusief de noodwetgeving op het gebied 
van bescherming van de koopvaardijvloot.

Vaarplichtwet
De Vaarplichtwet is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2018. 
Deze wet bepaalt onder meer dat in tijden van oplopende 
spanning de vrijstelling voor Russische kapiteins om te 
mogen varen op Nederlandse koopvaardijschepen kan 
worden ingetrokken.6 Indien dit tijdig gebeurt wordt 
het onwaarschijnlijk dat een Russische kapitein zijn 
Nederlandse koopvaardijschip fysiek zal overdragen aan 
de autoriteiten van zijn vaderland. Uiteraard spelen hierbij 
ook andere factoren een rol, zoals geografische locatie en 
gelegenheid.
Ook kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
op basis van de Vaarplichtwet bepalen dat Russische 

‘Kunnen Russische kapiteins hun  
Nederlandse koopvaardijschepen overdragen 

aan de Russische autoriteiten?’

‘In het begin van deze eeuw heeft de wetgever ervoor gekozen om de functie van kapitein op een Nederlands koopvaardijschip open te stellen voor 

bepaalde andere nationaliteiten.’ (foto www.pixabay.com)
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bemanningsleden niet meer mogen aanmonsteren. Indien 
de kapitein van een Nederlands koopvaardijschip meent 
dat de aanwezigheid van Russische bemanningsleden 
gevaar oplevert voor de openbare orde aan boord of voor 
de veiligheid van het schip, dan is de kapitein bevoegd 
om deze bemanningsleden op te sluiten en vervolgens 
van boord te zetten in de eerstvolgende haven.7 Omdat 
Nederlandse koopvaardijschepen een wettelijk verplicht 
minimumaantal gekwalificeerde en gecertificeerde 
bemanningsleden aan boord moet hebben, mag er niet 
gevaren worden met minder bemanningsleden. Hiertoe 
is ook voorzien in de Nederlandse noodwetgeving; de 
Vaarplichtwet regelt dit.
Het doel van de Vaarplichtwet is om in buitengewone 
omstandigheden het bemannen en het instandhouden 
van de koopvaardijvloot te waarborgen en om de 
rechten en plichten van de zeevarenden in deze 
omstandigheden vast te leggen. Nederlandse 
zeevarenden die op buitenlandse koopvaardijschepen 
varen kunnen worden verplicht om te gaan varen op 
Nederlandse koopvaardijschepen. Zo worden, gedurende 
een noodtoestand, eventuele personeelstekorten aan 
boord van Nederlandse koopvaardijschepen opgelost. 
Zeevarenden die geen gehoor geven aan de vaarplicht 
plegen een strafbaar feit en kunnen daarvoor worden 
veroordeeld.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat kan de 
kapitein van een Nederlands koopvaardijschip ook 
aanwijzingen (opdrachten) geven. Indien de kapitein deze 
niet opvolgt dan kan hij daarvoor strafrechtelijk worden 
vervolgd.

Kortom, indien op basis van de hiervoor beschreven 
Coördinatiewet een beperkte of algemene noodtoestand 
is afgekondigd, dan kunnen, ook op basis van de 
Vaarplichtwet, Russische zeevarenden van boord worden 
gehaald en Nederlandse zeevarenden een vaarplicht 
worden opgelegd. Mensenrechten, zoals vrije keuze van 
beroep en gunstige arbeidsvoorwaarden, kunnen dan 
ondergeschikt worden gemaakt.

Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
Deze Rijkswet is van augustus 1972, terwijl de laatste 
bijwerking van medio 2016 is. Voor een overzicht van 
de geschiedenis van voorzieningen op het gebied van 
zeescheepvaart in buitengewone omstandigheden 
kan de lezenswaardige Memorie van Toelichting8 
worden aangeraden. Sommige bepalingen van deze 
Rijkswet treden pas in werking nadat, op basis van 
de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, een 
noodtoestand is afgekondigd. Dit is analoog aan de 
Vaarplichtwet. De kern van deze Rijkswet is dat de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat Nederlandse 
koopvaardijschepen aanwijzingen kan geven om bepaalde 
havens te vermijden, maar ook om scheepsruimte te 
vorderen. De reder moet zijn schip dan ter beschikking 
stellen aan de minister. Het kan ook zijn dat er een 
gedeelte van een schip wordt gevorderd, dus een 
bepaalde laadruimte of passagiersruimte. Indien de 
(buitenlandse) reder onbereikbaar is, dan is het de 

kapitein van het schip die benaderd wordt en zijn schip 
aan de minister ter beschikking moet stellen. 
Deze Rijkswet regelt verder ook eventuele vergoedingen 
en andere financiële en organisatorische zaken, zoals 
onderhoud, exploitatie en eigendom. De kapitein van een 
Nederlands koopvaardijschip heeft bij de uitvoering van 
deze Rijkswet een cruciale rol gekregen. Deze Rijkswet 
wordt gehandhaafd met strafbepalingen. Niet alleen de 
reder, maar ook de kapitein kan strafrechtelijk worden 
vervolgd indien hij geen gehoor geeft aan de wettelijke 
bepalingen.

Rol Koninklijke Marine
Bij staatsnoodrecht spelen de krijgsmacht in het algemeen 
en de Koninklijke Marine in het bijzonder een grote 
rol, vooral bij het instellen van militair gezag. Militaire 
autoriteiten worden dan tijdens de beperkte of algemene 
noodtoestand met speciale bevoegdheden bekleed. Deze 
bevoegdheden zijn in specifieke wetten uitgewerkt, zoals 
in de Vaarplichtwet en in de Rijkswet Noodvoorzieningen 
Scheepvaart. In deze wetten krijgen officieren van de 
Koninklijke Marine speciale bevoegdheden. Zo worden 
zij belast met de opsporing van strafbare feiten. Dat is op 
zijn minst opmerkelijk, omdat niet alle officieren van de 
Koninklijke Marine zijn opgeleid tot opsporingsambtenaar 
met alle bevoegdheden en dwangmiddelen van dien. De 
kennis van het nationale strafprocesrecht van alle landen 
binnen het Koninkrijk zal mogelijk niet voldoende zijn om 
op te treden als volledig bekwaam opsporingsambtenaar 
voor beide genoemde wetten.9 Maar hierin kan worden 
voorzien door vroegtijdige opleidingen.

Vaarplichtwet
De Vaarplichtwet heeft een artikel dat handelt over de 
opsporing van bepaalde strafbare feiten, zoals genoemd 
in deze wet. Dit artikel 24 luidt, geparafraseerd, als volgt:

Met de opsporing van strafbare feiten uit deze wet zijn, 
o.a., belast:
a.  Officieren der Koninklijke Marine, behorende tot het 

korps zee-officieren en voor zover zij in werkelijke 
dienst zijn, de tot dit korps behorende officieren 
der Koninklijke Marine Reserve, alsmede de overige 
officieren der Koninklijke Marine, daartoe door Onze 
Minister van Defensie aangewezen; 

Deze strafbare feiten gaan over het verplicht verrichten 
van werkzaamheden door vaarplichtigen, die Nederland 
niet mogen verlaten. Maar ook over het veroorzaken van 
schade aan een schip, het niet opvolgen van aanwijzingen 
en het schip verlaten zonder toestemming. 
Naast de opsporing van deze strafbare feiten, worden de 
marineofficieren ook belast met de opsporing van enkele 
andere specifiek genoemde strafbare feiten en krijgen zij 
ook extra handhavingsbevoegdheden uit de Algemene 
wet bestuursrecht. Verplichtingen zoals het gedwongen 
verrichten van arbeid aan boord van een schip is 
onder normale omstandigheden een schending van 
mensenrechten. Indien een noodtoestand is afgekondigd 
is dit wel toegestaan. Ook daarom, blijft het interessant 
om te zien dat officieren van de Koninklijke Marine 
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met de opsporingen van al deze strafbare feiten zijn 
belast en de beschikking krijgen over alle bijbehorende 
opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen. 

Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
Ook de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart heeft 
bij de handhaving een rol toebedeeld aan de Koninklijke 
Marine. Zie hieronder de geparafraseerde tekst van artikel 
31 uit deze wet:

1.  Met de opsporing van strafbaar feiten uit deze  
Rijkswet zijn, o.a., belast:

a.  Officieren der Koninklijke Marine, behorende tot het 
korps zee-officieren en voor zover zij in werkelijke 
dienst zijn, de tot dit korps behorende officieren 
der Koninklijke Marine Reserve, alsmede de overige 
officieren der Koninklijke Marine, daartoe door Onze 
Minister van Defensie aangewezen;

 
Het niet voldoen aan de verplichting tot 
terbeschikkingstelling van schepen en andere handelingen 
die in strijd zijn met de verbodsbepalingen uit deze 
Rijkswet, worden beschouwd als misdrijven. Deze 
Rijkswet bevat dus strafbepalingen en vermeldt wie 
met de opsporing van de feiten zijn belast inclusief 
hun bevoegdheden. Ook officieren van de Koninklijke 
Marine zijn voor deze wet opsporingsambtenaren met 
alle opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen die 
daarbij horen. Officieren van de Koninklijke Marine zijn 
niet alleen belast met de opsporing in Nederland, maar 
ook in de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze 
landen hebben hun eigen wetgevingen, al zijn er wel 
overeenkomsten in de opsporingsbevoegdheden en 
dwangmiddelen waarover deze officieren de beschikking 
krijgen.

Samenvatting
Indien internationale spanningen met Rusland hoog 
oplopen, dan bestaat de mogelijkheid dat Russische 
bemanningsleden, inclusief de kapitein, aan boord 
van een Nederlands gevlagd koopvaardijschip gevaar 
opleveren voor dit koopvaardijschip. De regering kan 

naar aanleiding van deze spanningen een beperkte of 
een algemene noodtoestand uitroepen, dit op basis 
van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden. Na 
het uitroepen van een noodtoestand kunnen Russische 
kapiteins en zeevarenden worden weggestuurd van 
boord, dit op basis van de Vaarplichtwet. Ook voorziet 
deze wet erin dat een eventueel personeelstekort kan 
worden opgevuld door Nederlandse zeevarenden te 
verplichten om te gaan varen aan boord van Nederlandse 
koopvaardijschepen. 
De Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart geeft 
de bevoegdheid aan de Nederlandse minister om 
Nederlandse koopvaardijschepen te vorderen, maar pas 
nadat er een noodtoestand is uitgeroepen in Nederland.
Interessant is dat zowel door de Vaarplichtwet als door 
de Rijkswet Noodtoestanden Scheepvaart officieren 
van de Koninklijke Marine worden aangewezen om 
deze wetten te handhaven, ook voor de andere landen 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Deze officieren 
treden dan op als opsporingsambtenaren, inclusief de 
opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen die daarbij 
horen. Gezien de complexiteit van de verschillende 
nationale strafproceswetgevingen zullen de handhavende 
marineofficieren hun kennis op dit gebied mogelijk flink 
moeten bijspijkeren.
Concluderend kan worden gesteld dat de Nederlandse 
staatsnoodwetgeving voorziet in een situatie waarbij 
Nederland onderdeel is van een internationaal conflict 
met Rusland, waarbij het voortzettingsvermogen van de 
Nederlandse koopvaardij in het geding is. Handhaving van 
de noodwetten door officieren van de Koninklijke Marine 
zou een punt van aandacht kunnen worden.

mr. dr. drs. P.J.J. (Peter) van der Kruit diende van 
1973-2004 als zeeofficier bij de Koninklijke Marine 
en vervolgens tot 2014 als Universitair Hoofddocent/
Senior Onderzoeker bij de NLDA/Sectie Militair 
Recht. Tegenwoordig is hij directeur van het 
Juridisch Nautisch Adviesbureau JNAB B.V..

Noten
1  Zie ‘Jaarverslag MIVD 2017’, Den Haag: Ministerie van Defensie april 

2018, p. 16. Zie ook Marc de Natris, ‘Glasnost, Perestrojka en onze 
reders’, weblog16 april 2018, kvmo.nl.

2  Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins voor de sector koopvaardij, 
20 augustus 2013.

3  Zie als voorbeeld artikel 4 lid 3 onder c van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM).

4  Nooijen, M. & Kruit, P.J.J., van der, Handboek Staatsnoodrecht, 
Breda/Den Helder: NLDA 2009.

5  Het afkondigen van een noodtoestand is aan strenge regels 
gebonden. Op voordracht van de Minister-President kan de Regering 
hiertoe beslissen. 

6  Dit op basis van artikel 30 lid 4 Wet Zeevarenden juncto artikelen 
10 en 11 Vaarplichtwet juncto de context van deze artikelen zoals 
geschetst in de Memorie van Toelichting op de Vaarplichtwet 
(Kamerstukken II, 1969-70, 10339, nr. 3, p. 7).

7  Artikel 10 Vaarplichtwet; dit artikel treedt pas in werking ingeval van 
een noodtoestand.

8  Kamerstukken II, 1967/68, 9427 (R 625), nr. 3 Memorie van 
Toelichting.

9  Borghouts, H.C.J.L. c.s., Evaluatie toepassing militair strafprocesrecht 
bij uitzendingen, Haarlem, 31 augustus 2006, p. 55. Zie voor een 
juridische uiteenzetting van strafvordering door marineofficieren: 
Kruit, P.J.J. van der, Strafvordering op zee: Enkele aspecten van 
opsporingsbevoegdheden tijdens maritieme rechtshandhaving, in: 
Militair Rechtelijk Tijdschrift, jaargang 105-2012, Aflevering 1, p.1-6. 

‘De kapitein van een Nederlands koopvaardijschip heeft bij de 

uitvoering van de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart een cruciale 

rol gekregen.' (foto pixabay.com)
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In juni 2018 verscheen een nieuw boek van Madeleine Albright getiteld 
‘Fascism, a warning’, in Nederlands vertaald onder de titel ‘Fascisme, een 
waarschuwing’. De schrijfster staat mij nog scherp voor de geest als kor-

date minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Clinton-regering van 1997-
2001. Daarnaast was zij onder meer ambassadeur bij de Verenigde Naties en 
hoogleraar aan de Georgetown University in Washington DC. Zij is inmiddels 
de tachtig gepasseerd maar in ieder geval actief genoeg om een nieuw boek 
het levenslicht te doen zien. 

Fascisme wordt gedefinieerd als een politiek systeem berustend op ultranati-
onalistische, corporatistische, autoritaire en onverdraagzame beginselen. In 

Verzwegen zeeheld - Jacob 
Benckes (1637-1677) en zijn wereld

Auteur Jan de Vries

Uitgever  Walburg Pers, 2018

Omvang 384 blz

Prijs € 29,95

ISBN 9789462492745

Begin dit jaar verscheen het boek Verzwegen zeeheld -  Jacob Benckes 
(1637-1677) en zijn wereld, van Jan de Vries. Het boek behandelt het 
leven van Jacob Binckes, zoals hij doorgaans in de vaderlandse geschie-

denis wordt genoemd. De Vries kiest er echter voor om de schrijfwijze aan te 
houden zoals de hoofdpersoon het zelf schreef; Benckes. Tot nu toe is weinig 
over deze man geschreven terwijl dat, volgens De Vries, wel op zijn plaats 
zou zijn. De Fries Benckes wordt immers als een van de laatste vertegen-
woordigers van de agressieve Nederlandse zeemacht uit de Gouden Eeuw 
gezien. Hoewel hij laat in dienst trad van de Amsterdamse admiraliteit nam 
hij vanaf 1664 tot aan zijn dood in 1677 deel aan bekende zeeslagen en ex-
pedities en wist zich hierin op positieve wijze te onderscheiden. Desondanks 
is Jacob Benckes voor de meeste Nederlanders een onbekend figuur en staat 
zijn naam zelden in het rijtje van grote namen uit die tijd. De amateur histo-
ricus De Vries wil dit beeld rechtzetten.
Benckes komt uit een welbemiddelde koopvaardijfamilie uit Koudum gele-
gen in de Friese Zuidwesthoek. Hij commandeert op achttienjarige leeftijd 
een vrachtschip in de houthandel en stapt op 27 jarige leeftijd over naar de 
admiraliteit van Amsterdam, in die tijd geen ongewone stap. Hier verloopt 
zijn carrière voortvarend. Hij neemt onder andere deel aan de vierdaagse 
zeeslag in het eskader van Cornelis Tromp, de Tocht naar Chatham in de 
voorhoede van Van Ghent, antipiraterij tegen de Barbarijse kapers wederom 
onder Van Ghent en de slag bij Solebay tijdens het rampjaar 1672. In 1673 
krijgt hij het bevel over vier schepen en maakt in de West contact met een 
Zeeuws eskader onder Cornelis Evertsen de Jonge, bijgenaamd Keesje den 
Duivel. De Derde Engelse Oorlog woedt in volle hevigheid en de gecombi-
neerde Amsterdamse en Zeeuwse eskaders hebben de opdracht de Franse en 
Engelse belangen en economische activiteiten zoveel mogelijk te verstoren. 
Dit lukt boven verwachting als New York op de Engelsen wordt buit gemaakt. 
Na de inname van New York krijgt de admiraliteit van Zeeland alle eer en 
komt de admiraliteit van Amsterdam grotendeels de buit toe. Prins Willem III 

blijft als initiatiefnemer van de expeditie bewust buiten beeld, maar hij heeft 
met New York wel een mooie troef in handen tijdens de onderhandelingen 
met de Engelsen. Gevolg van deze politiek is wel dat Keesje den Duivel de 
geschiedenisboeken in gaat als de veroveraar van Nieuw Nederland en niet 
Benckes. Terwijl, zo laat De Vries zien, vooral Benckes de drijvende kracht 
is achter deze expeditie. De kwaliteiten van Benckes worden door de prins 
zondermeer wel gezien en hij stuurt hem aan het hoofd van een eskader 
naar Denemarken om de Sont open te houden voor Nederlandse koopvaar-
dijschepen. 
Het jaar erop, 1676, krijgt Benckes een van de drie grote opdrachten van 
de vloot van dat jaar. De andere twee komen De Ruyter en Cornelis Tromp 
toe. Benckes gaat opnieuw naar de West om daar de Franse belangen te 
verstoren bij Cayenne en Tobago. De Frans-Nederlandse oorlog, begonnen 
in 1672, is nog niet ten einde en Willem III wil met een positief resultaat op 
zee de oorlog in zijn voordeel afsluiten. Aanvankelijk heeft Benckes succes 
door de Franse slaven- en suikerhandel te verstoren en Tobago in te nemen. 
In 1677 wordt een eerste Franse poging om het eiland te heroveren bloedig 
afgeslagen. Later dat jaar, bij een tweede aanval van een Franse overmacht 
gaat het mis, een mortiergranaat raakt de kruitkamer van het fort en ex-
plodeert. Samen met zo’n 300 Nederlanders komt Benckes om het leven. 
Tobago is weer Frans en Benckes heeft voor het eerst een opdracht zonder 
succes ten uitvoer gebracht.  

Benckes heeft met uitzondering van een portret van de schilder Nicolaes 
Maes niet veel nagelaten. Dagboeken of scheepsjournaals zijn amper aan-
wezig, er is geen (praal-)graf en zijn grootste wapenfeit werd om diploma-
tieke redenen toegeschreven aan een ander. De Vries baseert zijn betoog 
dan ook op de brieven die nog wel beschikbaar zijn, krantenberichten van 
destijds en andere secundaire en tertiaire bronnen en levert daarmee een 
knap staaltje werk. Interessant is ook zijn theorie over de nasleep van de 
inname van New York. Benckes toont zich een loyaal dienaar aan zijn op-
drachtgevers, iemand met alle kwaliteiten van een goed zeeofficier in de 17e 
eeuw; goed zeemanschap, handelsgeest, zelfstandig, diplomatiek, tactvol, 
doortastend en bovenal agressief in het gevecht, maar immer rechtvaardig. 
Mocht er ooit (weer) een historicus komen die de behoefte heeft de zeehel-
den van weleer in een lijstje te rangschikken als een soort hitparade, dan 
verdient Benckes daarin een mooie notering.

LTKOLMARNS R.A.J. de Wit 

Boeken

Fascisme, een waarschuwing

Auteur Madeleine Albright

Uitgever  Uitgeverij De Arbeiderspers

Omvang 280 blz

Prijs € 19,99

ISBN 9789029523998

ons taalbewustzijn staat fascisme voor alles wat gruwelijk is in de organisa-
tie van de samenleving, zoals daar zijn geweld, onderdrukking, marteling en 
dood. Kenmerkend is het leidersprincipe (Duce, Führer, Caudillo etc).

De auteur neemt ons mee van het verleden (Mussolini, Hitler, Franco) naar 
het hedendaagse fascisme. Ze roept ons op de in het verleden gemaakte 
fouten niet te herhalen en baseert zich daarbij op haar eigen jeugdervarin-
gen in het door oorlog verscheurde Europa. Albright is geboren in Praag en 
vluchtte als kind met haar ouders voor het opkomende nazisme naar Enge-
land, om na de Tweede Wereldoorlog weer terug te keren. In 1948 moest 
het gezin opnieuw vluchten, ditmaal voor het communisme. Deze keer ging 
de reis naar de Verenigde Staten. 

Voorts heeft zij, vanzelfsprekend, als diplomaat veel kennis en ervaring op-
gedaan van de internationale politiek. Voor hen die hierin geïnteresseerd 
zijn is dit boek zondermeer een aanrader. Het is vlot geschreven, van een 
redelijk beperkte omvang en biedt interessante inzichten, vanaf Mussolini 
tot en met Trump, die ook niet gespaard blijft.
 
KTZ b.d. R. de Groot                            
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INTERVIEW

Jaren geleden, op 14 augustus 1979, maakten Denis Maessen en Rob Hunnego, zonder dat ze het van 
elkaar wisten, dezelfde treinreis naar Den Helder om daar hun opleiding aan het KIM te starten. En 
nu, jaren later, zijn ze beiden plaatsvervangend raadslid bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Toch 
hebben ze een hele andere weg bewandeld totdat ze elkaar weer tegenkwamen in Den Haag. Samen met 
hun jaargenoten vormen Denis en Rob al bijna 40 jaar een breed, maatschappelijk betrokken en goed 
bereikbaar netwerk. Zo zie je maar weer, de zogenaamde ‘blauwe maffia’ is overal. 

Interview met Denis Maessen en Rob Hunnego

‘Herbezinning rond 
aanpak SER is nodig’

In dit interview voor het Marineblad worden de achtergronden van Maessen en Hunnego geschetst. Daarnaast komen 
de ontwikkelingen binnen de maatschappij en de SER in het bijzonder aan bod, ontwikkelingen waarop geanticipeerd 
kan worden in de nabije toekomst. 
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Rob Hunnego is in 1979 in dienst 
gegaan bij de Marine. ‘Terugkijkend 
op het KIM was het toch wel een 
middelbare school in uniform. 
Je werd eigenlijk geleid en niet 
losgelaten, er was bijvoorbeeld 
geen collegevrijheid. Als je een 

onvoldoende haalde moest je bij je mentor komen, het 
vierde en vijfde jaar was echter anders. In dat jaar werd 
je losgelaten en moest je je scriptie schrijven’. Na het 
KIM heeft Hunnego een scala aan plaatsingen gehad, 
waaronder een functie als secretaris (1987-1990) en later 
ook voorzitter (2009-2012) van de KVMO. ‘Ik heb de 
reguliere operationele varende plaatsingen gedaan, maar 
ook drie jaar Curaçao en drie jaar Aruba’. Rob heeft drie 
missies gedaan naar Eritrea, Tsjaad en Afghanistan. 

Sinds 2017 is Rob voorzitter van de CMHF (Centrale van 
Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, 
Onderwijs, Bedrijven en Instellingen). De CMHF is 
aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). 
Namens de VCP zit Rob sinds april 2018 in de Sociaal-
Economische Raad. Hij is op 1 juli 2017 met militair 
leeftijdsontslag gegaan. 

Denis Maessen is eveneens in 1979 in dienst gegaan 
bij de Marine als adelborst voor het Korps Mariniers. 
Gedurende zijn dienstverband heeft hij verschillende 
leidinggevende rollen bij gespecialiseerde eenheden 
vervuld. Zes jaar lag de focus op contra-terrorisme. 
Denis besloot naast zijn werk als officier bij de Marine 
rechten te studeren. ‘Het Hoofd Personeel van het Korps 

Mariniers vond het onbegrijpelijk 
dat ik studeerde in mijn vrije 
tijd, officier bij de mariniers zijn 
was voldoende’. Zijn periode bij 
de Bijzondere Bijstandseenheid 
(BBE) liep van een beoogde 
3 jaar uit naar 6 jaar. Jaarlijks 

werd aan Denis beloofd dat hij na jaren bij dezelfde 
eenheid naar het Midden-Oosten mocht vertrekken. 
Op het laatste moment werd dat weer veranderd en 
werd een buitenlandplaatsing weer omgezet in een 
voor hem te saaie operationele plaatsing. Dit was een 
grote teleurstelling. ‘Het louter operationele werk was 
heel leuk. Dat boek was echter uit en het was tijd voor 
wat anders’. Denis ging zijn interesse in mensen, hun 
motieven en gedrag achterna en besloot in 1991 een 
nieuw pad in te slaan. 

Hij werd organisatieadviseur met focus op nationale 
beleidsontwikkeling. Later specialiseerde hij zich in 
strategisch verandermanagement en werkte hij voor 
het bedrijfsleven en de researchindustrie in binnen- en 
buitenland. In 1998 startte hij een eigen bestuurs- en 
organisatieadviesbureau. Denis over zijn vak: ‘ik zie 
mij als een specialist op interventies; of het nu ging om 
de gijzelingen zoals bij het Korps Mariniers of dat het 
gaat om het gegijzeld zijn in je denken bij mensen in 
het arbeidsproces; er zit een parallel naar hoe je dat kan 
aanpakken’. De laatste 8 jaar is Denis als bestuurder 
actief. Inmiddels is hij voorzitter van Platform 
Zelfstandige Ondernemers en zit hij sinds maart 2015 
namens VNO-NCW in de Sociaal-Economische Raad.

Kennismaking met ‘Den Haag’
De eerste herinnering, als adelborst, aan een vorm van 
georganiseerd overleg heeft Maessen als toenmalig 
minister De Ruiter een alcoholverbod oplegt voor de 
officiersgemeenschap in Den Helder. ‘Op de woensdag 
was de “blauwe hap” en daarbij werd er uitgebreid 
geborreld. Daarna werd zogezegd studie gepleegd, met 
andere woorden een dutje gedaan. Een serene rust hing 
over het KIM. De minister heeft een heel begrijpelijke 
maatregel ingesteld, het krijgsbedrijf moest draaien. Er 
mocht geen alcohol meer genuttigd worden. Er was 
echter veel ongenoegen. Dat werd meer duidelijk toen 
ook de pensioensleeftijd van 50 naar 55 jaar omhoog 
ging. De invloed vanuit Den Haag was merkbaar, het 
gevoel een speelbal van willekeur te zijn overheerste. Op 
dat moment snapte ik er nog niet veel van’. Dat werd 
anders toen hij afstudeerde op het onderwerp ‘politieke 
besluitvorming rond kruisvluchtwapens’ in 1984 en stage 
liep op het Binnenhof bij een Tweede Kamer fractie. ‘Een 
ontnuchtering van beelden die ik had over politici met 
grote maatschappelijke drive. Niets menselijks bleek hen 
vreemd’. 

Enkele jaren later wordt Maessen - werkzaam als 
pelotonscommandant bij de BBE - door Dries Knoppien, 
voorzitter KVMO, verzocht (lees aangewezen) Chris 

van der Plasse op te volgen in het hoofdbestuur van de 
KVMO. ‘Ik reisde af naar het Lange Voorhout in Den 
Haag. Dit was mijn eerste ervaring in de hofstad. Dries 
leerde mij de term “VW, VW”, voortdurend waakzaam, 
voortdurend wantrouwend. Op deze manier werd je 
geacht door Den Haag rond te lopen. Zo werden er 
beloftes gedaan die vervolgens niet werden nagekomen 
en deden zich andere scenario’s voor waarop vervolgens 
een uitkomst kwam die niemand voorspeld had maar 
waar wel weer voldoende draagvlak voor was. Het 
was fascinerend om te zien hoe het Haagse spel werd 
gespeeld’. 

Voor Rob kwam zijn ervaring met politiek Den Haag als 
voorzitter van de KVMO. ‘Op dat moment kwam de 
brief van Hans Hillen uit over een kleinere krijgsmacht 
in een onveilige wereld, er moesten 12.000 functies 
worden geschrapt en 1 miljard worden bezuinigd. In 
die tijd heb ik heel veel lobbywerk gedaan in de Tweede 
Kamer. Dan merk je dat sommige Tweede Kamerleden 
zich heel erg betrokken voelen en tijd hebben, dit waren 
met name de grote fracties. Kleine fracties moeten alle 
vergaderingen aflopen en dossiers bijhouden en hebben 
zo een beperkter agenda. Het is zeer waardevol om deze 
mensen bij te praten. Kamerleden werken in mijn beleving 
heel hard’. 

‘Herbezinning rond aanpak SER is nodig’
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Hart voor veiligheid
Rob en Denis startten bij de Marine ten tijde van de 
Koude Oorlog in de jaren 80 van de vorige eeuw. Zij 
kijken beiden terug op een mooie tijd waarbij de ‘roden’ 
tegen de ‘blauwen’ streden. Zij herinneren zich dat 
alle oefeningen gebaseerd waren op deze kleuren. De 
blauwen (NAVO) vochten tegen de roden (Warschaupact). 
Er was toen ook een heel groot, breed maatschappelijk 
draagvlak voor Defensie. ‘De dienstplicht was op dat 
moment nog aanwezig en die werd ook als relevant 
gevoeld door de mensen, door het merendeel van de 
dienstplichtigen’, aldus Hunnego. ‘De discussie over de 
kernwapens woedde wel heel hevig, dat zorgde voor een 
maatschappelijke ontwrichting’, aldus Maessen. ‘Het was 
een tijd van straffe landsgrenzen en weinig transparantie’. 

Defensie is na de Koude Oorlog lange tijd geen populair 
dossier geweest. Vandaag de dag is het weer een topic. 
‘Er mag geld uitgegeven worden en daar kun je mee 
scoren’, aldus Maessen. Daarom tref je nu weer wat 
animo op deze dossiers. Ook met diverse aanslagen 
vers in het geheugen in omliggende landen, ontstaat 
er weer meer aandacht naar veiligheid en defensie. 
Het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor veiligheid 
wordt voornamelijk besteed aan meer blauw op straat in 
Nederland, terwijl de kern van het probleem zich in het 
buitenland bevindt. Dat steekt Hunnego. ‘Er ontbreekt 
een brede maatschappelijke visie. We werken nu van 
regeerakkoord naar regeerakkoord. Dat zorgt ervoor dat 
we weinig innovatief zijn’. Dat zou anders aangepakt 
kunnen worden. ‘Het gaat niet meer alleen om onze 
maatschappij, maar ook daarbuiten. Het is tijd voor 
een transformatie. Door onder andere technologische 

ontwikkelingen zijn er nu geen duidelijke grenzen meer. 
Daarom is het van belang om buiten de landsgrenzen 
te gaan denken. Tegenwoordig leven we in een open 
maatschappij, er is maar één gelijk speelveld als het gaat 
over bijvoorbeeld economie dat is de wereldeconomie en 
in ons geval zeker de Europese economie’, aldus Maessen. 
‘Er is weinig gemeenschaps-denken, vaak zijn de politici 
druk met het uitvechten van zaken voor de bühne. We 

zouden heel veel meer uit onze gemeenschap kunnen 
halen’. De SER kan daaraan bijdragen door te prikkelen en 
te voeden. Maar wat is de rol van de SER precies?

De rol van de SER
In 1950 werd de Sociaal-Economische Raad, als 
publieksrechtelijk bestuursorgaan, opgericht. In de 
SER zitten drie geledingen (werkgevers, werknemers 
en onafhankelijke deskundigen) die ieder 11 zetels 
tot hun beschikking hebben. Dat stelt de SER in staat 
om te adviseren aan het kabinet over zaken die veel 
Nederlanders aangaan, zoals: werk, inkomen, sociale 
zekerheid, belastingen, beroepsonderwijs, ruimtelijke 
inrichting en milieu. Voor advies over een sociaal-
economisch vraagstuk doen kabinet en parlement een 
beroep op de SER. De SER adviseert – gevraagd en 
ongevraagd – over de hoofdlijnen van het te voeren 
sociaal-economische beleid. Het georganiseerde 
bedrijfsleven heeft op deze manier een adviserende taak 
gekregen om een bijdrage te leveren aan duurzame en 

‘Er ontbreekt een brede 
maatschappelijke visie. We werken nu van 

regeerakkoord naar regeerakkoord’
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economische groei. Een advies komt tot stand doordat 
de raad tot consensus komt over bovengenoemde 
onderwerpen. 
Maar juist die consensus bereiken blijkt lastig. Een actueel 
voorbeeld is het pensioendossier. Werkgeversorganisaties 
en werknemersorganisaties steggelen al jaren over een 
pensioenakkoord. Je zou bijna denken dat deze partijen 
lijnrecht tegenover elkaar zitten. Maessen zit in de SER 
aan de kant van de werkgevers, waar hij de zelfstandige 
ondernemers vertegenwoordigt (zzp’er), circa 15% 
van de beroepsbevolking. Hunnego zit aan de kant van 
de werknemers, waar hij vanuit de Vakcentrale voor 
Professionals de professionals vertegenwoordigt. Toch 
hebben de mannen een gemeenschappelijke denklijn. 

De SER moet innoveren, daar zijn Hunnego en Maessen 
het over eens. Dat doet de SER ook, echter is dat 
voldoende en gaat het snel genoeg? De SER bestaat 
uit werkgevers, werknemers, en kroonleden en er 
wordt aan deze ‘rollen’ en bijbehorende verhoudingen 
vastgehouden. Dit neemt snel een politiserende werking 
met zich mee. Het lijkt soms een nulsom spel. En dat 
mag anders. De SER lijkt nu te veel op een apart platform 
van de politieke arena en dat komt het bereiken van 
consensus op maatschappelijk niveau niet ten goede. 

In de media wordt het bestaansrecht van de SER bij 
herhaling in twijfel getrokken. De soms dwingende 
werking van klassieke rolpercepties is ook zichtbaar in 
het huidige regeerakkoord. ‘Kijk maar naar het vraagstuk 
van de ruim één miljoen zelfstandigen. Daar wordt vanuit 
een ambtelijk perspectief of werknemersperspectief 
naar gekeken. Er staan oplossingen in die in de praktijk 
onwerkbaar en zelfs onbestaanbaar zijn. Denk aan 
de redenaties over uurtarieven waar circa zeventig 
procent van de ondernemers op andere financiële basis 
werkt. Ambtenaren, die nooit ondernemer hadden 
willen worden, maken bijvoorbeeld de stukken. Zij 
projecteren hun eigen belevingswereld op de wereld 
van het ondernemerschap. Dat komt oplossingen niet 
ten goede. Wie laat je bijvoorbeeld nou de documenten 
schrijven? Je laat toch ook geen mannen schrijven over 
het gevoelsleven van de vrouw? Vraag is, hoe krijg je dit 
anders?’, aldus Maessen. 

Tijd voor herbezinning
Het is hoog tijd om te herbezinnen op de relevantie 
van de SER. Maar het vernieuwen van de SER is niet 
zo gemakkelijk. Op dit moment zitten er aan de kant 
van de werknemers veelal beroepsonderhandelaars. 
Zij lijken voornamelijk gericht op het beschermen van 
de achterban, en staan in mindere mate open voor 
ontwikkelingen die maatschappelijk aan de orde zijn. 
Rob en Denis voeren hun werkzaamheden voor de 
SER uit op basis van een onkostenvergoeding. De 
beroepsonderhandelaars echter hebben er zo ook een 

materieel belang bij om het huidige systeem in stand 
te houden in plaats van energie te steken in verdere 
modernisering van de functie van de SER. ‘Soms wordt er 
gestopt met kritisch nadenken. De Raad moet openstaan 
voor ontwikkelingen die pas op langere termijn goed 
uit kunnen pakken voor de verschillende achterbannen’, 
zegt Rob. Denis is van mening dat er meer niet-politieke 
discussies gevoerd moeten worden. De systeemdynamiek 
achter een open Nederlandse maatschappij moet 
beter begrepen worden. Een goed voorbeeld is het 
armoedevraagstuk. Het sociale karakter binnen de 
Sociaal-Economische Raad mag met meer diepgang aan 
bod komen. Nu is het begrip sociaal uitgehold en gaat het 
te vaak over geld op korte termijn. Zo ook is de uitleg van 
economie veelal een financiële waar de wetenschappelijke 
discipline zich toch op gedragingen richt of behoort 
te richten. Maessen: ‘De vraag die we onszelf moeten 
stellen is: hoe kunnen we onze maatschappijvisie een 
gedragen en haalbare inhoudelijke sociale grondslag 
geven, gegeven ons economisch bestel als onderdeel 
van het Europees werkveld? De verdedigingslijn gericht 
op nationaal niveau die nu vaak gevolgd wordt, moet 
worden vervangen door een ontwikkelingslijn binnen een 
internationale context. We moeten gezamenlijk een rode 
draad formuleren en deze gaan volgen’. 

'De SER socialer én innovatiever maken, zal niet 
gemakkelijk zijn. Natuurlijk kan er een vraag via de 
Tweede Kamer geactiveerd worden. Ook dan is er al een 
politieke lading aan de vraagstelling. We zouden dan ook 
meer pro actief met adviezen kunnen komen in plaats 
van wachten tot het kabinet een adviesaanvraag indient', 
aldus Maessen. Momenteel loopt er een initiatief voor 
een ongevraagd adviestraject rondom armoede waarbij 
de nadruk zou mogen gaan liggen op de betekenis van 
armoede voor sociaal economisch functioneren van de 
maatschappij. 

Lessons learned
Beide oud-marineofficieren zijn het erover eens dat de 
belangrijkste les die zij geleerd hebben, heel dicht ligt 
bij de lessen van Dries Knoppien: ‘Niets is pas zeker, 
totdat het zeker is’. Daarnaast geeft Denis aan dat het 
lastig is te bewegen buiten de rolpercepties van klassieke 
verhoudingen. De pers vindt dat ook lastig. Die houden 
het oude systeem mede in stand. In het georganiseerd 
overleg moet je aan de buitenkant niet te veel gezien 
worden als je iets wilt bereiken, onder het motto van 
‘een broedende kip moet je niet storen’. Terwijl er aan de 
andere kant de druk groot is om je te profileren. 

Elke profilering zorgt ervoor dat je minder vrij kan 
opereren, als je echt meters wilt maken. Rob Hunnego: 
‘Kijk naar het naar buiten komen van het pensioenoverleg 
tussen de FNV en VNO-NCW. Er staan dingen op papier, 
die dreigen vervolgens waarheid te worden omdat 
beide partijen niet meer terug kunnen. Het vraagt om 
een grote macht om dit vervolgens nog aan te passen’.’ 
‘Vooral de onmacht die ontstaat bij dit spelpatroon is een 
zorgwekkende ontwikkeling’, vult Maessen aan. <<

‘De SER lijkt nu te veel op 
een apart platform van de 

politieke arena’
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Het verminderen van het brandstofverbruik van schepen en het terugdringen van de uitstoot van 
schadelijke gassen zijn onderwerpen die in het kader van de wereldwijde maatschappelijke discussie 
over de uitstoot van schadelijke gassen breed worden onderzocht. 

Het ministerie van Defensie heeft zichzelf in de Ope-
rationele Energie Strategie (OES) opgelegd om de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te redu-

ceren met 70% in 2050 ten opzichte van 2010.1 Een mo-
gelijkheid deze eis te halen is met behulp van alternatieve 
brandstoffen in plaats van de huidige scheepsdieselolie 
F-76. Een hiervan is het zogeheten gas-to-liquid (GTL). Om 
te achterhalen hoe GTL zich gedraagt in een dieselmotor 
in vergelijking met F-76, heeft de auteur onderzoek ge-
daan op een testdieselmotor op het Koninklijk Instituut 
voor de Marine (zie grote foto op deze pagina).
In dit artikel wordt het onderzoek toegelicht dat de auteur 
voor zijn bachelorscriptie voor Militaire Systemen & Tech-
nologie werktuigbouwkunde heeft uitgevoerd. Allereerst 
volgt uitleg waarom het voor Defensie belangrijk is onder-
zoek te doen naar alternatieve brandstoffen. Hierna ko-
men de verschillen tussen F-76 en GTL aan de orde. Met 
de chemische eigenschappen in het achterhoofd worden 
de belangrijkste metingen aan de dieselmotor met bijbe-
horende resultaten geanalyseerd. De meetresultaten zijn 
vervolgens in een simulatiemodel ingevoerd waarna de 
resultaten van de simulaties worden toegelicht. 

Waarom GTL?
De keuze om de eigenschappen van GTL te onderzoeken 
heeft voornamelijk te maken met de intentie de uitstoot 
van schadelijke uitlaatgassen te verminderen. De 
interesse in alternatieve brandstoffen is de laatste jaren 

gegroeid mede door de eisen die zijn gesteld door de 
International Maritime Organisation (IMO), onder andere 
aan de uitstoot van stikstofoxiden (NO

x
).2 Sinds 2016 is 

de zogeheten IMO Tier III NOx-uitstootnorm van kracht 
voor nieuwe schepen. Daarbij heeft een verminderde 
uitstoot operationele voordelen zoals een verlaagde 
signatuur. Nadelen van GTL zijn een lagere dichtheid, de 
beschikbaarheid wereldwijd en ook de hogere prijs. 
Bij dit onderzoek is GTL brandstof gebruikt afkomstig 
van aardgas. Via een chemisch proces, Fischer-Tropsch 
synthese, is het mogelijk dit gas om te zetten in vloeibare 
brandstof.3,4 Deze technologie maakt het ook mogelijk in 
de toekomst gebruik te maken van biomassa om GTL te 
produceren, in lijn met de OES. De verwachting is dat het 
bij opereren met GTL in geval van operationele noodzaak 
mogelijk is terug te vallen op F-76 waarmee de missie niet 
in gevaar komt. 

Het onderzoek
Met het oog op de zoektocht naar oplossingen aan de 
OES en de IMO Tier III-eisen te voldoen heeft de auteur 
studie verricht naar de verbrandingseigenschappen van 
GTL in vergelijking met F-76. De onderzoeksvraag die 
hierbij wordt beantwoord luidt: 

Wat is het effect van GTL op de parameters van het 
verbrandingsproces binnen een dieselmotor en daarmee 
op de emissies in vergelijking met F-76? 

De effecten van 
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Het onderzoek richt zich op de verbranding in de 
cilinder en specifiek op de emissies ten gevolg van dit 
verbrandingsproces. 

Allereerst zijn er metingen uitgevoerd aan de dieselmotor. 
Hierbij is brandstofverbruik gemeten en zijn de 
cilinderdrukken uitgezet tegen de krukhoek. Ook is 
de samenstelling van de afvoergassen gemeten. Deze 
metingen zijn uitgevoerd met zowel GTL als F-76 als 
brandstof bij verder identieke omstandigheden. Met behulp 
van een zogenaamd single-zone model (zie kader), is de 
verbranding in de cilinder gekarakteriseerd. De chemische 
eigenschappen van zowel F-76 als GTL zijn achterhaald in 
het TNO Scheikundig Laboratorium op Fort Harssens in Den 
Helder. Verschillen in meetresultaten zijn daardoor alleen te 
verklaren door verschillen tussen de brandstoffen. 

Het single-zone model berekent de verbrandings-
parameters op het moment dat de kleppen van de 
cilinder gesloten zijn. De berekeningen zijn gebaseerd 
op een constante massa binnen in de cilinder, een mix 
van brandstof en lucht. Boven de zuiger in de cilinder 
bevindt zich een open ruimte tot aan de cilinderkop; 
dit is de zone waar het model berekeningen maakt. 
Deze ruimte in de cilinder is in verschillende zones 
op te delen waarbij berekeningen complexer en 
nauwkeuriger worden. In verband met de beperkt 
beschikbare studietijd koos de auteur ervoor deze 
open ruimte te beschouwen als één zone. Hier komt 
dan ook de naam van het single-zone model vandaan. 
De parameters die zo uit het model worden verkregen 
zijn gemiddelde waarden van de hele ‘zone’.
De enige verandering van de massa in de cilinder 
is het inspuiten van de brandstof. Verschillen in 
resultaten van het model zijn dan ook veroorzaakt 
door het verschil in beide brandstoffen. Het simuleren 
van de brandstoffen is mogelijk doordat het model de 
chemische eigenschappen van zowel GTL als F-76 als 
invoer gebruikt. 

Metingen en bepalingen

Brandstofeigenschappen
De brandstofeigenschappen van een brandstof hebben 
een voorspellende waarde voor de parameters van de ver-
branding. Over de belangrijkste eigenschappen geeft deze 
paragraaf een toelichting. In tabel 1 zijn de belangrijkste 
eigenschappen van beide brandstoffen weergegeven.

Parameter F765 GTL Eenheid
Calorische waarde 42580 44060 [kJ(kg-1)]
Koolstof 86,6 84,8 [%]
Waterstof 13,1 15,0 [%]
Zwavel 0,05 <0,01 [%]
Cetaangetal 45,1 74,9 [-]
Dichtheid bij 
15 graden Celcius 847,4 779,2 [kg(m-3)]

Opvallend in de tabel is het verschil in calorische waarde 
van beide brandstoffen, maar ook het cetaangetal en de 
dichtheid.

Cetaangetal
Het cetaangetal van een brandstof geeft aan hoe 
gemakkelijk de brandstof in staat is te ontbranden; hoe 
hoger des te beter. De verwachting aan de hand van de 
bepaalde cetaangetallen is daarom ook dat GTL bij een 
lagere temperatuur ontbrandt dan F-76. 

Calorische waarde
De calorische waarde, oftewel de onderverbrandings-
waarde van de brandstof geeft aan hoeveel energie 
vrijkomt bij de verbranding per kilogram. GTL bevat 3,5% 
meer energie per kilogram dan F-76. Dit is een gunstige 
eigenschap waardoor de verwachting is dat er minder 
kilogram brandstof nodig is om evenveel arbeid uit de 
motor te halen. 

Dichtheid
Dichtheid is een belangrijke factor bij brandstoffen. De 
hedendaagse systemen bij Defensie zijn gericht op de 
dichtheid van F-76. De dichtheid van GTL is echter 8% 
lager. Dit heeft een negatief effect op de hoeveelheid 
energie die je per kubieke meter kan meenemen in de 
bestaande brandstoftanks. Het gevolg is dat per saldo de 
actieradius van een schip met GTL met ca. 4% afneemt 
ten opzichte van F-76. Een kleinere dichtheid is ook 
ongunstig voor de stabiliteit van het schip. Dit effect is 
in dit onderzoek niet onderzocht gelet op de beperkte 
studietijd. 

Zwavel, koolstof en waterstof
Zwavel in brandstof heeft een smerende werking. 
Afwezigheid van zwavel kan leiden tot meer slijtage; 
de verwachting is dat dit bij GTL het geval is. Hier 
is echter geen verder onderzoek naar gedaan. De 
koolwaterstofverhouding is bij GTL lager dan bij F-76 
en de verwachting is hiermee dat GTL daardoor eerder 
tot ontbranding komt. Het ziet er in eerste instantie 
naar uit dat GTL een positieve invloed heeft op het 
verbrandingsproces in vergelijking met F-76. Na de 
metingen is het duidelijk of dit daadwerkelijk het geval is.

Metingen en het single-zone model

Brandstofverbruik en modelvalidatie
Het brandstofverbruik is gemeten dankzij een brand-
stofmeettoestel. Het gemeten brandstofverbruik is be-
paald met een afwijking van maximaal 2%. Op basis 
van dit verbruik is het single-zone model gevalideerd. 
Hierbij is gebleken dat het door het model berekende 
brandstofverbruik over het gehele toerenbereik niet 
meer dan 5% afwijkt van de gemeten waarde. De 
resultaten van het model zijn daarmee betrouwbaar 
genoeg om er conclusies aan te verbinden.

Tabel 1: brandstofeigenschappen van GTL en F76.
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Model
Het single-zone model berekent een aantal 
verbrandingsparameters met behulp van verschillende 
thermodynamische relaties, de cilinderafmetingen 
en het toerental van de motor. De meest relevante 
parameters die uit het model komen zijn de 
temperatuur en de netto vrijgekomen warmte (Nett 
Apparant Heat Release Rate). De overige parameters 
zoals warmteverliezen zijn minder relevant, omdat 
hier weinig verschil in is gedetecteerd tussen GTL en 
F-76.

Emissies
De concentraties van CO, CO2, O2 en NOx zijn 
gemeten in de afvoergassen. De belangrijkste 
verschillen tussen beide brandstoffen zijn gemeten in 
de NOx-concentratie. 

Resultaten
Hier volgt een selectie van de meest relevante resultaten 
van het onderzoek. Dit zijn achtereenvolgend het 
brandstofverbruik, de druk, de netto vrijgekomen 
warmte (netto heat release ratio), de NO

x
 uitstoot en de 

temperatuur voor beide brandstoffen.

Brandstofverbruik
Uit de metingen is gebleken dat gebruik van GTL een 
lager specifiek brandstofverbruik* oplevert dan F-76. Dit 
is te herleiden uit het verschil in calorische waarde: per 
kilogram brandstof bevindt zich nu eenmaal meer energie 
in GTL dan in F-76. Kijkend naar het totale rendement is 
het verschil tussen beide brandstoffen minimaal gebleken: 
GTL presteert tot 0,5% beter dan F-76. Echter, het 
brandstofverbruik in liters is, ten gevolge van de lagere 
dichtheid, nog steeds hoger dan bij F-76. 
*Het brandstofverbruik in kilogram per kWh.

Cilinderdruk
Het is gebleken dat de piekdrukken bij GTL lager zijn 
dan bij F-76. Het maximale verschil is 4% ten opzichte 

van F-76. Een verklaring voor dit verschil is het hogere 
cetaangetal van GTL, waarmee de brandbaarheid van GTL 
dus beter is. Hierdoor ontbrandt GTL eerder en op dat 
moment is nog niet alle brandstof in de cilinder verdampt. 
Doordat het bij F-76 langer duurt voordat het tot 
ontbranding komt, is er al meer brandstof in de dampfase 
beland. Hierdoor ontbrandt er in één keer meer brandstof 
waardoor de piekdruk hoger is. 

Heat release 
Het verloop van de netto heat release geeft aan hoeveel 
energie er tijdens de verbranding is vrijgekomen in de 
tijd en wordt weergegeven in figuur 1: de warmte die 
vrijkomt is uitgezet tegen de krukhoek in graden. De 
zuiger bevindt zich op het bovenste dode punt wanneer 
de krukhoek 180 graden is. De verbranding begint dus 
net voor het bovenste dode punt waar de zuiger de 
arbeidsslag inzet. 

De eerste verbrandingsfase is de zogeheten premixed 
combustion. In deze fase komt bij F-76 meer energie 
vrij dan bij GTL, wat tot uiting komt in de piek bij 175 
krukgraden. In de tweede verbrandingsfase, diffusion 
combustion, komt bij GTL meer energie vrij. Dit is te 
zien aan het maximum bij 193 krukgraden. Hierbij is het 
grootste deel van de resterende energie vrijgekomen die 
in de ingespoten brandstof aanwezig was. Bovendien is 
zichtbaar dat de verbranding bij GTL iets eerder begint, 
wat te relateren is aan het cetaangetal.6,7 
Het is bij een lager toerental tevens aangetoond dat de 
premixed combustion fase heftiger is. De brandstof heeft 
meer tijd om te verdampen waardoor er dus meer energie 
beschikbaar is bij de eerste fase van de ontbranding, 
resulterend in een hogere piek in de heat release. Een 
voordeel bij een lagere piek in de heat release is dat de 
mechanische belasting en het geluid van de diesel daalt. 
Dit is positief voor operationele eenheden, omdat dit een 
positief effect heeft op de levensduur van de diesel en de 
geluidssignatuur reduceert. Tevens heeft een evenwichtige 
verdeling van energie over de twee verbrandingsfasen 
een positief effect op het rendement van de diesel tot wel 
0,5%.

Figuur 1, Netto Apparant Heat Release Ratio vs. Krukhoek. Figuur 2, NOx-uitstoot F76 en GTL.
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NOx-uitstoot
In figuur 2 wordt de NO

x
-uitstoot van GTL respectievelijk 

F-76 weergegeven. In het ideale geval wordt voldaan 
aan de IMO Tier III eis. Helaas is dat bij deze motor niet 
haalbaar met het gebruik van F-76 en ook niet met GTL. 
Wel is er een afname van 9.3% NO

x
 uitstoot gemeten bij 

gebruik van GTL. Dat zelfs de Tier I eis niet wordt gehaald 
is te wijten aan het feit dat de motor op leeftijd is. Aan 
nieuwere motoren worden strengere eisen gesteld en 
daarvan wordt een beter resultaat verwacht.
De vorming van NO

x
 is afhankelijk van tijd, temperatuur 

en daarmee de druk. Deze eigenschappen liggen bij 
F-76 hoger. Het gebruik van GTL helpt mee aan het 
verminderen van de uitstoot van NO

x
, maar brengt bij 

deze motor nog niet voldoende verbetering om aan de 
strengste eisen te voldoen. 

Doordat de druk bij F-76 hoger is, is ook de verwachting 
gewekt dat de vorming van NO

x
 hoger ligt. Een hogere 

temperatuur helpt namelijk bij het vormen van NO
x
. Of 

deze verwachting juist is, komt later in dit hoofdstuk aan 
bod. 

Temperatuur
De temperatuur in de cilinder heeft een directe relatie 
met de heat release en vorming van NO

x
. Dit is in het 

resultaat terug te vinden. De heat release van F-76 heeft 
een hogere piek dan GTL, wat aangeeft dat er dus meer 
warmte is vrijgekomen in een korte tijd. De temperatuur 
bij gebruik van GTL ligt dan ook lager dan bij F-76 over 
het gehele bereik. Tevens is de NO

x
-uitstoot bij gebruik 

van GTL 9.3% lager. Dit is wederom te herleiden naar de 
temperatuur. De thermische belasting is daarmee lager bij 
gebruik van GTL, waardoor de levensduur van de motor 
naar verwachting toeneemt.

Tot slot
In dit artikel zijn de effecten van GTL op de 
verbrandingsparameters en emissies in vergelijking 
met F-76 onderzocht. De eigenschappen van GTL 
blijken een positieve invloed op het verloop van de 
verbranding te hebben. Het hoge cetaangetal en de 
lagere koolwaterstofverhouding zorgen voor een 
eerdere ontbranding, een lagere piekdruk en daarmee 
een lagere piektemperatuur in de cilinder. Ook het 
dieselmotorrendement ligt hierdoor hoger bij GTL en 
de thermische belasting daalt. Dit is gunstig voor de 
levensduur van de dieselmotor en de signatuur van de 
eenheden. De uitstoot van NO

x
 daalde met 9,3%, wat een 

significante verbetering is, maar onvoldoende om aan de 
IMO Tier III-eisen te voldoen. De lagere productie van NO

x
 

is te danken aan de geleidelijkere verbranding en lagere 
piekdruk en –temperatuur. 

Daarnaast zijn de brandstofeigenschappen onderzocht: 
het cetaangetal en calorische waarde van GTL hebben 
een positieve invloed op de verbranding in de cilinder. De 
8% lagere dichtheid van GTL ten opzichte van F-76 heeft 
mogelijk gevolgen voor de scheepsstabiliteit. Tevens heeft 
dit als effect dat van bestaande eenheden de actieradius 
met 4% afneemt. GTL bevat nauwelijks zwavel waardoor 

de brandstof een verminderde smerende werking heeft. 
Dit zou kunnen leiden tot meer slijtage en mogelijk 
hogere onderhoudskosten. Het onderzoek naar het 
effect op de verbrandingsparameters en emissies van GTL 
valt positief uit voor GTL aan de hand van de getoonde 
resultaten. 

GTL kan met het oog op voorgaande verbrandings-
eigenschappen een geschikt alternatief zijn voor F-76 
om een sprong te maken richting de gestelde eisen in 
het OES en de IMO Tier III. Hierbij dient het Ministerie 
van Defensie de nadelen zoals de afname van het bereik, 
de onzekere wereldwijde beschikbaarheid en de hogere 
kosten te accepteren. 
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Z
e zaten er wat ongemakkelijk bij, Ruslan en Alexander, tijdens hun eerste TV-
interview. Ze waren namelijk gewone toeristen die een tweedaags bezoek 
hadden gebracht aan Salisbury, om de beroemde kathedraal met zijn 123-meter 
hoge torenspits te bezichtigen. Natuurlijk hadden ze geen fles damesparfum bij 
zich; daar had de douane wel wat van gezegd. En waarom zouden ze, als twee 

gezonde Russische kerels die regelmatig samen (?) reisden naar verschillende Europese 
steden? Weliswaar afkomstig uit het land van strenge winters, de natte Engelse sneeuw 
had wel hun bezoek verhinderd. De Novichok-aanval op voormalig spion Skripal? Geen idee 
waar hij woonde. Na het interview ontplofte Twitter met grappen die het duo belachelijk 
maakten. Zelfs Russische kijkers van propaganda-kanaal RT begonnen te twijfelen: 
misschien was toch de militaire inlichtingendienst GRU verantwoordelijk.  

Het Russisch regime heeft liegen tot een kunst verheven. Tijdens de annexatie van de Krim 
ontkende Poetin dat de ‘groene mannetjes’ Russische soldaten waren; het waren namelijk 
lokale self-defence forces. Poetin en zijn minister Lavrov bleven vervolgens volhouden dat 
er geen Russische militairen in Donbass aanwezig waren, en ontkenden elke betrokkenheid 
bij het neerschieten van MH-17. Terwijl Bellingcat en anderen onomstotelijk bewijs van het 
tegendeel leverden, viel de Russisch regering terug op geheimhouding, verwarring zaaien 
en het fotoshoppen van satellietbeelden. Van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen 
tot het lanceren van de NotPetya cyberaanval (verantwoordelijk voor wereldwijd meer dan 
$ 10 miljard schade); het land heeft afgelopen jaren alle grenzen van acceptabel statelijk 
gedrag overschreden. En alles wordt zonder blikken of blozen ontkend en afgedekt met 
leugens.

Nu staan politici niet altijd te boek als goudeerlijke mensen, die altijd de waarheid, de 
gehele waarheid en niets behalve de waarheid verkondigen. Naast het Kremlin, staat ook 
de bewoner van het Witte Huis bekend als een grote jokkebrok. Dit geldt ook voor zijn 
gezanten. Er bestaat een wonderlijke film van zijn ambassadeur hier ter stede die in één 
kort interview tweemaal betrapt werd op leugens. Desalniettemin lijken de VS nog een 
rechtsstaat met onafhankelijke instituten en een scheiding der machten. Volgens anonieme 
bronnen probeert men de meest flagrante besluitvormingsnota’s voor de president te 
verstoppen of worden opdrachten om buitenlandse leiders te vermoorden genegeerd. In 
Rusland zit dit er niet meer in.

Bij het allerlaatste Kamerdebat van Halbe Zijlstra zei Premier Rutte dat liegen een zonde 
was, maar geen doodzonde. Toch blijft de Nederlandse spreuk ‘eerlijkheid duurt het langst’ 
een betere leidraad. De onderliggende doodzonde in het geval Skripal was een poging 
tot moord met een zeer gevaarlijk en verboden middel (met een andere dode als gevolg), 
maar de publieke ontkenning past in een breder patroon van georganiseerde leugens. 
Waarschijnlijk was het TV-interview bedoeld als het ultiem ‘trollen’ van de Britse regering 
maar het was zo ongeloofwaardig dat zelfs het Russisch publiek er niet intrapte. Ooit 
bleef de Iraakse minister van informatie – bijgenaamd Comical Ali - stug de overwinning 
verkondingen terwijl achter hem de Amerikaanse tanks Bagdad binnenrolden. Leugens 
kunnen het water zeker vertroebelen maar als ze lachwekkend absurd worden, is de 
leugenaar zijn wapen kwijt.

‘Naast het Kremlin, 
staat ook de 

bewoner van het 
Witte Huis bekend 

als een grote 
jokkebrok’

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

Den Haag.

Column
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HISTORIE dr. Anselm van der Peet 

De missie van CZSK is het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Een 
van de typen operaties hierbij is amfibische inzet, waarbij mariniers en 
vlootpersoneel eigen of bevriende burgerbevolking in een ander land 
beveiligen omdat lokale autoriteiten hen in een bedreigende situatie niet 
langer afdoende bescherming kunnen of willen bieden. 

Marineschepen die als transportplatform en als 
uitvalsbasis fungeren van voornoemde eenheden 
zijn hierbij in de regel in staat in de nabijheid van 

het betrokken gebied te geraken en zich daar te handha-
ven als eventueel varende zelfvoorzienende veilige plaats.
Deze bijdrage verhaalt over een dergelijke amfibische 
inzet van de Koninklijke Marine, maar dan 125 
jaar geleden en wel in het huidige Thailand. Hierbij 
draagt deze actie weliswaar de nodige aspecten van 
hedendaags amfibisch optreden in zich waarmee het 
aloude Nederlandse maritieme traditie en expertise wat 
betreft dergelijke inzet onderstreept, maar is ze evenzeer 
een voorbeeld van kanonneerbootpolitiek en hiermee 
machtsontplooiing omstreeks 1900.

In dit artikel wordt allereerst de context geschetst 
waarbinnen het tot deze KM-missie kwam, vervolgens 
komt de inzet zelf aan bod alsook de regionale politiek-
militaire ontwikkelingen, om af te sluiten met het door 
deze uitzending voor Nederland bereikte resultaat.

Invloedsferen en koloniën in Zuidoost-Azië 
In het turbulente fin du siècle, waarbij de grote 
mogendheden de globe afzochten om de laatste 
territoriale winst of invloedssfeer te verwerven, grepen 
de Nederlandse autoriteiten veelvuldig terug op de 
Koninklijke Marine om door middel van vlagvertoon van 
oorlogsschepen of beperkte interventies met marine-
landingstroepen, eigen ingezetenen en in het verlengde 
hiervan handelsbelangen, te beschermen.
Deze missies, die ook door andere Westerse staten 
werden toegepast, vonden veelal plaats tijdens (burger)
oorlogen in een ‘gastland’, al dan niet met goedkeuring 
van de lokale autoriteiten. De kleinschalig interveniërende 
mogendheden grepen hierbij tussen 1815 en 1945 
(ondertekening van het Charter van de Verenigde Naties) 
terug op het toenmalige internationale gewoonterecht. 
Dit erkende twee gronden waarop een staat of een 
groep staten beroep kon doen bij het plegen van inbreuk 
op de soevereiniteit van een andere staat. Zaken als de 
bescherming van eigen ingezetenen in directe nood, 

Inzet op de grens van land en water

Nederland en de Siamees-
Franse oorlog van 1893

Flottieljevaartuig Hr.Ms. Sumbawa. (NIMH)
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alsook humanitaire interventie om burgers van een derde 
staat te beschermen in situaties waarbij de ‘overtredende’ 
staat of (delen van) zijn bevolking de standaard 
mensenrechten van de eerder genoemde individuen 
bedreigden, wogen hier mee. 

Siamese apathie
In het onderhavige geval zou van Nederlandse 
zijde eveneens een dergelijke marinemanoeuvre 
worden uitgevoerd, en wel in de zomer van 1893 
te Bangkok, de hoofdstad van het koninkrijk Siam, 
tegenwoordig Thailand. De toenmalige Siamese 
regering kende op dat moment grote problemen. Een 
van de meer zwaarwegende vraagstukken, chaos in 
het bestuurssysteem, kwam voort uit het feit dat het 
staatshoofd zich het grootste deel van het jaar in een 
resort ophield en zich niet in staatszaken verdiepte. 
Deze ontdekking van the pleasure of irresponsible ease 
door koning Chulalongkorn, bracht naast bestuurlijke 
wanorde, ook een militair conflict met de koloniale 
mogendheid Frankrijk teweeg. Doordat het Siam ontbrak 
aan daadwerkelijke leiding, liet het na zijn eerdere door 
het Verenigd Koninkrijk gesteunde positie als sterke 
bufferstaat tussen Frans-Indochina en de Britse koloniën 
Maleisië en Birma, uit te spelen.

De regering in Parijs was al geruime tijd doende het van 
oorsprong onder Siam vallende Laos onder controle 
te krijgen. Bangkok liet hierop aanvang 1893, zonder 
rugdekking bij het Verenigd Koninkrijk te zoeken, Franse 
handelsposten uit de Mekong-delta verwijderen. De 
Franse consul in de Siamese hoofdstad verordonneerde 
vervolgens dat de Siamezen hun militairen terug moesten 
trekken uit het oostelijk deel van voornoemde delta. Om 

deze eis kracht bij te zetten, ankerde dat voorjaar de 
Franse kanonneerboot Lutin op de rede van Bangkok. In 
april kwam het in de grensregio met het Franse Vietnam 
tot gevechten tussen Siamese en Franse troepen en lieten 
enige militairen en een Franse magistraat het leven. De 
Franse regering eiste hierop schadeloosstelling. 
Andermaal bleef door Siamese diplomatieke apathie 
een serieuze terugkoppeling van Bangkok met Londen 
achterwege. De Britten meenden dat in deze gespannen 

internationale situatie de eigen lokale handelsposten en 
ingezetenen gevaar liepen en stuurden marineschepen 
de rivier Chao Phraya op, waaraan Bangkok gelegen was. 
Nederland, dat als regionale koloniale machthebber in 
Zuidoost-Azië de nodige handel alsook een relatief grote 
groep (Chinese en Maleise) ingezetenen in Siam bezat, 
kon en wilde in deze situatie niet achterblijven. 

Uitzending en inzet van Hr. Ms. Sumbawa 
te midden van een operetteoorlog
Op 29 juni 1893 bevond het Nederlandse flottieljevaartuig 
Hr. Ms. Sumbawa (600 ton waterverplaatsing, drie kanons 
van 12 cm en een bemanning van zestig koppen), onder 
commando van LTZ1 W.H. Souman zich op de rede van 
Oleh-leh aan de noordkust van Sumatra. Het schip hief na 
het ontvangen van orders uit Batavia, de hoofdstad van 
Nederlands-Indië, die avond nog het anker en zette koers 
naar de Britse kroonkolonie Singapore. Daar moest de 
oorlogsbodem instructies en kaarten ophalen in verband 

’De regering in Parijs was al geruime tijd 
doende het van oorsprong onder Siam 
vallende Laos onder controle te krijgen’

Chulalongkorn, tussen 1868-1910 koning van Siam. Luitenant-ter-zee der eerste klasse Willem H. Souman. (NIMH)
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Nederland en de Siamees-Franse oorlog van 1893

met een speciale missie. Op 4 juli verliet het Nederlandse 
marinevaartuig de Britse havenstad en stoomde op naar 
de Siamese kust. Tegen 23.00 uur ankerde het schip 
van Souman in de monding van de Chao Phraya. De 
waterweg was deels versperd, terwijl op de rechteroever 
het geschut van een fort de bemanning weinig vriendelijk 
tegemoet grijnsde. De versperring bestond uit aan 
weerszijden onder de wal ingeheide palen in de vorm van 
Friese ruiters met daartussen geplaatste geïmproviseerde 
zeemijnen (toen overigens nog torpedo’s genoemd) en 
zinkschepen. 

Na op 9 juli dankzij een loods de versperring te hebben 
gepasseerd, werd dezelfde dag tegen 10.00 uur voor 
het Nederlandse consulaat, gevestigd in een drijvend 
huis in Bangkok, vertuid. Op de rede bevonden zich 
verder het Britse marineschip HMS Swift en de eerder 
genoemde Franse oorlogsbodem Lutin. Op de avond van 
13 juli naderden twee andere Franse oorlogsschepen, de 
Inconstant en Comète, de riviermonding van de Chao 
Phraya op weg naar Bangkok. Gelet op de gespannen 
situatie tussen beide landen, weigerden de Siamese 
autoriteiten deze vaartuigen de doorgang. De Fransen 
forceerden hierop de passage, waarbij enige eerder door 
Deense zeeofficieren in Siamese dienst geprepareerde 
‘torpedo’s’ nauwelijks inzet zagen, doordat de Siamese 
bemanningen van de sampans die deze projectielen 
hadden moeten plaatsen en ontsteken, zich merendeels 
uit de voeten hadden gemaakt. 
De Siamese autoriteiten vestigden hierna al hun hoop 
op de eigen marine. Deze telde vijf merendeels door 

Denen gecommandeerde vaartuigen. Het grootste en 
best uitgeruste schip was door zijn omvang ongeschikt 
om in de rivier te manoeuvreren en nam geen deel aan 
de al snel volgende ‘zeeslag’. Het resterende deel van 
de Siamese scheepsmacht, een allegaartje van met 
achter-, voorlaad- en revolverkanons uitgeruste sloepen 
en stoomjachten, stond onder bevel van de Commodore 
A. du Plessis de Richelieu, die ondanks deze naam toch 
echt Deens staatsburger was. De Siamese bemanningen 
beschikten verder over moderne Männlicher-karabijnen, 
maar deze hadden zij pas twee weken daarvoor 
ontvangen. Bovendien bleken de granaten voor de 
schepen nog niet gevuld. Wel gevulde granaten van 
nabije forten konden weer nauwelijks worden gebruikt 
omdat nagenoeg geen der Siamese Jantjes ooit met 
de kanonnen had geschoten. Het succes van de Franse 
doorbraakpoging stond daarom al bij voorbaat vast. 
Ondanks drie gesneuvelde matrozen en lichte schade aan 

de Inconstant, voeren beide Franse schepen al snel door 
richting Bangkok, de forten en een onttakelde Siamese 
zeemacht achter zich latend. 
Op 21 juli stelde Parijs de Siamezen een ultimatum om toe 
te geven aan de eerdere Franse eisen. Bangkok weigerde 
nog steeds hieraan te voldoen. De commandant van het 
Franse eskader gaf hierna de order met zijn schepen de 
Siamese hoofdstad te verlaten, embarkeerde de Franse 
diplomatieke vertegenwoordiging en kondigde op 26 
juli een blokkade af. Achtergebleven Franse burgers die 
bij gebrek aan eigen evacuatieschepen Bangkok niet 
meer konden verlaten, vielen na een verzoek hiertoe 
van de regering in Parijs, onder de bescherming van de 
Nederlandse consul-generaal. Op 25 juli wapperde dan 
ook de Nederlandse driekleur van het Franse consulaat. 
Intussen verscheen op de rede van Bangkok het Duitse 
flottieljevaartuig SMS Wolff. Dit oorlogsschip, alsook de 
Sumbawa en het Britse HMS Linnet waren vervolgens 
de aangewezen vaartuigen om Westerse belangen in de 
nu onrustige Siamese hoofdstad te beschermen. Na een 
commandantenvergadering besloten de drie officieren 
elk de beveiliging van een deel van de Europese wijk 
op zich te nemen. Zoals toentertijd gebruikelijk bij dit 
soort operaties gingen landingsdivisies van mariniers en 
bewapende matrozen aan wal. De Nederlanders richtten 
hierbij zowel wachtposten in nabij het eigen als het 
Franse consulaat. De Europese marinecommandanten 
kwamen bovendien overeen zich bij onlusten 
gezamenlijk te beraden over verdere maatregelen van 
conflictpreventie. Ook zouden zij indien nodig de orde op 
de rivier handhaven met gewapende sloepen. 

Capitulatie
Ondanks de formele capitulatie van Siam op 31 juli, 
waarvan gevreesd werd dat deze rellen teweeg zou 
brengen, keerde spoedig de rust weer in Bangkok. Een 

Commodore Andreas du Plessis de Richelieu, commandant van de 

Siamese vloot, zomer 1893.

‘De Siamese autoriteiten vestigden  
hierna al hun hoop op de eigen marine. 
Deze telde vijf merendeels door Denen 

gecommandeerde vaartuigen’
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illustratie van de nu meer ontspannen sfeer was een 
op 2 augustus door de Nederlandse ingezetenen aan 
commandant Souman en zijn officieren aangeboden diner 
ter ere van de verjaardag van koningin-regentes Emma. 
Op 3 augustus hieven de Fransen de blokkade op, waarna 
vijf dagen later de Franse minister-resident zijn intrek 
nam in het Franse consulaat. Koning Chulalongkorn 
nam de staatszaken intussen meer ter hand en stelde 
de gematigde prins Devawongse aan om met Frankrijk 
te gaan onderhandelen. Zowel de Britse Linnet als de 
Sumbawa verlieten hierna op 20 augustus de rede van 
Bangkok, na de mededeling van beider consuls dat 
verdere bescherming niet langer nodig was.

Tot slot
Luitenant-ter-zee Souman was niet ongelukkig de Siamese 
hoofdstad achter zich te mogen laten. Hij typeerde 
Bangkok als ‘eene verbazend vuile en onooglijke stad’, 
de rivier met zijn triljarden muskieten was bovendien 
‘zeer verontreinigd, doordat alle vuil daarin geworpen 
wordt, waardoor het water stinkt’. De ongezonde 
omgeving had aan boord van het KM-vaartuig tot menige 
ziektemelding geleid. Niettemin kwam bij de officier 
waar het politieke zaken betrof geen wanklank over de 
lippen. In rapporten aan zijn superieuren liet hij niet na 
te wijzen op de ‘ingenomenheid met het bezoek van de 
Sumbawa’ door de eigen Maleise en Chinese Nederlands-
Indische ingezetenen. Verder had Nederland zich kunnen 

etaleren als grote regionale mogendheid ten overstaande 
van Siam, maar ook gezaghebbende marines als die van 
Groot-Brittannië en het Duitse rijk. De beveiliging van het 
Franse consulaat en Franse staatsburgers was bovendien 
door Parijs bijzonder gewaardeerd. Den Haag maar ook 
de marineleiding konden zo met grote tevredenheid 
terugkijken op dit eigen beveiligend optreden vanuit zee. 

dr. A.J. (Anselm) van der Peet is werkzaam bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
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150 JAAR MARINECLUB

De Marineclub in Den Helder is de oudste sociëteit van de krijgsmacht en met 150 jaar een van de oudste 
clubs van Nederland. Op schepen is de huiskamer van officieren de longroom. Om aan de wal ook zo’n plek te 
hebben om elkaar te ontmoeten, eten en drinken en te ontspannen werd in 1868 aan de Helderse Hoofdgracht 
de Marineclub geopend. Dit jubileum is op 26 september jl. herdacht met een receptie en presentatie van een 
jubileumboek in de Marineclub.

Oud-vlootvoogd Matthieu Borsboom noemt de club 
een belangrijke huiskamer voor marineofficieren, 
burgermedewerkers, familie en vrienden: ‘Natuur-

lijk is die beleving in anderhalve eeuw heen veranderd 
in vorm en intensiteit. Maar de saamhorigheid, om in de 
wal-longroom te kunnen genieten van prima spijs, drank 
en goed gezelschap, is gebleven. De Marineclub is steeds 
heel goed meegegaan met de tijd, dat is waarom deze 
club nog zo vitaal is’, meent de vice-admiraal b.d..

Het gebouw aan de Hoofdgracht 
Het idee voor de Marineclub kwam van Cornelis 
Halverhout. Halverwege de negentiende eeuw was er 
voor in Den Helder geplaatste officieren geen eigen 
gelegenheid om onder elkaar te zijn. Een Marineclub zou 
die lacune kunnen opvullen, dacht de luitenant ter zee der 
1e klasse. De marineleiding vond het een goed plan. Twee 

Een 
longroom 
aan 
de wal
Na anderhalve 
eeuw is Marineclub 
in Den Helder  
nog vitaal 

De Marineclub was en is ook toegankelijk voor officieren van andere 

krijgsmachtdelen. Hier zitten officieren van de Luchtmacht in de jaren 

zestig aan de bar met collega’s van de marine.



mee. Op 21 januari 1977 werd de club op Harssens in 
gebruik genomen. 

Sober en solide
‘Ik vond het maar een kale bedoening’, zegt Jo van 
Dwingelen die samen met haar man de club op Harssens 
begin jaren tachtig voor het eerst bezocht. ‘Later is het 
interieur een stuk gezelliger geworden’, voegt ze er aan 
toe. Marie-Louise Rouffaer vond het wel gelijk mooi: 
‘Toen wij, na een aantal jaren elders wonen weer terug 
konden naar Den Helder, stond er een nieuwe Marineclub 
vlakbij de ingang van de haven. Een evenwichtig, solide 
gebouw, sober materiaalgebruik, duidelijke constructies 
en met heldere kobaltblauwe accenten. Een ontwerp dat 
er wezen mocht. Ik bleek zo ongeveer de enige te zijn, 
die dat vond’, zegt Rouffaer.

Inmiddels komen de leidinggevenden van de marine en 
hun gasten daar alweer 41 jaar samen. Het fraaie uitzicht 
op haven en zee wordt geprezen. In Den Helder is begin 
deze eeuw nogal wat te doen geweest over concurrentie 
van de club voor civiele horeca. Sindsdien zijn de regels 
rond het besloten karakter verder aangehaald. Alleen 
mensen die een defensiepas hebben, krijgen toegang tot 
het terrein.

Voorzitter Paul Flos heeft samen met zijn bestuur een 
ambitieus plan opgesteld om de komende jaren het 
in- en exterieur van de Marineclub een facelift te geven. 
Voor de vaak gehekelde grijze muren van het gebouw 
bestaat ook een plan. Als er voldoende 
geld wordt verdiend krijgt die 
muur een nieuwe buitenlaag 
van baksteen. Deze aanpak 
moet ook het hardnekkige 
vochtprobleem verhelpen. 
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commissies werkten het idee verder uit. De club ging eind 
september 1868 voor het eerst open.
Het eerste gebouw was al snel te klein. Na enkele 
uitbreidingen besloot het clubbestuur rond 1900 een 
geheel nieuw pand te laten bouwen. Door de aankoop 
van aanpalende bebouwing ontstond ruimte voor een 
grotere club. De architecten Roelof Kastelijn en Anton van 
der Lee maakten het ontwerp. In 1904 ging de nieuwe 
club aan de Hoofdgracht open.

De ‘bedienden’ van de club
De club kon niet zonder ‘bedienden’, die ervoor 
zorgden dat er altijd wat te eten en vooral te drinken 
was. Een groot deel van de vorige eeuw heetten de 
bedienden Hertog. Jan Hertog nam na de Tweede 
Wereldoorlog die taak op zich. Het gezin Hertog 
woonde in een appartement in het gebouw. Zijn zoon 
Jaap herinnert zich: ‘Het was niet alleen een club, maar 
ook onze woning. Vader en moeder waren altijd aan 
het werk. Alleen op zondagochtend waren ze vrij, maar 
dan kwamen sommige officieren alweer om elf uur 
koffie drinken’. Jan Hertog stierf jong. Zijn broer Co 
nam het stokje over.

Verhuizing naar Harssens
De Hoofdgracht was tot voor de Tweede Wereldoorlog 
een lommerrijke straat met statige gebouwen. Hij liep van 
het Helden der Zeeplein tot aan Landsend. De Marineclub 
was een van die beeldbepalende panden. Door de oorlog 
en de verbreding van de zeedijk in de jaren zeventig 
is er niets van de fraaie Hoofdgracht overgebleven. 
De Marineclub stond rechts van wat nu de oprit naar 
de Texelse boot is. Vanuit de ramen keek je uit op de 
Rijkswerf. Op deze plek is nu een strook gras en het talud 
waar over auto’s naar de veerboot rijden. In 1977, toen 
het clubgebouw gesloopt werd, was het pand de enig 
overgebleven bebouwing in een kaal gebied waar ooit 
een gevelwand met stadse allure stond.

In 1976 was de bouw van de vervangende Marineclub 
begonnen op Harssens. Het in sobere stijl uitgevoerde 
pand werd verrijkt met diverse tegeltableaus uit de gevel 
van de oude club. Ook de indrukwekkende verzameling 
meubels, kunstwerken en militaire memorabilia verhuisde 

Over de 150 jaar die de Marineclub bestaat is een 
fraai jubileumboek gemaakt. Het rijk geïllustreerde 
boek met uniek, vaak nooit eerder gepubliceerd 
fotomateriaal biedt een kijkje achter de schermen 
van de club die door officieren van de zeemacht 
gekoesterd wordt als hun longroom aan de wal. In 
de winkel kost het boek € 30,00. 

Lezers van het Marineblad krijgen korting! 
Maak € 25,00 euro over op rekeningnr. 
NL56INGB0008308226 t.n.v. Booy Uitgevers. 
Vermeld uw adres erbij en het boek wordt zo snel 
mogelijk thuisbezorgd.

KORTING 
VOOR LEZERS 

VAN HET 
MARINEBLAD

25,-
SLECHTS 

Een 
longroom 
aan 
de wal

De oude Marineclub aan de Hoofdgracht had een bescheiden terras 

aan de voorzijde. Deze foto uit de jaren dertig toont het toenmalige 

bestuur.
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‘Behoor jij bij de militaire tak van Defensie?’ Met die vraag werd ik op 9 april jl. welkom geheten op 
het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) voor de start van de diplomatenopleiding 2018, ook wel 
bekend als ‘het klasje’. Het klasje is een intensieve opleiding van tien weken, verzorgd door Instituut 
Clingendael, waarin nieuwe ambtenaren van BZ en enkele ‘interdepartementalen’ worden opgeleid tot 
diplomaat. Met 39 mannen en vrouwen ging de 51e lichting diplomaten van start. 

Zeven deelnemers, waaronder ik, kwamen van een 
ander ministerie. In de tien opvolgende weken kwa-
men er 200 gastsprekers, werden er 16 werkbezoe-

ken afgelegd en zeven beleidsterreinen behandeld. Maar 
er werd vooral een hechte groep gecreëerd. In dit artikel 
wil ik mijn opgedane inzichten en ervaringen delen, een 
beeld schetsen van de opleiding en andere jonge officie-
ren enthousiasmeren om ook deel te nemen. Normaliter 
ben ik werkzaam als Hoofd Operationele Dienst bij de on-
derzeedienst, momenteel in Schotland bij de Royal Navy, 
als planner van onderzeebootopleidingen. 

Groen Licht
De diplomatenopleiding, het klasje, heet voluit: de oplei-
ding Beginnend Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken 
(BBBZ) en bestaat al sinds 1968. Het Nederlandse buiten-
landsbeleid is anno 2018 echter allang niet meer alleen 
van BZ. Vrijwel alle andere departementen zijn vandaag 
de dag internationaal actief. Om deze samenwerking te 
versterken laat BZ sinds 2009 ook enkele interdeparte-
mentale deelnemers toe tot het klasje. Toen ik hierover 
hoorde leek mij dit een kans die ik niet onbenut wilde 
laten; het klasje staat namelijk bekend om de hoge kwa-
liteit van zowel sprekers als vaardigheidstrainingen. Door 

mijn professionele en persoonlijke affiniteit met internati-
onale betrekkingen heb ik aan Defensie gevraagd om als 
interdepartementale deelnemer te mogen solliciteren. Na 
enkele weken in spanning afgewacht te hebben ontving 
ik hiervoor groen licht. Defensie onderschrijft de meer-
waarde voor militairen als zij kennis kunnen maken met 
de diplomatieke wereld. Maar zeker ook voor jonge diplo-
maten, als zij al in een vroeg stadium van hun carrière met 
Defensie in aanraking kunnen komen.

De sollicitatie
De selectieprocedure voor de diplomatenopleiding is 
zwaar: de kandidaat-diplomaten moeten zes sollicitatie-
ronden doorlopen. Deze bestaan uit o.a. pitchen, een 
groepsopdracht, een assessment, een vloeiend gesprek in 
een vreemde taal (niet Nederlands of Engels) en als laat-
ste een gesprek met de beruchte ‘bloedraad’. Deze raad 
bestaat uit enkele (oud) ambassadeurs en Directeuren-
Generaal en is te vergelijken met de Aanname en Advies 
Commissie (AAC) voor marineofficieren. De sollicitanten 
wordt tijdens dit gesprek het vuur aan de schenen gelegd.
De interdepartementale deelnemers, zoals ik, doorlopen 
een ander traject. De procedure start met een jaarlijkse 
uitnodiging door BZ aan alle departementen om kan-

De militaire diplomaat
Deelnemers aan de opleiding Beginnend Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken, eerder dit jaar. De auteur staat op de 2e rij, 4e van rechts.
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didaten te leveren. Deze uitnodiging staat op intranet. 
Minimale eisen voor de BBBZ zijn een masterniveau op-
leiding en drie jaar internationale beleidservaring. Na een 
(eventuele) interne selectie bieden de departementen hun 
kandidaat bij BZ aan, waarna daar een sollicitatiegesprek 
volgt. In mijn geval werd tijdens dit gesprek vastgesteld 
dat mijn militaire ervaring met uitzendingen ruimschoots 
het gebrek aan beleidservaring compenseerde.
Na toelating tot de opleiding zijn de interdepartementale 
deelnemers volledig onderdeel van de opleiding, echter zij 
gaan na afronding terug naar het eigen departement. De 
diplomaten in opleiding werken na het klasje eerst twee 
jaar op het ministerie. Vervolgens krijgen zij een tweejari-
ge plaatsing op een “post” (een ambassade of consulaat-
generaal).

De opleiding BBBZ
Het grootste gedeelte van de opleiding vindt plaats op 
Clingendael. Daar worden zowel het inhoudelijke pro-
gramma als de vaardigheidstrainingen verzorgd. Het in-
houdelijke programma bestaat uit zeven kernmodules die 
afgeleid zijn van de belangrijkste beleidsterreinen van BZ. 
Vrede, veiligheid en stabiliteit is één van die beleidster-
reinen. De spanningen op de NAVO Oost-flank, Hybrid 

warfare en Europese defensie integratie waren de onder-
werpen die tijdens ‘mijn’ opleiding werden uitgediept. 
Daarnaast werden er nog tal van andere onderwerpen 
behandeld, waaronder Multilaterale en Europese samen-
werking en Economie, Handel en Investeringen. Om deze 
dossiers zo breed mogelijk te behandelen worden veel 
gastsprekers uitgenodigd, soms wel drie of vier per dag. 
Hoogleraren, directeuren uit het bedrijfsleven, journalis-
ten, ambtenaren en diplomaten brengen de deelnemers 
op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Daar-
bij worden gevoelige onderwerpen uit de nationale poli-
tiek niet geschuwd. 
De rode draad die door alle modules heen loopt is het Ne-
derlands belang. Wat is het Nederlands belang en welke 
beleidsadviezen schrijf je, gebaseerd op dit belang? Dit 
belang vaststellen is een ingewikkelde taak en hier betaalt 
de interdepartementale opzet zich uit: de verschillende 
perspectieven zorgen voor breed gedragen adviezen.
De opleiding legt ook een sterke nadruk op persoonlijke 
vaardigheden. Tot de belangrijkste vaardigheden van diplo-
maten behoren speechen en presenteren, onderhandelen, 
debatteren, voorzitten, pitchen, interviewen, intercultureel 
communiceren en netwerken. Wij kregen in dat kader een 
aantal uitdagende speechtrainingen van Antonie van Cam-
pen, speechschrijfster van de minister van Defensie. Op de 
laatste dag van het klasje mocht een aantal deelnemers 
ideeën pitchen bij het SGDG-beraad (Secretaris-Generaal/
Directeuren-Generaal ) op het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Ondanks spanning vooraf bij de pitchers, leek de 
top van het ministerie erg onder de indruk.

Onderhandelingsvaardigheden
De belangrijkste vaardigheid tijdens de opleiding bij Clin-
gendael is onderhandelen. BZ beschouwt onderhande-
lingsvaardigheden als essentieel voor de internationaal 
werkende ambtenaar en diplomaat, omdat Nederland 
deel uitmaakt van veel multilaterale instellingen zoals de 
EU, VN, NAVO en het IMF, waar besluitvorming door mid-
del van onderhandelingen tot stand komt. Diplomaten 
voeren voor Nederland de onderhandelingen bij deze 
instellingen. Ze moeten hier dus goed voor getraind zijn. 
De Clingendael Academy geeft wereldwijd onderhande-
lingstraining en gebruikt hiervoor een methode die theo-
rie combineert met steeds complexere onderhandelings-
scenario’s. 
Als eindoefening in het klasje werd de migratietop van 
de Europese Raad gesimuleerd, waarin een onderhande-
ling plaatsvond die duurde van twaalf uur ‘s middags tot 
twaalf uur ‘s nachts. 

Over onderhandelen heb ik een aantal belangrijke lessen 
geleerd. Ten eerste, veel onderhandelingen zijn integra-
tief: hierbij wordt een win-win situatie nagestreefd. Dit 
gebeurt veel binnen de EU en NAVO, waar de lidstaten 
vaak een unaniem besluit moeten nemen. Een té compe-
titieve houding lokt dezelfde houding bij een tegenspeler 
uit en dit bemoeilijkt overeenstemming. Bovendien dient 
rekening gehouden te worden met de zogeheten shadow 
of the future. De tegenspeler op het huidige dossier kan 
de potentiële bondgenoot op het andere dossier zijn.
Ten tweede hebben Nederlanders de neiging te willen 
overtuigen op de inhoud, want ‘ons beleid is immers het 
meest logische’. Bij internationale onderhandelingen heb-
ben tegenspelers echter over het algemeen een mandaat, 
ingegeven door nationale politiek. Speelruimte buiten 
dat mandaat is er (bijna) niet; het is daarom betrekkelijk 
moeilijk om iemand van mening te laten veranderen op 
de inhoud. In dit soort situaties kan het helpen om de 
context te vergroten: breng bijvoorbeeld iets ter tafel dat 
nog geen onderdeel uit maakt van de onderhandeling en 
verruim zo de reikwijdte van de onderhandeling.
De derde en laatste les: schrijf! Directe betrokkenheid bij 

Simulatie van de migratietop van de Europese Raad.

 ‘De rode draad die door alle modules heen 
loopt is het Nederlands belang’
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het opstellen van tekst- en resolutievoorstellen zorgt voor 
veel macht. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid to punch 
above your weight. 

Sterke link met Defensie
De directeur van Clingendael Academy, Ron Ton haalde bij 
afsluiting van het klasje nog een keer de sterk band met 
defensie en de koninklijke marine aan. Defensie speelde 
dan ook een hele belangrijke rol tijdens de opleiding; zo 
organiseerde de Koninklijke Marine voor de deelnemers 
een dag op Texel en in Den Helder. Het 1 Civiel Militair 

Interactie commando simuleerde moeilijke gesprekken in 
missiegebieden. Op de permanente vertegenwoordiging 
van de NAVO in Brussel werden we ontvangen door de 
ambassadeur en leidde een kolonel de discussie over 
het huidig NAVO-beleid. Op Clingendael werden lessen 
verzorgd door militaire officieren van verschillende krijgs-
machtdelen. Ook de AIVD en MIVD hebben een werk-
bezoek gefaciliteerd in Zoetermeer om de relevantie van 
inlichtingendiensten toe te lichten.
Door mijn eigen aanwezigheid in het klasje had ik de 
mogelijkheid om een militaire visie te geven op beleidster-

reinen die normaal buiten het bereik van 
Defensie blijven. Door de hechte banden 
die in het klasje gesmeed zijn, zijn ook 
de banden tussen Defensie en BZ hech-
ter geworden. Ik hoop de opgedane 
kennis, vaardigheden en netwerk te 
kunnen inzetten om goed geïntegreerd 
als Defensie, BZ en rijksoverheid te kun-
nen optrekken. Tevens hoop ik aan de 
positieve zichtbaarheid van Defensie in 
het Haagse te hebben bijgedragen. Die 
‘militaire tak’ van Defensie, waarnaar 
gevraagd werd op de eerste dag, heeft 
een gezicht gekregen.

LTZ2OC W.P.J. (Ward) van der Leem-
putte MA is momenteel Hoofd Ope-
rationele Dienst van Zr. Ms. Walrus.

Internationale uitdagingen – speelveld van de huidige 
en  toekomstige diplomaten
De internationale wereld verandert. De vele gastsprekers 
hebben mij overtuigd dat het een interessante maar voor-
namelijk uitdagende tijd is om internationaal werkzaam te 
zijn. Er wordt veel verwacht van de huidige generatie amb-
tenaren, diplomaten en militairen.
Bijvoorbeeld de Brexit: de lidstaat die het meest gelijk-
gestemd is met Nederland trekt zich terug uit de EU. 
Strategisch en economisch een aderlating, zowel voor het 
Verenigd Koninkrijk als voor Nederland. Het totaal on-
voorbereid zijn van de Britse overheid, gecombineerd met 
onrealistische eisen, zoals het opbreken van de vier vrijhe-
den van de EU (goederen, diensten, personen en kapitaal) 
maken dit een zeer pijnlijk proces. Toch biedt de Brexit ook 
kansen. Door het uittreden van het VK neemt het ‘soortelijk 
gewicht’ van Nederland toe. De macht van de EU verschuift 
naar het zuiden waardoor Duitsland op zoek zal gaan 
naar noordelijke bondgenootschappen. Dit vraagt om een 
fundamenteel andere benadering binnen de Nederlandse 
beleidswereld en de politiek. Nederland zou niet meer de 
grootste van de kleinen zijn en het hoogste woord voeren 
maar afgewogen en zorgvuldig stelling moeten nemen. Er 
wordt immers naar je gekeken. Om mee te doen met de 
grote landen verwachten die oplossingsgerichtheid en ver-
antwoordelijkheidsbesef. Dit betekent dat ook de politiek 
voorzichtiger zal moeten manoeuvreren.
Een ander grote uitdaging is de rechtsstatelijkheid van 
Polen en Hongarije. Zij tarten de waarden waarop de EU 

is gebaseerd door het rechtssysteem politiek afhankelijk te 
maken. De rechterlijke macht is in steeds mindere mate een 
onafhankelijke zuil. De nucleaire optie, het ontnemen van 
EU-stemrecht is niet mogelijk omdat Polen en Hongarije 
elkaar steunen. Voor deze optie is namelijk unanimiteit min 
één benodigd bij de lidstaten. Hoe dit conflict zich uitspeelt 
zal de toekomst van de Unie bepalen. Blijven wij een waar-
dengemeenschap?

De VS onder leiding van Trump zijn onvoorspelbaar gewor-
den en dat is een grote zorg voor Nederland. De banden 
met de VS zijn oud en sterk maar de huidige Amerikaanse 
regering ondermijnt de multilaterale instellingen die zij 
zelf heeft opgericht. Een alternatief voor de huidige mul-
tilaterale wereld is er voor Nederland op dit moment niet. 
Hetzelfde argument geldt voor wereldwijde handel. Protec-
tionisme en ondermijning van de WTO zijn voor Nederland 
uitsluitend slecht. 
Rusland, de oorlog in Oost-Oekraïne en de Krim zorgen 
voor veel spanning aan de NAVO-oostgrens. Jaap de Hoop 
Scheffer, commodore Osinga en KTZ Boots hebben het 
klasje over deze problematiek bijgepraat. Maar ook over de 
kansen die zijn ontstaan door groeiende defensiebudget-
ten en nieuwe samenwerkingsverbanden zoals PESCO en 
military mobility. Nederland raakt echter in het veiligheids-
speelveld budgettair steeds verder achterop. Uiteraard zijn 
andere zeer belangrijke dossiers zoals klimaatverandering, 
overbevolking en de migratieproblematiek tijdens de oplei-
ding ook aan de orde gekomen.

OPLEIDINGEN

Ward van der Leemputte.



ONDERWERP
In de operationele energiestrategie legt Defensie haar ambitie vast 
om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, 
om zo de effectiviteit van haar operaties te vergroten en de 
belasting op het milieu te verminderen. Daarentegen vereist 
de toegenomen diversiteit van maritieme operaties schepen 
die stiller varen, beter manoeuvreren en minder onderhoud 
vereisen. Hybride voortstuwing, waarbij directe aandrijving door 
dieselmotoren of gasturbines gecombineerd wordt met aandrijving 
door elektromotoren, en hybride energieopwekking, waarbij 
energieopwekking door dieselgeneratoren gecombineerd wordt met 
energieopwekking door batterijen, kunnen het brandstofverbruik 
en de emissies verminderen, en de manoeuvreerbaarheid, 
onderhoudbaarheid en geluidssignatuur verbeteren.

ONDERZOEK
In mijn proefschrift onderzoek ik hoe geavanceerde regel-
strategieën met hybride voortstuwing en energieopwekking de 
bovenstaande eigenschappen kunnen verbeteren. Het onderzoek 
bestaat ten eerste uit een literatuuronderzoek om de voordelen 
en uitdagingen van de verschillende architecturen te beoordelen 
en te bepalen welke architecturen en welke regelstrategieën 
geschikt zijn voor welke scheepsfuncties. Vervolgens stellen we 
een nieuw dynamisch simulatiemodel voor en definiëren we 
een aantal kwantitatieve prestatie indicatoren met referentie 
manoeuvres, zoals een acceleratie van gestopt naar volle vaart, 
om de verschillende architecturen en regelstrategieën met elkaar 
te kunnen vergelijken. Met behulp van de simulatiemodellen en 
prestatie indicatoren onderzoek ik drie nieuwe regelstrategieën: 
een adaptieve schroefspoedregeling, die de spoed dynamisch 
verstelt afhankelijk van de omstandigheden, een parallelle 
koppelregeling om de elektromotoren te regelen ter ondersteuning 
van de hoofd dieselmotoren en een optimale energie-management-
regeling om met behulp van het laden en ontladen van batterijen 

het brandstofverbruik en de emissies van de dieselmotoren te 
verminderen. Tenslotte stel ik voor hoe we de verschillende regel- 
strategieën en haar instellingen adaptief kunnen aanpassen aan de 
scheepsfunctie om scheepsoperaties optimaal te ondersteunen.

De resultaten van mijn onderzoek tonen aan dat de voorgestelde 
regelstrategieën voor een patrouilleschip kunnen leiden tot een 
vermindering van brandstof en emissies van 5% tot 15% tijdens 
economische snelheden in de bestaande transit regelstrategie en 
tegelijkertijd tot een 32% snellere acceleratie van gestopt naar 
15 knopen en een 84% snellere sprint van 10 naar 15 knopen 
in de bestaande manoeuvreermode. Voor een toekomstig fregat 
kan hybride voortstuwing 20% brandstof en emissies besparen, 
met dieselmotoren van 10 MW, elektromotoren van 3 MW en een 
verstelbare schroef, terwijl het schip bijna net zo snel manoeuvreert 
als een fregat met gasturbine voortstuwing. Helaas leidt deze 
configuratie wel tot een groter gewicht en een paar knopen lagere 
topsnelheid.

RELEVANTIE
In mijn volgende functie bij de Defensie Materieel Organisatie hoop 
ik met onze modellen en prestatie indicatoren een directe bijdrage 
te gaan leveren aan de versnelde ontwikkeling en kwantitatieve 
beoordeling van geavanceerde voortstuwingsconcepten in nauwe 
samenwerking met de scheepsbouwers. Met de industrie, die mijn 
onderzoek medegefinancierd heeft, hoop ik de geavanceerde regel- 
strategieën te implementeren aan boord van onze toekomstige 
schepen en boten. Tenslotte hoop ik met mijn kennis over het 
fysische gedrag van dieselmotoren en over data-analyse technieken 
een grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van modellen 
voor dieselmotoren en andere werktuigbouwkundige en elektrische 
werktuigen om het onderhoud te verminderen, storingen beter 
te kunnen voorspellen en onderhoudsactiviteiten beter te kunnen 
plannen.

NAAM: Rinze Geertsma
RANG: KLTZ (TD)
GEBOORTEDATUM: 19-11-1975
HUIDIGE FUNCTIE: Senior medewerker energie en slim 
onderhoud bij bureau Life Cycle Modelling van DMO/
AMS
EERDERE OPLEIDINGEN: officier van de technische dienst 
aan de NLDA, MSc. Marine Engineering aan University 
College London en Chartered Engineer bij KIVI

Proefschrift
KLTZ (TD) RINZE GEERTSMA, MSC, CENG LICHT 

KORT ZIJN PROEFSCHRIFT ‘AUTONOMOUS 
CONTROL FOR ADAPTIVE SHIPS WITH HYBRID 
PROPULSION AND POWER GENERATION’ TOE. 
OP 8 JANUARI 2019 OM 15:00 UUR VERDEDIGT 

HIJ DEZE DISSERTATIE TER VERKRIJGING 
VAN DE DOCTORSTITEL AAN DE TECHNISCHE 

UNIVERSITEIT DELFT.

Dissertatie lezen? Stuur een mail naar 
rd.geertsma@mindef.nl 
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De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de vrije handelsroutes over 
zee. Er zijn diverse ontwikkelingen die deze bedreigen. 

Zo dreigt Rusland openlijk met het sluiten van de doorgang in de Baltische Zee en de 
Zwarte Zee; claimt China het overgrote deel van de Zuid-Chinese Zee; verleggen de VS 
hun aandacht naar de Pacific en hebben de kustwachten van de Zuid-Europese landen 

hun handen vol aan migratiestromen.

De Koninklijke Marine staat voor de vraag hoe de vrije handelsroutes over zee in  
deze onzekere tijden kunnen worden zeker gesteld. En wat is daarvoor nodig?

Tijdens het Engelstalige KVMO Symposium 

Dealing with Doom 
komen deze geopolitieke issues aan de orde 

Sprekers uit binnen- en buitenland houden presentaties,  
waaronder C-ZSK VADM Rob Kramer,  

VADM Ben Bekkering en John Hulsman 
Moderator is rear admiral RN Robert Tarrant CB

Het symposium vindt plaats in bij het Scheepvaart en Transport College, 
Lloydstraat 300 te Rotterdam op 

vrijdag 23 november 2018 
Tijd: 10.00 -15.00 uur 

Ga naar www.kvmo.nl voor programma en aanmelding

Vooraankondiging KVMO Symposium
23 november 2018

Het hoofdbestuur van de KVMO verwelkomt haar nieuwe leden!

LTZ2OC  T.S.N. Berns
ADB  F. Boere
ADB  R. Brink
ADB  S. Brugmans
ADB  J. Buijnsters
ADB  T. Cator
ADB  N. Cooper
ADB  Q.E.H. Deleu
ADB  B.N.J. Dinjens
ADB  T.G.E. Goutier
LTZ2OC  A.S. van der Ham 
ADB  G. Harbers
ADB  T. Herbold
ADB  J.P.D. de Kievit

LTZ1  R.A. van Kralingen
ADB  H.A. Lammers
ADB  D.R.H.G. v.d. Leijgraaf
LTZ2OC  M.J. van der Linden
ADB  M.B.J. Meijerink
ADB  D.J. Mijer
ADB  V.L. Mossinkhoff
ADB  J.A.M. Nagtegaal
LTZ2OC  P.C. Niewenhuijse
ADB  R. van Ommen
ADB  M. Persij
KLTZ(LD)  R.A.D. Raasveldt
ADB  D. van Rijn
ADB  M. Schaaij

KADBZ  L.R. Schalij
LTZ2OC AR C.P.M. Simons
RES  S. Sprenkels
KADBMARNS  D.G. van Surksum
LTZ2(SD)  Y. Taekema
ADB  K. Verfaille
ADB  I. van der Vorst
ADB  R.J. de Waal
KADBZ  S. Welagen
ADB  T. de Wilde
EA  M. Wilmer
ADB  G.H.A. Witzel
ADB  M. de Wolf



DE DEADLINE VOOR HET AANLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE RUBRIEK KVMO-ZAKEN VOOR HET NOVEMBERNUMMER IS 15 OKTOBER 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  
KLTZ b.d. mr. O.W. Borgeld

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

KTZ b.d. A.E.J. Buss († 13 september 2018)

LTZSD1 b.d. A.E. Muller († 4 september 2018)

KTZT b.d. J.H. van der Veen († 31 augustus 2018)

LTZ1 b.d. F.H.J. Dijkinga († 25 augustus 2018)

Mevr. R.J. Barbas-Postma († 14 augustus 2018)

LTZT2OC b.d. F. Smit († 1 augustus 2018)

KTZ b.d. H.W.G. Stahl († 20 juli 2018)

SBN b.d. J.C. Kreffer († 15 juni 2018)

KTZ b.d. J.F.M. Boshouwers († 12 mei 2018)

LTZSD2OC b.d. R.E. Chun (datum overlijden  

niet bekend)

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

AFDELING NOORD 

Activiteiten tweede helft 2018

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 

  Postactieven borrels
 Locatie : Marineclub, Den Helder
 Aanvang : 17.30 uur 

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

13 nov KVMO-bijeenkomst
 Locatie :  Huiskamerbar V5,  

Kromhoutkazerne, Utrecht
 Tijd : 16.30 – 18.30 uur

AFDELING MIDDEN 

2 okt
6 nov
4 dec



verwelkomt 
promotie 2018  

op het KIM!


