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Luitenant-generaal der mariniers R. Zuiderwijk,
Commandant Zeestrijdkrachten
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Naast d hierboven geschetste ontwikkelingen moeten we een scherpe
mst gericht houVerkenningen’ een gedegen en beleidsrelevant fundament legge
toekomstige politieke
d Nederlandse d f i
hier de kansen en de valkuilen voor on
Verkenningen moeten goed aansluiten op een snel vera
istibetrekkingg tot de vraagg wat er van ons gevraagd wordt, creatieff denken en het
zijn hierbij belangrijke ‘wapens’. Het Marineblad
weten daar goed mee om te gaan
wacht ikk dat we regelmatigg de vruchten zullen
leden.
n bewonderenswaardigee betrokkenheid
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INTERVIEW

Aan het roer van de vereniging
Oud-voorzitters aan het woord

Door: mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Oud-voorzitters van de vereniging bijeen in het kantoor van de KVMO in Den Haag. Vlnr: KTZA b.d. drs. G. Brand,
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek en SBN b.d drs. R.T.B. Visser.

Sinds de Vereniging van Marineofficieren het predikaat ‘Koninklijk’ mag dragen,
nu 25 jaar, is er veel veranderd, binnen en buiten de KM en KVMO. Met enkele oudvoorzitters wordt teruggeblikt op ‘hun’ periode aan het roer in die afgelopen 25 jaar.
Er blijken verbanden tussen toen en nu, zo wordt duidelijk uit de antwoorden van de
huidige voorzitter. De rode draad lijkt het steeds weer kiezen van de juiste positie ten
opzichte van anderen en tijdig het roer gebruiken. Duidelijk wordt tijdens het gesprek
dat de functie‘voorzitter KVMO’ veelzijdig, en bij tijd en wijle veeleisend is. Maar het
biedt ook de gelegenheid even van ‘buiten af’ positief kritisch naar de marine te kijken.

Een korte introductie van de oud-voorzitters die deelnamen aan het
gesprek:
KTZA
A b.d. drs. G. Brand was voorzitterr (periode 1981-1984) toen
de VMO in 1983 hett predikaatt Koninklijkk kreeg. Daarnaastt was
hett zijn van voorzitterr in zijn periode een ware uitdagingg en misschien zelfs wel pionierswerk, omdatt de (K)VMO van gezelligheidsverenigingg omboogg naarr belangenvereniging. Bijnaa van de een op
de andere dagg manifesteerde de verenigingg zich als vertegenwoordigerr van de marineofficieren overr personele en materiele zaken. De
marineleidingg – vaakk zelff lid
d – moestt daarr ergg aan wennen.
SBN b.d. drs. R.T.B. Visser (periode 1992-1995) werd gevraagd
voorzitter te worden van de KVMO in een vrij turbulente periode; voor de verenigingg zelf, voor ‘belangenland’ en voor de
Koninklijke Marine. De Koude Oorlogg was met de val van de
Muur voorbij en Defensie was op zoekk naar een nieuwe invulling
van haar plaats in het internationale vrede- en veiligheidsbeleid.
De belangenbehartigingg werd anders ingericht. In 1993 werd het
zgn. 4-centralemodel ingevoerd en zat niet langer de KVMO aan
tafel tegenover de marinewerkgever, maar de CMHF1 tegenover de
defensiewerkgever. Ten slotte moest Visser de KVMO door een
moeilijke periode heen helpen naa gebleken interne fraude door
een van de marinewerknemers. In die tijd verliep bovendien de
samenwerkingg met de andere officierenverenigingg nogal stroef.

het hoofdbestuur. Dan krijgg je als vanzelff een band en een sterke
betrokkenheid. Ikk heb de functie aanvaard omdat het mij de gelegenheid bood om mij richten op personele zaken. Als ‘financiële’
man zou een P-functie niet direct op mijn wegg gekomen zijn, terwijl het wel mijn interesse had.’
Visser: ‘Ookk ikk was al langere tijd betrokken bij de KVMO voordat ikk voorzitter werd. Ikk was lid van het bestuur van de afdeling
Den Helder en lid van de redactiecommissie van het Marineblad.
Eigenlijkk vond ikk destijds dat de vraagg om voorzitter te worden te
vroegg in mijn loopbaan kwam. Aan de andere kant had ikk bij de
marine functies vervuld in de personele sfeer, waar ikk als voorzitter
baat bij zou kunnen hebben. Het overlegg over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie kende ikk al, zij het vanaff de werkgeverskant.’
Brand: ‘Ikk was al eerder, in 1972, nauw
w betrokken bij jonge officieren die zich zorgen maakten over de ontwikkelingen van de
defensiebudgetten. Zij kwamen bijeen in Den Helder en daar was
ookk afvaardigingg bij van de Admiraliteitsraad. De marine had het
duidelijkk moeilijkk met het kritische geluid vanuit de jongere gelederen. Als ikk er nu op terugkijkk liep die bewegingg van jonge ongeruste officieren min off meer parallel aan de koerswijzigingg van de
VMO.’

De KVMO en de marine
Vervolgens nam KTZA
A b.d. drs. T.G.D. Steenbeek (periode
1995-2001) de voorzittershamer over. Hij leidde de KVMO door
een echte ‘actieperiode’, waarin de vier defensiebonden elkaar vonden in een gezamenlijke ‘goede zaak’: de strijd tegen het ophogen
van de verplichte ontslagleeftijd en tegen het verlagen van de
hoogte van de daaraan gekoppelde uitkeringg (UKW). Er werd een
actiecomité opgericht waarin alle bonden zittingg hadden. Met de
bladen (waaronder het Marineblad) werd een actiesticker meegestuurd die luidde: 70% UKW
W NEE! Het hoogtepunt was uiteindelijkk de manifestatie – georganiseerd door alle militaire bonden –
in 2000 op het Malieveld en de tocht naar het Binnenhof, waaraan vele duizenden militairen uit het hele land deelnamen.

Het is geen geheim dat het zijn van voorzitter van de KVMO kan
leiden tot fricties met de (marine)werkgever. In de beginperiode
waren die nogg wel eens heftig, zo blijkt uit het gesprek. In de loop
der jaren heeft de KVMO door haar optreden toch wel het nodige
krediet opgebouwd en zijn de verhoudingen duidelijkk geprofessionaliseerd.


KLTZ P. van Maurik : ‘voor mijn gevoel is de KVMO anno 2008
wat meer op afstand van de marineleiding komen te staan.’

Is er de afgelopen 25 jaar veel veranderd? De huidige voorzitter
KLTZ
Z P.J. van Maurik (2006-nu) ziet verschillen maar ookk nog
veel overeenkomsten met ‘toen’: ‘Ikk herken mijn eigen woorden
nogg wel eens in de van jaarredes van mijn voorgangers, off dat nu
een goed off slecht teken is, dat weet ikk niet precies!’

Voorzitterr worden
Betrokkenheid bij de Koninklijke Marine, de verenigingg en interesse in personele aangelegenheden strekken tot aanbevelingg bij
het aannemen van nieuwe voorzitters, zo blijkt uit de verhalen van
de oud-voorzitters.
Steenbeek: ‘Toen ikk gevraagd werd voor het voorzitterschap kwam
dit voor mij niet ‘uit de lucht vallen’. Ikk was al enige tijd bekend
binnen de KVMO, ikk vervulde een financiële adviesfunctie voor
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Brand: ‘Toen ikk begon als eerste vrijgestelde secretaris in 1974,
met als toenmalige voorzitter J. Hoffmann, waren wij de eersten
die aantraden in het nieuwe tijdperkk van de VMO. De relatie met
de marineleidingg werd meteen op scherp gezet want we begonnen
ons vrijwel direct met het personeelsbeleid te bemoeien. Dat was
aff en toe best vervelend, want de marineleidingg was ookk lid van
VMO. Het werd ons wel eens kwalijkk genomen. Er werd met
name op voorzitter Hoffmann de nodige drukk uitgeoefend. Hij
was niet vrijgesteld, het voorzitterschap moest hij in zijn eigen tijd
doen. Ikk bewonder hem zeer, omdat hij als voorzitter tijdens de
roerige periodes in de 70-jaren (Neptunes over het Binnenhoff en
de massabijeenkomst in de RAI) een rechte rugg heeft gehouden en
zijn carrière op het tweede plan heeft gesteld.
Tijdens mijn voorzitterschap, ikk was vrijgesteld, werd ikk vanuit de
marineleidingg ookk nogg onder drukk gezet, en dat gingg vrij ver. In
mijn laatste jaar als voorzitter werd ikk – notaa bene op
Sinterklaasavond! – per brieff op de hoogte gesteld van het feit dat
ikk niet meer bevorderd zou worden. Ookk werd mij geadviseerd
onmiddellijkk aff te treden. Ikk heb hier geen gevolgg aan gegeven en
dat besluit is teruggedraaid. Het geeft aan dat het beginsel van
fairr play nogg niet overal gemeengoed was.’
Visser: ‘Ikk heb een dergelijke drukk nooit ervaren. Een groot verschil met toen. Ikk had me overigens goed georiënteerd voor deze
functie. Ikk wilde voldoende armslagg hebben om het voorzitterschap onafhankelijkk te kunnen uitvoeren, ikk moest zonder last of
ruggespraakk kunnen spreken. Tijdens mijn voorzitterschap is dit
ookk goed gegaan.’
Steenbeek: ‘Toen ikk aantrad had de KVMO zich al zodanigg geprofileerd dat err respect was ontstaan bij de marineleiding. Natuurlijk
waren err op publiciteitsmomenten soms wel schrikreacties vanuit
het (toen nogg geheten) Admiraliteitsgebouw. Dan werd ikk wel eens
gebeld, zoals dat heet. Ikk heb me daarr nooit veel van aangetrokken.
Soms zagg de leidingg ookk wel in dat men te verr was gegaan.
Ikk heb in uniform op het Malieveld de menigte toegesproken, tijdens de manifestatie in 2000. Formeel heb ikk daarover nooit iets
gehoord. Informeel heb ikk wel gemerkt dat er wisselend over werd
gedacht door de marineleiding. Naast een paar negatieve reacties
heb ikk in die woelige periode vooral veel positieve reacties gekregen, ookk van hoge officieren, die mij aanmoedigden om door te
gaan en niet aff te haken. Dat heeft mij altijd ergg gesterkt.’
Van Maurik: ‘Voor mijn gevoel is de KVMO anno 2008 wat meer
op afstand van de marineleidingg komen te staan. Er wordt nog
wel formeel en informeel informatie wordt uitgewisseld maar
‘deals’ worden er niet gesloten. Door de centralisatie van Defensie
zijn de mogelijkheden om zaken te ‘regelen’ minder geworden.
Dat is jammer. We vinden het voeren van discussies in een open
en kritische sfeer van groot belang. Dit kan soms fricties opleveren
met de behoefte van de marineleidingg om enige rust in de discussie te behouden. Ach, met een off twee telefoontjes kan de spanningg er meestal snel weer worden uitgehaald.’
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Relatie mett de andere bonden
In de wereld van de belangenbehartigingg zijn samenwerkingsverbanden niet altijd vanzelfsprekend: iedere bond heeft zijn eigen
achterban en (dus) zijn eigen belangen en doelstellingen. Dit is bij
de defensiebonden niet anders. Soms kunnen de verschillende
belangen ergg botsen en zelfs leiden tot verstoorde relaties. In tijden van ‘nood’ daarentegen weet men elkaar steeds weer te vinden
en blijkt samenwerkingg tot grote daden te kunnen leiden.
Brand: ‘De (toen nogg geheten) VBZ (de Verenigingg voor
Belangenbehartigingg van schepelingen bij de Zeemacht), was
destijds blij met onze komst, we trokken gezamenlijkk op en steunden elkaar. Ze zagen ons niet als concurrenten, er is zelfs sprake
geweest van een fusie. De tijd was daar toen echter toch niet rijp
voor.’
Steenbeek: ‘Tijdens de actieperiode in 2000 [tegen ophogingg van
de UKW-leeftijd en verlagingg van de uitkering, red] was er een
hecht verbond met alle militaire bonden. De KVMO kon toen
ookk laten zien een betrouwbare partij te zijn, we zijn niet bezweken onder de drukk van de leidingg en zijn er de hele tijd bij gebleven. Die manifestatie is zeer rustigg en waardigg verlopen en dat is
te danken aan de hechte samenwerkingg van alle militaire bonden.
Vlakk naa mijn start als voorzitter was het echter helemaal geen
‘koekk en ei’ in militair belangenland. Een aantal bonden, waaronder de Nederlandse Officieren Verenigingg (NOV), probeerden
samen één grote militaire vakorganisatie op te richten. Andere
beroeps-/belangenverenigingen, waaronder de KVMO, werden
van die heimelijke besprekingen uitgesloten. Uiteindelijkk is die
nieuwe, grote bond er nooit gekomen maar het onderlinge vertrouwen was toen wel tijdelijkk geschonden.’
Visser: ‘Tijdens mijn voorzitterschap bevond
d Defensie in hett algemeen en de marine in hett bijzonderr zich in een zeerr roerige periode.
De krijgsmachtdelen waren bezigg mett hun positioneringg binnen de
krijgsmacht, nu hun rol en taken naa de val van de Muurr waren veranderd. De ‘stammen’strijd
d weerspiegelde zich ookk in de relatie van
de KVMO mett haarr zustervereniging, de NOV. Ikk heb hett als heel
vervelend
d en teleurstellend
d ervaren datt zij zich uiteindelijkk afkeerde
van samenwerkingg mett de KVMO en overige officierenverenigingen. Mett de andere bonden was de relatie overr hett algemeen
redelijkk goed. De voorzitters spraken elkaarr regelmatig.’

Hett overlegg mett de werkgever
Sinds het sectormodel is ingevoerd vindt binnen Defensie het
CAO-overlegg centraal plaats. Ookk over de uitvoeringg van het personeelsbeleid wordt nauwelijks nogg echt met de marineleiding
gesproken. Visser en Steenbeekk zijn hierover niet onverdeeld positief.
Visser: ‘Het centraliseren van het overlegg heeft alles te maken met
de andere positioneringg van de krijgsmachtdelen. Eigenlijkk kun je
daar niet meer van spreken, er zijn nu grote centrale directies en
een relatieff kleine uitvoerende operationele organisatie. Er is geen
sprake meer van een specifieke marinerechtspositie. Hiermee is de

Aan het roer van de vereniging

Het voorzitterschap is een veelzijdige, en bij tijd en wijle veeleisende functie. Er zijn echter meer dan genoeg mooie en bijzondere periodes waarop
kan worden teruggekeken.
mogelijkheid om het personeelsbeleid aff te stemmen op de eigenheid van de marineorganisatie voor een deel verdampt. Dat vind
ik jammer.’
Steenbeek: ‘In mijn tijd is het overlegg nogg verder ‘verpaarst’.
Misschien moet ikk wel zeggen, een beetje een grijze massaa geworden. Er is geen sprake meer van duidelijke positionering.’
Van Maurik: ‘Het blijft een lastigg model waarbij generale en specifiekk afspraken door elkaar lopen. Aan de ene kant is het maken
van algemene afspraken wel zo makkelijk, maar aan de andere
kant doe je dan weinigg recht aan de enorme variatie is beroepen
bij Defensie. De centralisatie- en controletrend heeft veel zaken er
niet eenvoudiger op gemaakt. Ikk zou willen dat de marineleiding
weer wat meer armslagg kreeg. Misschien dat de kreet "maatwerk"
in het FPS weer kansen biedt.’

gelijkheden. De krijgsmachtdelen, de militaire bonden. We kwamen
elkaarr geregeld
d tegen in de wandelgangen van de Tweede Kamer!
Als beroepsverenigingg organiseerden we ookk avonden over de toekomst van Defensie/de KM en nodigden als gastsprekers een veelheid aan externe en interne deskundigen uit.
Wij maakten nooit persberichten, de pers belde ons. Als ikk met
mijn jaarrede bezigg was belden journalisten op om te vragen waar
die over ging. Bij de perscontacten hielden we de belangen van de
marine, vanuit ons perspectieff als beroepsverenigingg van marineofficieren, goed voor ogen. Als uitgangspunt hanteerden we een
voor haar taakk berekende zeemacht, daarin verschilden we niet
van de marineleiding.’
Steenbeek: ‘Het Marineblad en het toen bestaande Blauwe Katern
werden ookk door politici gelezen. Soms werd in kamervragen naar
die bronnen verwezen.’

De politiek
k en de media
Een van de doelstellingen van de (K)VMO is het nastreven van
een goede verstandhoudingg met de Nederlandse samenleving. Om
die te informeren over onze kijkk op de marine hebben we media
en politici nodig. Onbekend maakt immers onbemind.
Brand: ‘In mijn tijd speelden de acties, zoals de genoemde
Neptunes en de RAI-bijeenkomst. In het Blauwe Katern schreven
we wat we vonden en dat werd gelezen en opgemerkt door de
mediaa en kamerleden. Ikk vond het altijd ergg spannend en soms
zelfs bedreigend wat de pers gingg doen met je verhaal.’
Visser: ‘De KVMO was in mijn tijd
d zekerr een gesprekspartnerr van
de politiekk als hett gingg overr de toekomstt van de marine. Hett was,
zoals gezegd, een nieuwe tijd, waarin alles bewoogg en wij bezochten
veel politieke partijen om onze zaakk te bepleiten. Datt deden wij niet
alleen, alle spelers in ditt veld
d maakten volop gebruikk van lobbymo-
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Van Maurik: ‘Contacten met de mediaa en de politiekk vinden nu
plaats viaa veel kanalen. Er zijn veel mediacontacten, de persberichten zijn een beetje verdrongen door de websiteberichten. De
betekenis hiervan de laatste neemt snel toe, de bezoekersaantallen
blijven groeien. Uit reacties van pers en politiekk blijkt dat dit
medium steeds belangrijker en invloedrijker wordt. En de belangstellingg voor het militaire beroep is zeker niet verminderd.’

De relatie mett de leden
Natuurlijkk vinden alle voorzitters de relatie met de eigen KVMOleden het allerbelangrijkst. Eigenlijkk halen zij uit die contacten de
meeste voldoeningg en erkenning.
Brand: ‘Naast het – destijds zeer behoudende en los van het
bestuur opererende – Marineblad gaven we in mijn tijd het
Blauwe Katern uit. Daarin konden we schrijven wat wij als hoofd- 
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Van Maurik: ‘Belangrijkk is datt ookk steeds meerr jongeren de wegg naar
de KVMO hebben hervonden. De betrokkenheid
d bij ons vakk blijft
ookk bij hen hoog. Hett is wel nodigg om andere mediaa te leren gebruiken. En vervolgens ookk de oudere leden aan boord
d te houden.’

Hoogte- en dieptepunten
Ieder voorzitterschap heeft zijn hoogte- en dieptepunten.
Visser: ‘Ikk heb mett veel plezierr mijn voorzitterschap vervuld. Het
was een interessante, leerzame en dynamische tijd. De duidelijke
schaduw
w was de kwestie van de interne fraude. Dan merkk je weer
hoe beschermd
d je bentt ‘opgegroeid’ in de marineorganisatie, wantt ik
weett nogg datt ikk dacht, hoe is ditt mogelijk, datt ditt onderr collega’s
kan gebeuren. Daarnaastt betreurr ikk nogg steeds datt err een verstoorde
relatie mett de NOV
V is ontstaan.
De jaarvergaderingen waren voor mij altijd hoogtepunten. We
hadden goede en interessante sprekers, waaronder Pim Fortuyn,
nogg voor de tijd dat hij een bekende Nederlander werd. Zijn verhaal was controversieel maar ijzersterk, een wonderlijke, maar
creatieve man.’
Van Maurik: ‘Wat mij het meeste bij zal blijven was de avond
voordat het rapport Staal openbaar werd gemaakt. Het was
bekend dat daar belangrijke, en noodzakelijke, verbeteringen in
zouden staan. Maar er dreigde op het laatste moment een storende
politiekk getinte afrekeningg in te komen te staan. Ikk weet dat toen
bij het ministerie er hard aan is gewerkt om dat te voorkomen. Ik
vond die periode overigens zowel een dieptepunt als een hoogtepunt, waar ikk veel van geleerd heb. Ikk ben vooral trots op de stijl
waar de KVMO bekend van is, kritisch maar altijd positief.’
Brand: ‘Een mooi moment was waarop ikk als voorzitter optrad als
woordvoerder van alle verenigingg van militairen in het centraal
georganiseerd overlegg onder leidingg van SG Peijnenburg. Die had
de nieuwe topstructuur van Defensie bedacht, de matrixstructuur.
Ikk heb de collegaa bonden kunnen overtuigen van het feit dat dit
een slechte structuur zou zijn. Daar ben ikk trots op.
Ookk ben ikk trots op het feit dat het ons bij het 100-jarigg bestaan
van de VMO gelukt is het predikaat Koninklijkk te verkrijgen.’
Steenbeek: ‘Alles afwegend heeft mij het helpen van individuele
leden de meeste voldoeningg gegeven. Als wapenfeit staat natuurlijkk de slagg om het functioneel leeftijdsontslagg en het vervallen van
de anti-cumulatieregeling.’
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De toekomstt van de KVMO
Waar moet het naartoe met de KVMO, blijven we een belangenverenigingg off worden we een beroepsorganisatie? Geen goede
vraag, vinden Visser en Steenbeek, die nu respectievelijkk voorzitter
en vice-voorzitter zijn van de CMHF. Er is immers geen sprake
van of/of, maar van en/en.
Visser: ‘De krachtt van de KVMO lagg en ligtt in de beroepsvereniging. Mensen vinden hun identiteitt in hun beroep als marineofficier. De KVMO moett haarr leden de mogelijkheden bieden om zich
ookk in groepsverband
d verderr te professionaliseren ondermeerr door
te fungeren als een klankbord
d voorr de leden bij een breed
d scalaa aan
militairr maritieme onderwerpen. CAO’s zouden meerr een kaderstellend
d karakterr moeten krijgen, waarbinnen hett individu zelff verdere
bij hem off haarr passende keuzes moett kunnen maken. Hierbij kan
de verenigingg de leden de helpende hand
d bieden..
Belangen- en beroepsverenigingen moeten zich naarr de eisen van
deze tijd
d herinrichten, de vergrijzingg van hett ledenbestand
d ligt
anders op de loer.’
Visserr wil een lans breken voorr behoud
d van de KVMO als zelfstandige organisatie voorr de beroepsgroep marineofficieren: ‘Houd
d een
eigen KVMO, datt bindtt je leden. De zee bindtt de marineman of
-vrouw, zoals hett land
d en de luchtt de mannen en vrouwen van landen luchtmachtt bindt. Hett CDC, de DMO off Paresto kunnen als
organisaties die emotionele bindingg niett overnemen.’
Steenbeek: ‘Naast het zijn van een belangenverenigingg kun je ook
een beroepsverenigingg zijn. Dat laatste aspect spreekt jongeren
ookk meer aan. De collectieve en individuele belangenbehartiging
blijven wat mij betreft onverminderd belangrijk.’
Het laatste woord is aan Van Maurik: ‘De KVMO was en is een
beroepsverenigingg en moet dat ookk blijven. Het is de combinatie
van de drie statutaire doelstellingen die haar zo sterkk maakt, en
belangenbehartigingg is daar eentje van. Hoewel belangen sneller
veranderen dan een goede zeemacht off het in beeld houden van
het maritieme beroep. Wel voorzie ikk de komende jaren grote veranderingen in de arbeidsmarkt en dat heeft invloed op de manier
waarop de KVMO moet opereren. Ikk denkk dat de KVMO nooit
aff zal zijn en haar roer moet blijven gebruiken.’



bestuur meemaakten en hoe wij over het marine- en defensiebeleid dachten. In die beginperiode was het spannend om te zien
hoe de leden daar op reageerden. Het was nieuw
w en de reacties
waren gemengd. We gingen ookk de schepen en inrichtingen langs
om uit te leggen wat we deden. We werden daarbij nooit belemmerd door de leiding. Tijdens die bezoeken aan de kazernes en
longrooms merkten we toen dat we gesteund werden.’
Steenbeek: ‘Als voorzitter heb ikk invullingg kunnen gaan geven aan
mijn wens om me in te zetten voor individuen die in de problemen zaten. Ikk heb juist die individuele belangenbehartiging, het
directe contact met leden, als zeer dankbaar werkk ervaren.’

Noot
1

CMHF: Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de
overheid.

Aan het roer van de vereniging

REACTIES

het “koninkrijk” toen al niet meer en nog niet!) maar via een gestage erodering in de 18e eeuw zeker al sinds de vazalstaat van 1795.
Prof. James Kennedy stelt bij bespreking van het boek “Nederland in
twaalff moorden” door de heren Blokker (waarin overigens onze Van
Speijk ook als een van de moordenaars ten tonele wordt gevoerd):
“… schrijvers die het verleden op het heden willen toepassen doen er
goed aan het verleden als iets meer te zien dan een munitiedepot voor
hun hedendaagse gevechten” (in NRC Handelsblad, 10 oktober,
Boekenbijlage).
Over het ja off nee van een ontSpeijking zal ik mij als vertegenwoordiger
van een voorbije tijd niet uitspreken; maar een tip: als inderdaad een
vloedgolff van bezinning van dit artikel het gevolg is, kan een elegante èn
praktische oplossing zijn het uitleveren van Hr.Ms. Van Speijk aan de
Belgische Zeemacht in ruil voor een eerder aan hen geleverd M-fregat…’
P.R. Wouters, KTZ b.d.
‘Kijk je anno 2008 naar Van Speijk dan zou je kunnen concluderen
dat hij eigenlijk een egoïstische zelfmoordenaar is geweest die
zonder pardon met zijn zelfopoffering uit vaderlandsliefde ook
zijn bemanning de dood injoeg. Van een zeeheld kan dus geen sprake
zijn. Maar in die tijd had het leven en welzijn van de mensen ook een heel
andere betekenis dan nu.

‘Het artikel ‘Van Speijk, of toch maar liever niet de
lucht in’ door LNTKOLMARNS R. van der Maas en
dr. V. Enthoven (Marineblad nr. 6, 2008) heeft tot veel
reacties geleid van lezers. Helaas is het niet mogelijk
alle reacties te plaatsen. Hieronder volgt een bloemlezing, gevolgd door een reactie van de auteurs.

‘De huidige opleving in ons land van historische belangstelling
past in de zoektocht naar een nationale identiteit. Bij twijfel over
zo’n identiteit wil de ‘vaderlandse geschiedenis’ nog wel eens een redmiddel zijn. Het dan inzetten van historische feiten voor een politiek doel kan
tot brokken leiden. Dat is wat naar mijn mening is gebeurd met de dood
van Van Speijk. De behoefte aan nationale identiteit in het nieuwe
Nederlandse koninkrijk en een verlangen om trots op Nederland te zijn,
vroegen in de jaren 1830 – 1839 om heldendaden. De ‘zelfopoffering’ van
Van Speijk werd toen voor altijd als heldendaad benoemd.
De aandacht voor Van Speijks heldendom is, binnen vijfhonderd jaar marinegeschiedenis, buiten proporties. Van Speijk als held is bovendien op het
KIM een eigen leven gaan leiden als voorbeeld ter navolging. Van der
Maas en Enthoven bepleiten met duidelijke argumenten dat dit onwenselijk is. De dood en de direct daarna volgende verering van Van Speijk
behoren, zoals zij ook zeggen, in het museum van onze geschiedenis.
Aan de aan het slot van het artikel gedane oproep van de auteurs voeg ik
graag nog de overweging toe in het onderwijsprogramma van het KIM
meer ruimte te geven aan het vak zeegeschiedenis. Dat zal de adelborsten
meer gelegenheid geven zelff hun mening te vormen over de motieven en
daden van hun voorgangers.’
drs. G.M.W. Acda, CDR b.d.
‘Is het artikel over Van Speijk serieus bedoeld of is het een geestige provocatie? Ik twijfel. De voorgestelde stappen tot “ontSpeijking” zijn
duidelijk, maar de redenatie daarheen wat minder. De (huidige) krijgsmacht, lees ik, “wil verantwoord, effectieff en doelmatig optreden”.
Welnu, Van Speijk zal in 1831 zeker gemeend hebben verantwoord op te
treden; effectieff ook, want hij heeft immers voorkomen dat schip en vlag
in handen van de tegenstander vielen; en de doelmatigheid mag blijken
uit de overweldigende en positieve maatschappelijke respons in die
dagen. Hieruit mag blijken, dat de betekenis van tamelijk algemene kwalificaties naar tijd en omstandigheden krachtig kan variëren . . . en het wàs
een andere tijd. De Noordelijke Nederlanden waren de status van middelgrote mogendheid al lang kwijt, niet eerst sinds 1814 (overigens bestond
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Voorts kun je je afvragen off die verering van Van Speijk dagelijkse kost is
op het KIM. Ik denk het niet want de moderne adelborst wordt voorbereid op zijn leiderschap zoals dit in het artikel wordt beschreven. Het is
dus een flauw argument om de Admiraliteit in overweging te geven het
Koninklijk Besluit door Hare Majesteit te laten intrekken. Ook het voorstel
om te ontSpeijken heeft weinig waarde door alle relikwieën die in de
gebouwen van het KIM staan te verwijderen.’
H.T. van Wilgenburg, LTZVK 2 OC b.d.
‘Van een daadwerkelijke Van Speijk-verering is in Nederland in het
algemeen en bij de marine, aan het KIM en binnen het Korps
Adelborsten in het bijzonder al lang geen sprake meer. Al vanaff 1856
liep in Nederland de Van Speijk-verering snel terug. Bij de Koninklijke
Marine is van enige verering nooit echt sprake geweest, en bij het KIM al
helemaal niet. Daar is de gemiddelde marineklant, en zeker de doorsnee
adelborst, te nuchter voor. Toen de mast van Zr. Ms. Kanonneerboot Nr. 2
aan de Hollanders werd verkocht door een Belgische handelaar kwam het
rondhout uiteindelijk terecht in Medemblik bij het Marine Instituut aldaar
en later werd de mast meegenomen naar de nieuwe locatie aan het
Nieuwe Diep. De mast hoort dus bij de adelborstenopleiding. Het schilderij van Eeckhout en Wappers hangt inderdaad nog steeds in de hal van het
Hoofdgebouw, maar elk jaar gaat de 25e februari voorbij zonder kranslegging off enige andere vorm van verering.
Binnen het Korps Adelborsten wordt de vaderlandse en de maritieme
geschiedenis gekoesterd en is er geen sprake van persoonsverheerlijking.
Toen onlangs het nieuw aangetreden jongstejaar gevraagd werd wat ze
van de daad van collega Van Speijk vonden, citeerde een oplettende jongeman met typische adelborstenhumor de gedragscode van Defensie; ‘Ik
ga zorgvuldig om met Defensiemiddelen….’. Adelborsten kunnen dus
heel goed door 19e eeuwse heldenverering heen prikken.
Om meer dan alleen deze feitelijkheden is het aff te raden het KIM te
‘ontSpeijken’. Het KIM leidt al bijna 180 jaar jonge mensen op tot marineofficier. In deze turbulente tijden waarin met weinig oog voor historie al te
veel weggegooid wordt moeten we vooral niet de historie met terugwerkende kracht willen corrigeren aan de hand van 21e eeuwse maatstaven.
De mast van Van Speijk, het schilderij van Eeckhout en Wappers, en het
Adelborstenlied; het zijn allemaal elementen die net zo bij het KIM horen
als het Zaaltje, het baadje, de ponjaard, klooien, het vaandel van het Korps
Adelborsten, baroes, janussen, de installatie en nog veel meer. Elk jaar als
we de reünisten van 50 jaar terug de tekst van het Adelborstenlied zien
meezingen bij de installatie van hun erfopvolgers wordt de kracht van een
gemeenschappelijk verleden geïllustreerd.’
W.A. Kramer, KLTZ en R. Panis, SADBZ

11



REACTIES

J.S.H. Gieskes, oud-adelborst voor de Zeedienst
‘Was Van Speijk een martelaar? Nee, dat was hij niet. Ik ben het met
de auteurs eens dat in de Nederlandse omgeving een martelaar iemand is
die (om zijn geloof) ter dood is gebracht. Het idee van zelfmoordmartelaar, dat bij extremistische islamieten zou leven, wordt door mij niet
gedeeld. Voor mij is zo’n persoon een terrorist. Ik acht het ongepast om
Van Speijk hiermee zelfs maar te willen vergelijken.
Is de situatie van Van Speijk naar vandaag de dag te vertalen? Hierop is het
antwoord: ja. In het artikel over Van Speijk geven de auteurs onder het
kopje ‘5 februari 1831’ reeds aan dat ook de eskadercommandant, KLTZ
Koopman, zou hebben besloten zijn schip op te blazen, mocht het in handen van de Belgen dreigen te vallen. Wat dat betreft was Van Speijk geen
eenling!
Het oogmerk van Van Speijk op 5 februari 1831 was niet om zoveel mogelijk mensen de dood in te jagen, maar om te voorkomen dat zijn schip in
handen van de vijand zou vallen. Dat er doden bij zouden vallen was
helaas onontkoombaar.
Zou de verering van Van Speijk heden ten dage ook zo hebben plaatsgevonden? Hierop lijkt voor mij het antwoord nee. In de huidige tijd worden
subsidies en milieu veel belangrijker geacht en daarom vormt de defensiebegroting nog maar zo’n klein percentage van het BBP. Indien een schip in
2008/9 verloren zou gaan zouden er onmiddellijk commissies gevormd
worden om uit te pluizen wie de zwarte piet kan krijgen. De commandant
zal zeker geen held genoemd worden maar een zwart schaap. De omstandigheden en opvattingen van 1831 zijn op geen enkele wijze te vergelijken
met de 21e eeuw en door de reacties van de tijdgenoten van Van Speijk
met onze normen te meten wordt niet alleen Van Speijk zelff maar ook
zijn omgevingg onrecht aangedaan.
Toch vind ik het vermetel van de redactie om dit artikel te plaatsen, want
het heeft me zeker aan het denken gezet.’
O.W. Borgeld, KLTZ b.d.

Reactie van de auteurs
‘Zoals te verwachten heeft onze stellingname tegen de verering
van Van Speijk, binnen de Koninklijke Marine (KM) in het algemeen en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in het bijzonder, stof tot nadenken gegeven. Dat was de opzet ook en wij
danken diegenen die de moeite hebben genomen om in de pen te
klimmen.
Het punt dat wij willen maken, en dat is niet altijd even helder overgekomen, is dat de held Van Speijk, de zeeheld zo u wilt, over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Hierbij gaat het niet om het verleden en hoe er
destijds met Van Speijk is omgegaan, maar om het heden. Oftewel: hoe

dient de KM anno 2008 met de erfenis van Van Speijk om te gaan? De
opoffering van Van Speijk is omstreden, terwijl hij prominent figureert
binnen de KM. Hij is ons inziens niet het juiste voorbeeld off symbool, er
zijn ook een De Ruyter en Tromp die onomstreden zijn. Daarom menen
wij dat Van Speijk in het museum thuishoort.
Dat er verschillend tegen de daad van Van Speijk wordt aangekeken moge
duidelijk zijn. Zo memoreert schout-bij-nacht Jansen (1817-1893):
“Terwijl ik te Vlissingen was [Jansen was toen veertien], kwam aldaar de
tijding dat Van Speijk zich in de lucht had laten springen. Die tijding verwekte algemeene verslagenheid. Alsoff er een zekere blaam aan verbonden was, werd het elkander fluisterend medegedeeld. Die bedrukte stemming duurde voort, totdat de couranten uit Holland kwamen, waarin de
heldendood van Van Speijk hemelhoog verheven werd. … De couranten
liepen reeds op de historie vooruit, terwijl de officieren nog zaten te staren op de oorzaken waardoor de boot aan den grond geraakt was.” 1
Een meer recentere ervaring met het adelborstenlied schetst een andere
oud-marineofficier:
“Ik herinner me nog van mijn eigen adelborstentijd (1960-63) dat wij met
het adelborstenlied spotten, brullend onder de douche staand b.v., vanwege dat voorbeeld door Van Speijk gegeven dat wij met hart en hand
werden geacht te volgen. Maar bij bijzondere gebeurtenissen zongen we
het allen uit volle borst mee – met de pink op de naad van de broek.”
Net als het adelborstenlied is de pink op de naad van de broek niet meer
van deze tijd. Tegenwoordig staat de marineofficier met gebalde vuist in
de houding.
Kort geleden hebben Jan Blokker cs aan Van Speijk een hoog Trots-OpNederland gehalte toegekend. Enkele reacties rieken hier een beetje
naar. Blokker cs menen:
“Maar we hebben ook nog een officiëler instituut dat de mythen [van
Van Speijk] in stand helpt houden. De Koninklijke Marine komt nog
trouw de afspraak na die in een koninklijk besluit van 11 februari 1831
werd vastgelegd: ze zal altijd een schip in de vaart houden dat de naam
van Van Speijk draagt. En adelborsten zingen gedurende hun opleiding
een (niet al te muzikaal) lied waarvan een van de coupletten eindigt met
de regels:
’t Voorbeeld doorr Van Speijkk gegeven
Volgen wij met hart en hand!
Niet elke adelborst zal dat letterlijk nemen. Maar het beseff dat er geen
mooier offer bestaat dan het offer voor de vaderlandse vlag, wordt er in
Den Helder nog altijd stevig ingezonden.” 2
In hun reactie pleiten Kramer en Panis om de situatie op het KIM te laten
zoals die is, zonder overigens duidelijk te maken waarom Van Speijk wel
tot voorbeeld van aankomende marineofficieren zou moeten dienen. Om
met Acda te spreken: “De aandacht voor Van Speijks heldendom is,
binnen vijfhonderd jaar marinegeschiedenis, buiten proporties”. Betekent
dit ook dat Kramer en Panis menen dat de profielschets subalterne krijgsmachtofficier aan herziening toe is? Immers, over zelfopoffering in de
geest van Van Speijk wordt hierin met geen woord gerept.
Om de daad van Van Speijk in de sfeer van terroristische zelfmoordaanslag te trekken roept ook reacties op . Het Amerikaanse National
Consortium forr the Studyy off Terrorism and Responses to Terrorism (START)
meent echter:
“Als er sprake is van een verlies aan persoonlijke betekenis als gevolg van
vernedering…en zich dan een gelegenheid voordoet om dat verlies
ongedaan te maken off te voorkomen, een kans om een uitermate
belangrijk persoon te worden, een held off martelaar, terwijl je huidige
omstandigheden hopeloos zijn, dan grijp je die aan.”3
Na het aan lagerwal raken van Zr.Ms. kanonneerboot No. 2, een grotere
schande is er voor een commandant bijna niet denkbaar, verkreeg Van
Speijk met zijn daad, helaas, in één klap eeuwige roem.’



‘Of Van Speijk wel of niet zijn bemanningsleden heeft ingelicht
over het vernietigen van zijn schip weten we niet; dat hij dat voornemen reeds tevoren koesterde vermeldt het artikel echter wel.
Hoe weten we dat hij, die kennelijk vertrouwen genoot van de bemanning, hen niet zou hebben ingelicht ‘en onnodig de dood in joeg’?
“Waarschijnlijk had men niets te vrezen van de opstandelingen” schrijven
de auteurs. Kenden zij de omstandigheden? Hoe het gepeupel zich
gedroeg? Van Speijk moest in zeer korte tijd een beslissing nemen, en een
ding stond voor hem vast: mijn schip valt niet in handen van de vijand. Is
zijn daad dan niet een blijk van moed? Van trouw aan het vaderland?
Leren we als adelborst niet dat een leider zelfstandig beslissingen moet
kunnen nemen?
Vervolgens de kwestie ‘zeeheld’. ‘Alleen vlagofficieren kunnen zeeheld
worden’. Dat is lachwekkend, en gelukkig kent Van Dale er een goede
definitie van: ‘held ter zee, iemand die zich dapper gedraagt in zeegevechten’. Zo is het, los van rang off stand, inclusieff burgers. Heldhaftigheid of
martelaarschap. Het verschil is flinterdun. De RK kerk kent vele heiligen
wegens hun martelaarschap; ze worden als helden vereerd en als voorbeeld voorgehouden.
Als we al de (heldhaftige) daden uit bijvoorbeeld de laatste wereldoorlog
op een weegschaaltje leggen zoals deze auteurs doen, gaan deze auteurs
dan een scheiding maken tussen helden en martelaren? Zijn al die bemanningen van de koopvaardij geen helden? En hoe moet ik dan al die marinemannen, omgekomen in de slag in de Javazee, gaan benoemen?
Wat betreft die ‘verering’ van Van Speijk: Toen mij als adelborst de
geschiedenis van Van Speijk werd voorgehouden was het doel van de
marineleiding karaktervorming, en dat doel is mij bijgebleven, géén persoonsverheerlijking zoals de auteurs suggereren.’

1 M.H. Jansen, Het leven van een vloothouder. Bezorgd door S.P. L’Honoré
Naber (Utrecht, 1925) 38.
2 J. Blokker e.a, Nederland in twaalff moorden. Niets is zo veranderlijkk als onze
identiteit (Amsterdam, 2008) 229.
3 D. Vlasblom, ‘In één klap eeuwige roem’, NRC Handelsblad (18 oktober
2008) Wetenschap, 4-5 en de webpagina van START, URL:
http://www.start.umd.edu.
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• Door: drs. M.A.M. Weusthuis, beleidsmedewerkerr FVNO/MHB

Defensie, mobiliteit en telewerken
Minister van Verkeer en Waterstaat
C. Eurlings heeft in 2007 de Taskforce
Mobiliteitsmanagement in het leven
geroepen. De doelstelling is om onder regie
van de Taskforce gezamenlijk met
overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, het georganiseerde
bedrijfsleven en grote individuele
bedrijven mobiliteitsmanagement op te
zetten om de bereikbaarheid en het milieu
te verbeteren. En tegelijkertijd wordt de
weg naar rekeningrijden geplaveid.
8 september 2008: voorzitter van de Taskforce, L. de Waal,
presenteert het Voorstel Mobiliteitsmanagement aan de ministers van
Verkeer en Waterstaat en Milieu. (www.dohm.nl)

Het rapport van de Taskforce
Op 8 september 2008 presenteerde de Taskforce zijn ‘Voorstel
Mobiliteitsmanagement’. In zes grote stedelijke regio’s zijn als
onderdeel van het project door partijen reeds concrete afspraken
vastgelegd in convenanten die in de komende jaren moeten leiden tot vermindering van de files. Het overall doel dat in alle convenanten terugkomt is het reduceren van het aantal autokilometers in de spits met minimaal 5% in 2012.
Het rapport van de Taskforce geeft als reden voor mobiliteitsmanagement naast de reeds bekende ook de voorbereiding op een
toekomst met kilometerrijden, vooralsnogg gepland in 2012.

meterrijden gaat vnl. om de kosten van auto-mobiliteit in de
spits. De overheid houdt druk op de afspraken door te dreigen
met de invoer van kilometerrijden in 2012. En niet alleen
daardoor. De overheid heeft ook nog een ministeriële regeling in
de wacht als de convenanten niet opleveren wat wordt verwacht.
Het voorstel van de Taskforce werkt langs twee kanten. Het gaat
allereerst om centrale afspraken in de arbeidsvoorwaardensfeer
tussen de sociale partners in de Stichting van de Arbeid. En verder gaat het op dit moment om zes regionale convenanten
(Amsterdam, Utrecht, Haaglanden, Rotterdam, ArnhemNijmegen en Den-Bosch-Eindhoven) met daarin concrete afspraken tussen overheid, sociale partners, het bedrijfsleven en individuele bedrijven hoe de mobiliteit in een bepaalde regio moet
worden aangepakt.

Arbeidsmobiliteit en arbeidsvoorwaarden
Telewerken en flexibele arbeidstijden
De Taskforce ziet telewerken en flexibele arbeidstijden als de
belangrijkste oplossingen voor de Nederlandse files. Het komt de
arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie ten goede, terwijl
het tegelijkertijd aansluit bij de behoeftes aan flexibel werken van
nieuwe generaties werknemers, zo stelt het rapport. Het is niet
zo dat het rapport zozeer nieuwe ideeën bevat om de files op te
lossen. Het gaat er meer om dat allerlei reeds bestaande ideeën
nu samengebundeld, onderling op elkaar afgestemd, met concrete afspraken, ondertekend door belanghebbende partijen en
financieel gesubsidieerd door de overheid, in convenanten en
richtlijnen voor arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
De in het rapport genoemde voorbereiding op de toekomst met
rekeningrijden doet ook meteen een belletje rinkelen. Het kilo-
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Daar waar het voorstel van de Taskforce de arbeidsvoorwaarden
raakt is dit opgepakt door de Stichting van de Arbeid. De
Stichting wil afspraken over mobiliteit en telewerken in de
arbeidsvoorwaarden opgenomen zien en neemt zich voor deze te
gaan monitoren.
In de Stichting van de Arbeid werken de centrale werkgeverorganisaties samen met de centrales van werknemerorganisaties. De
FVNO/MHB is via de CMHF gekoppeld aan de vakcentrale MHP.
De afspraken die de MHP maakt in de Stichting zijn dan ook
maatgevend voor de FVNO/MHB. De overheid als werkgever is
niet vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid. Er is echter
wel degelijk sprake van een uitstralingseffect, zo ook uitgesproken door de betrokken minister Cramer bij de uitreiking van het
rapport: “Nu is het Rijk ook verplicht om ambitieus te zijn”.
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Voorstellen Taskforce
1. Bewust reizen
Om het bewust reizen van de grond te krijgen stelt de Taskforce
voor om iedere werknemer een vast reisbudget te geven dat hij
naar eigen believen kan inzetten voor het woonwerkverkeer. De
werknemer kan kiezen off hij met de auto, het openbaar vervoer
off de fiets reist, off dat hij thuis werkt. Als aan het eind van het jaar
niet het hele budget is verbruikt, kan de werknemer de rest houden. Volgens de Taskforce zal dit reisbudget leiden tot minder
autogebruik en meer thuiswerk. Reisvergoedingen voor woonwerkverkeer moeten ongeacht de manier van vervoer, fiscaal niet
worden belast zodat er een prikkel ontstaat om autokilometers te
vermijden. Gaat het om de combinatie van lease-auto en gebruik
van openbaar vervoer, dan ziet de Taskforce graag fiscale regels
die dat combigebruik stimuleren.

2. Flexibel werken
De Taskforce ziet veel in telewerken. De Taskforce wil dat dit
onderwerp op de CAO-agenda wordt gezet. Er moet gesproken
worden over vergoedingen voor het inrichten van werkplekken
thuis en het waar mogelijk flexibiliseren van werktijden door telewerken. Mogelijke hindernissen in de vorm van ARBO-eisen (vergoeding alleen bij zelfstandige werkruimte) en fiscale regels
(minimaal 8 uur op 1 dag telewerken) wenst de Taskforce door
het kabinet opgeruimd te zien. Een andere stimulans voor mobiliteit zijn het inrichten van flex werkplekken in satellietkantoren in
de buurt van de woonplaats van de werknemers.

3. Dichterr bij het werkk wonen
Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van het aantal autokilometers in de spits wordt gemaakt door werknemers die meer dan
25 kilometer van hun werk wonen. De verhuiskostenvergoeding
moet dan ook worden toegespitst op die doelgroep. De Taskforce
stuurt voor deze groep aan op een fiscaal vrijgestelde verhuiskostenvergoeding van € 12.500,-. Daarnaast wil de Taskforce
samen met het CWI een proeff starten met het ruilen van banen.
Initieel heeft het kabinet € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor
alle initiatieven die in het kader van mobiliteitsmanagement worden ingevuld.

Concreet worden in het Haagse stadsgewest de volgende maatregelen genomen:
1. De proeff spitsmijden Gouda-Den Haag: spitsrijders vanaf
Gouda kunnen € 4,- per ochtendspits verdienen door deze te
mijden. Daarnaast krijgen ze dan een NS business card met 20%
korting op reizen tijdens voordeeluren. Een overheidsinitiatief
waarmee meteen ervaring kan worden opgedaan met kilometerrijden. Deze proeff loopt al met 1.100 deelnemers. De voorbereiding voor een opschaling naar 5.000 automobilisten is gaande. Dit heeft alles te maken met de aanpassing van de A12.
Potentiële deelnemers worden benaderd na herhaalde kentekenregistratie op het bewuste baanvak en krijgen dan een brief
thuis met het verzoek tot deelname. De kosten worden gedragen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en komen
niet uit die € 100 miljoen.
2. De proeff kilometersparen Utrechtse Baan: een aantal grote
werkgevers rondom de Utrechtse Baan biedt € 4,- perr dagg per
gemeden ochtend- en avondspits. Ook hier wordt net als bij
spitsmijden gewerkt met camera’s en kentekenregistratie.
Deze proeff zal pas in 2010 operationeel zijn na de proeff spitsmijden. Binnenkort wordt de uitvoering van het project (de
benodigde techniek) geoffreerd. De kosten, ook de € 4,-, worden betaald uit het € 100 miljoen budget.
3. De bereikbaarheid via de as A12-Utrechtse BaanZuidHollandlaan-Koningskade-Raamweg zal worden verbeterd.
Het stadsgewest zorgt voor een verhoogde tramfrequentie
vanaff CS naar Madurodam en verbetering van het fietspad
langs de Koningskade. Bedrijven langs de route kopen 1000
openbaar vervoer abonnementen en stimuleren openbaar vervoer- en fietsgebruik. Als dit project een succes is zijn
Mariahoeve en Voorburg aan de beurt. Daarnaast worden er
door gemeente en bedrijven in de Binckhorst bereikbaarheidsplannen gemaakt.
4. Het stadsgewest stelt in 2008 en in 2009 € 500.000,- beschikbaar voor het aanleggen en opknappen van fietspaden en het
bouwen van fietsstallingen;
5. Het aanbod aan mobiliteitsmogelijkheden en -diensten wordt
zichtbaar gemaakt en persoonlijke reisadviezen kunnen worden
verkregen.

Rol Defensie
Regionaal convenant Haaglanden
Het doel van het Haagse convenant is een reductie van het aantal
autokilometers in de spits (07.00 – 09.00 uur en 16.00 – 19.00
uur) met gemiddeld 6% en een vergelijkbaar effect op het milieu
vanaff september 2008. Toetsmoment is september 2012. Daarbij
wordt uitgegaan van 0% groei van het aantal autokilometers. Dat
wil zeggen dat de autonome groei van het autoverkeer in die periode weer in mindering wordt gebracht op die 6%. Het stadsgewest Haaglanden stelt de verwachte autonome groei van het aantal autokilometers in de Haagse regio op 1% over de hele dag
gemeten. Dat zou betekenen dat de groei in het aantal kilometers
in de spits hoger ligt. Het lijkt een weinig ambitieuze doelstelling.
6% moet dan toch te doen zijn als de convenantondertekenaars
zichzelff serieus nemen?
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Defensie is via de ondertekening van het ministerie van BZK formeel gecommitteerd aan het regionaal convenant Haaglanden.
De uitstraling van de convenanten reikt echter verder. De stedelijke convenanten zijn eerste zetten naar landsbrede afspraken.
Het is dus zaak voor Defensie reeds bezig te zijn met een mobiliFlexibel werken

Defensie, mobiliteit en telewerken

kinderen naar school worden gebracht en kan de (werk)agenda
met de partner beter worden afgestemd.
Het zal ook zo zijn dat defensieambtenaren die aan de proeven
A12 en Utrechtse Baan (willen) meedoen, bij hun werkgever zullen aankloppen om eens te overleggen over flexibeler werktijden.

2. Mobiliteitsbudget

teitsmanagement voor heel Nederland. Het is zo dat Defensie
reeds stappen heeft gezet met de openbaar vervoer abonnementen (combinatie trein/tram/bus). In bepaalde gevallen is het ook
mogelijk gebleken (deels) thuis te werken. Er valt echter nog een
wereld te winnen als telewerken en de combinatie van werkwijzen en woonwerk-verkeer, ook bij Defensie breed ingang vinden,
zoals de Taskforce graag ziet. Defensie stelt bij de convenantbesprekingen aanwezig te zijn, dus het zal ook bij de werkgever duidelijk zijn dat verder mobiliteitsbeleid wordt verwacht.
Defensie is als grote werkgever met vestigingen door het hele
land in staat om zelff voor haar personeel een mobiliteitsvisie en
-management op te zetten. Het is zaak voor Defensie daar ook
werkelijk inhoud aan te geven, want de kosten van rekeningrijden
zullen voor rekening van de werkgever komen. Werkgevers in de
marktsector kunnen verhoogde kosten nog (deels) afwentelen op
de klant, maar een overheidsorganisatie als Defensie zal toch
ergens in de begroting dekking moeten vinden. Bovendien, als
Defensie geen initiatieven neemt is 2012 dichtbij en zullen rekeningrijden en een eventuele ministeriële regeling een (financiële)
dwangbuis gaan vormen.

1. Digitale mobiliteit
Natuurlijk is het zaak om binnen Defensie telewerken ruimer
mogelijk te maken. Dat kan door het (gesubsidieerd) inrichten
van werkplekken thuis. Dat kan ook door de bestaande Defensie
infrastructuur in te zetten. Overal in het land zijn defensie vastgoedobjecten. Richt deze gebouwen in met mobiele werkplekken
voor in de buurt wonend defensiepersoneel zodat m.b.v. Mulan
toegang wordt gecreëerd tot internet, het Defensie intranet en
tot werkbestanden op de server van de eigenlijke werkplek. De
problemen rondom de veiligheid van defensiegegevens kunnen
op deze manier ook worden opgelost. De betreffende defensieambtenaar kan in dat defensie e-office tijdelijk verblijven om de
file aff te wachten. Hij kan daar ook een hele dag off meerdere
dagen verblijven als fysieke aanwezigheid op de eigenlijke werkplek niet noodzakelijk is. De betreffende defensieambtenaar kan
in dat Defensie e-office ook dag en nacht terecht.
Zo worden arbeidsuren geflexibiliseerd en kunnen bijv. eerst de
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De eigen bijdrage over de eerste 10 kilometer past niet meer in
dat persoonlijke budget. De defensieambtenaar die niet steeds
door het land wordt geplaatst met een woon-werk afstand van
meer dan 25 kilometer, krijgt een hoge verhuisvergoeding als hij
dichter bij zijn werk gaat wonen.

3. Dienstencentrum mobiliteitsmanagement (DCMM)
Defensie moet een Dienstencentrum mobiliteitsmanagement
oprichten. De defensieambtenaar kan daar informatie en een persoonlijk reisadvies halen over de duur en kosten van verschillende
reis- en verblijfalternatieven. De militair en burgerambtenaar kunnen hier terecht voor informatie over de Defensie e-offices en om
de woonwerk-situatie te beoordelen bij een nieuwe plaatsing.

4. Cultuurverandering
Binnen Defensie bestaat nog steeds een grote terughoudendheid
m.b.t. telewerken, terwijl uit onderzoek blijkt dat arbeidsprestatie
en arbeidsvreugde eerder toenemen. Telewerken biedt een
goede mogelijkheid arbeid en zorg te combineren. Defensie krijgt
tevredener werknemers en ondervindt geen financieel nadeel.

Conclusie
Defensie heeft zich door middel van haar handtekening gecommitteerd aan de inspanningen bedoeld door de Taskforce mobiliteit. En dat is een goede zaak. De komende CAO zal blijken in
hoeverre deze handtekeningg al wijziging van beleid tot gevolg
heeft. De FVNO/MHB komt met voorzetten tot mobiliteitsbeleid
en zal de werkgever aan de handtekening herinneren. Er is een
cultuurverandering noodzakelijk om de uitstroom van personeel
tegen te gaan en toekomstigg personeel te binden. Alle economische voorspellingen wijzen op een schaarste aan personeelsaanbod de komende decennia. Defensie zal de strijd om het personeel niet winnen met een 20ste eeuwse bedrijfsvoering. 21ste eeuws
mobiliteitsmanagement kan wel helpen.



Het is zaak voor Defensie werkelijk inhoud te geven aan mobiliteiteitsmanagement, want de kosten van rekeningrijden zullen voor rekening
van de werkgever komen.

Iedere defensieambtenaar krijgt afhankelijk van de afstand tot de
werkplek een budget voor woon-werkverkeer dat hij naar eigen
inzicht kan spenderen aan fiets, auto en openbaar vervoer. Het
niet bestede geld kan hij behouden. Het is verstandig in de afspraken hierover in de combinatie met flexibel werken gratis dalurenkaarten te verstrekken. Zo kunnen deze ook gebruikt worden om
de kosten van zakelijk verkeer te verlagen. Verder stelt de
FVNO/MHB, waarbij de KVMO is aangesloten, voor om officieren
en burgerambtenaren vanaff schaal 9 1e klas te laten reizen. Dit
maakt het reizen met de trein aantrekkelijker en in de 1e klas kan
ook gemakkelijker gewerkt worden.
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Gezamenlijke toekomst en
persoonlijke ontwikkeling
• Door: KLTZ P.J. van Maurik
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Personeel zal elke dagg kennis en ervaringg ontwikkelen en behouden en dus is hun loonsom een maat daarvoor. Het aantal jaar dat
een medewerker bij u is maal zijn arbeidskosten vormen zo een
basis voor Human Resource-kapitaal. Daarbij kunt u de kennis
die mensen viaa hun persoonlijke netwerken eenvoudigg kunnen
verkrijgen optellen. Het is in het internettijdperkk niet onredelijk
om het “extended” HR kapitaal twee maal groter te schatten Dat
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spreekt vandaagg voor zichzelf. Ikk kan daar slechts enkele observaties aan toevoegen. Daarom zal ikk de dagg afronden met een kleine
verontschuldiging, een tweetal waarschuwingen, een dringende
advies en de presentatie van de jubileum presentjes. In dat laatste
zit de boodschap van vandaagg verweven, maar daarover aan het
einde meer.
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letje moet laten rinkelen. Naa vandaagg kan niemand meer zeggen
dat men het niet wist.
Ikk ben hoopvol als ikk het Flexibele Personeelssysteem zie groeien
en de opzet van de Verkenningen zie, maar de tijd dringt. En ik
word somber als ikk het “hufterige” controlegedragg van die amorfe
organisatie zie. Ikk hoop oprecht dat wij en vooral onze politieke
meesters dat op tijd willen zien en tijd willen geven dat te herstel
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Patrice Hekkenberg

Waarom ooit naar de Koninklijke Marine?

Hekkenberg (1961) is vanaf 18 augustus

‘Eerlijk gezegd was het een opwelling. Na zo’n informatiebon uit
de TV-gids te hebben ingestuurd, belde een wervingsvoorlichter
op off ik nog belangstelling had voor de marine. Ik ben naar de
keuring gegaan en na te zijn uitgeloot voor geneeskunde, in
dienst gegaan.’

1980 bij KM. Haar huidige functie is docent

Hoe heeft u de eerste opleiding bij de marine ervaren?

Bestuurs- en bedrijfswetenschappen aan

‘Onze opleiding, voor acht vrouwelijke ABO’s (aspirant beroepsofficieren) bestond uit ruim drie maanden KIM en daarna een
paar maanden de verbindingsdienstopleiding op de operationele
school. Tijdens die opleidingen werd er enorm op ons gelet door
Jan en alleman. Op zich wel begrijpelijk, er waren toen nog maar
weinig vrouwen bij de marine, maar het was vervelend. Bijzonder
was de bivak in de Haukes bij het Amstelmeer Wij hebben flink
rondgelopen met een rubberboot terwijl de sergeant ons zocht
op het water. Voorts liepen wij daar ‘s nachts met kaart en kompas en bleek de landmacht daar een oefening te hebben.’

Kapitein luitenant ter zee (A) Patrice

het Instituut Defensieleergangen,
onderdeel van de NLDA. Daarvoor was ze
onder meer hoofd personeelsvoorziening
KM, hoofd personeelsdienst, hoofd
logistieke dienst, en plv. hoofd logistieke
school. Ze woont nu al meer dan 20 jaar in
Amsterdam. Haar motto: ‘Ik probeer te
leven naar mijn prioriteiten.’

U bent even uit de marine geweest. Waarom bent u
toch weer teruggekeerd?
‘In 1996 ben ik de marine uitgegaan omdat we graag kinderen wilden en de combinatie gezin en marine leek mij geen gelukkige.
Echter, na ruim 2 jaar en een dochter rijker, bleek die combinatie
bij de marine beter mogelijk dan in de burgerbaan die ik toen had!
Toen ben ik weer heringetreden, begonnen aan een duobaan en
kreeg al snel onze tweede dochter.’

Wie zijn uw helden en waarom?
‘Mijn moeder is mijn heldin. Al heel jong is ze gaan werken en
daarnaast als oudste dochter in een gezin met acht kinderen en
een zaak aan huis, moest ze altijd thuis helpen. Ze werd ontslagen
toen ze trouwde, dat ging toen zo. Sindsdien altijd in de weer
voor haar gezin en familie naast vrijwilligerswerk. Een levenlang
dienstbaar zonder salaris off maatschappelijk erkenning.’

Wat maakt u trots?
‘Ik ben trots op mijn dochters: ze zitten lekker in hun vel en doen
het goed op school. En qua werk was ik er trots op om deel te
mogen uitmaken van het team van de personeelsvoorziening KM.
Zo’n enthousiaste groep mensen met hart voor de zaak, die
weten waarover ze het hebben.’

Uw vorige functie was bij Werving en Selectie.
Werving staat nu midden in de belangstelling wegens
het grote aantal vacatures bij Defensie. Welke trend
heeft u waargenomen?
‘Sinds januari 2008 is het aantal sollicitaties bij de marine opvallend sterk gestegen. Dit was des te meer bijzonder omdat dit bij
de andere krijgsmachtdelen niet aan de orde was. Off we de werving goed doen? Er werken mensen met veel betrokkenheid en
hart voor de zaak, er is veel kennis en ervaring. Er wordt veel
onderzoek gedaan en er wordt steeds geëvalueerd. Er vinden pretests plaats van commercials en er worden metingen gedaan naar
de effecten van reclame-uitingen op de houding, kennis en

gedragsintentie van jongeren. We onderzoeken wat belangrijke
factoren zijn in het toekomstige keuzegedrag van jongeren.
Er gebeurt eigenlijk ontzettend veel rond de werving: wervingsvoorlichters gaan niet alleen naar scholen maar begeleiden ook
scholieren in Den Helder en onderhouden contacten met decanen. Bijna continu worden nieuwe reclame-uitingen ontwikkeld
en worden nieuwe mediakanalen ingezet. Wat ook goed werkt
zijn de open deuren bij de marine: naast de marinedagen de vele
info- en vaardagen. Deelnemers aan die dagen ervaren dan zelff de
marine en ontmoeten marinemensen die vaak trots en enthousiasme over hun werk uitstralen.
Veel mensen die zich niet met werving bezighouden zien al deze
activiteiten niet off maar gedeeltelijk en hebben weinig beeld bij
wat er bij komt kijken. Kortom, ik denk dat de marine de werving
goed doet maar het kan natuurlijk altijd beter.’

Wat kan er dan zoal beter bij de marine in het
algemeen en bij de werving in het bijzonder?
‘Mijns inziens kan de overgang voor jongeren die beginnen bij de
marine wel wat geleidelijker. Daarmee bedoel ik niet dat jongeren
moeten worden ontzien maar wel dat zij wat milder behandeld
zouden kunnen worden. Als bijvoorbeeld een militair in opleiding
in een verloren ogenblik aan mij vraagt, omdat ik daar toevallig

ben, wanneer hij weer post mag ontvangen voel ik me ongelukkig
dat ik ook hoor bij ‘die’ marine. Daarnaast werkt de huidige ontwikkeling naar verpaarsing van de arbeidsmarktcommunicatie
met een reclamespotje voor land-luchtmacht, marechaussee en
marine niet bevorderlijk voor een succesvolle werving.’

Hoe beoordeelt u de reorganisaties bij de Nederlandse
krijgsmacht en bij CZSK?
‘Het zijn er te veel in te korte tijd. Door gelijktijdige invoering van
het Flexibel Personeelssysteem, de vele reorganisaties, de invoering van People Soft, de uitzending van marinemensen naar
Afghanistan is het een erg onrustige tijd bij Defensie.’

Bent u gereed om uitgezonden te worden?
‘Ik zou dat nog wel mee willen maken als iedereen thuis gezond
is.’

Wat zou u morgen als baas van Defensie off CZSK
veranderen?
‘Het hoofddeksel als onderdeel van het dagelijks tenue afschaffen.’

Wat is uw persoonlijke ambitie?
‘Gezondheid voor mijn gezin en over vijff jaar hoop ik ook een
halve marathon te hebben gelopen.’

Welke eigenschappen waardeert u in een medewerker
van Defensie?
‘Oplossingsgerichtheid en “can do” mentaliteit.’

Is er verschil tussen mannen en vrouwen bij Defensie?
‘Absoluut, zolang vrouwen zo duidelijk in de minderheid zijn.’

Wat weet u en verwacht u van KVMO?
‘Ikk beschouw
w de KVMO als een belangenbehartigerr en een kritische
gesprekspartnerr van de ministerr van Defensie; niett alleen overr de
arbeidsvoorwaarden maarr ookk overr de continuïteitt van de marine.’

Maak de volgende zinnen af:
Ik blijff bij de marine want… ‘de marine is een goede werkgever met veel mogelijkheden, veel afwisseling en goede arbeidsvoorwaarden.’

Ik vertrek bij de marine want… ‘nee, ik blijf!’
Welke vraag zou u tot slot willen stellen en aan wie?
‘Aan Minister-president Balkenende, die je de ene dag in de
Tweede Kamer ziet, de volgende bij de opening van een internationale conferentie en de volgende ergens in het land bij een happening, zou ik willen vragen: hoe overleeft u zo’n functie?’



Patrice Hekkenberg met haar twee dochters Jonna en Janske.
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A F S LU I T I N G VA N H E T J U B I L E U M J A A R

Feestavond in de Marineclub!
Op donderdagavond 20 november a.s. sluit de KVMO haar Jubileumjaar af met een feestavond in
de Marineclub te Den Helder.
Vanaf 19.00 uur gaan de deuren open en bent u als KVMO-lid van harte welkom voor een gezellige avond.
Er staat een feestelijk buffet klaar en de avond wordt muzikaal begeleid door de band Frankie goes to…!
Om circa 23.00 uur is het feest afgelopen.
Meld u nu aan voor deze avond!
Bij voorkeur via www.kvmo.nl maar het kan ook per email: info@kvmo.nl of telefonisch: 070-3839504.
Het aantal plaatsen is beperkt, aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst!
Aanmelden kan nog tot 13 november 2008
Tenue: Tenue de ville
Marineclub: Harssensschiereiland 09D05-001, Den Helder, Tel. 0223-614225
www.marine-officiersclub.nl

KENNIS EN WETENSCHAP

Stemmen over Afghanistan
En de risico’s van het vak

Begin deze zomer signaleerde The Economist een patstelling in Afghanistan. De
huidige inzet van NAVO-troepen, in het kader van ISAF, aldus het Britse weekblad,
kan die niet doorbreken en komt bovendien onder toenemende druk te staan van
het thuisfront: “De gestage tol aan slachtoffers onder de NAVO-militairen, verstoort
de (publieke) opinie in landen die troepen leveren. De steun voor de goede oorlog
zal verder ineenschrompelen tenzij de kiezers in het Westen zien dat ze iets nuttigs
terugkrijgen voor hun levens en hun geld.”

Prof. dr. J.S. van der Meulen: ‘Hoe wenselijk of noodzakelijk is het
dat de opvattingen van de bevolking (zwaar) meewegen in de politieke besluitvorming?’
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kingg (zwaar) meewegen in de politieke besluitvorming?
In het tweede deel gaa ikk dieper in op de vraagg hoe onze samenlevingg omgaat met de gevolgen van militaire geweldstoepassing, in
het bijzonder met het sneuvelen van eigen soldaten. Welke factoren zijn van invloed op de acceptatie daarvan? Wat is precies de
positie van beroepsmilitairen in dit verband?
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Draagvlak als toetssteen

‘de oorlog van Amerika tegen Irak riep
wereldwijd veel verzet op, zowel in de
peilingen als op straat’

binnen ISAF als in het kader van de operatie Enduringg Freedom was de vanzelfsprekende steun van vier jaar eerder verdampt.
Aldus werd het een omstreden uitzending, waarvoor geen echte
meerderheid was. Bovendien werd de verlengingg van de missie tot
2010 in alle enquêtes terzake ondubbelzinnigg afgewezen.
Vanaff het begin had het beperkte draagvlakk zeker ookk iets te
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geen primaire invalshoekk bij de besluitvorming.
Dat is het wel enige tijd geweest, in ieder geval op papier, en daarvoor gaan we even terugg naar het eerste Toetsingskader dat in juni
1995 het licht zag. Daarin werd meerdere keren naar het belang
van draagvlakk verwezen, dat in feite fungeerde als één van de

Stemmen over Afghanistan

‘Draagvlak in de samenleving is geen primaire invalshoek bij
besluitvorming over het inzetten van militairen voor gevaarlijke
missies.’

‘met beroepskrijgsmachten wordt een stuk
voorzichtiger omgesprongen dan met
dienstplichtigenlegers’

Draagvlak als noodzaak

gende achtbaan. Maar waar ikk wel voor pleit is een serieuze, tijdige en transparante oriëntatie binnen het politieke proces – inclusieff het podium van de Tweede Kamer – op wat mensen, burgers,
kiezers, belastingbetalers vinden in dit verband. Oriëntatie op hun
meningen, sentimenten en houdingen met betrekkingg tot de inzet
van de krijgsmacht.
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acceptatie gekoppeld aan bredere politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen. De veronderstellingg dat men zich destijds meer
stoïcijns betoonde klinkt aannemelijk, al zou ikk hem vooral in collectieve zin willen opvatten. Dus niet in relatie tot het particuliere
verdriet van nabestaanden, vaders, moeders, echtgenotes.
Het idee dat ‘tegenwoordigg ‘ het sneuvelen van militairen in (veel) 
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KENNIS EN WETENSCHAP

Onderzoek
Risicobeheersing

Militaire doelen worden niet langer gerealiseerd tot iedere prijs,
alles en iedereen riskerend. Daarvoor zijn militairen veel te duur
en veel te schaars geworden.
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Beroepsmilitairen


Dit artikel is een sterk ingekorte versie van de oratie waarmee
prof. dr J.S. van der Meulen op 10 oktober jl. de benoeming
tot bijzonder hoogleraar militair-maatschappelijke studies
aanvaardde. Deze leerstoel is, namens de KVMO, gevestigd
aan het Departement Politieke Wetenschap van de Universiteit
Leiden. Naast dit bijzonder hoogleraarschap is de auteur ook
als universitair hoofddocent verbonden aan de NLDA.

kundige én logistieke ontwikkelingen. Maar wel vaakk met zeer
ingrijpende levenslange fysieke en/off psychische beschadigingen.
Niet alleen de emotionele kosten voor de slachtoffers en hun
omgevingg zijn groot. De economische (zorg)kosten, in de ruime
zin van het woord, kunnen voor de samenlevingg op lange termijn
enorm zijn. Aldus Joseph Stiglitz en Lindaa Bilmes in Thee three
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opinion and the use off militaryy force, 1981-2995, International
Security, 2005, 1, 140-177.
6. Martin Shaw, Thee new
w western wayy off war. Riskk transferr warr andd itss crisiss in Iraq, Polityy Press, 2005.
7. Rupert Smith, Thee utilityy off force. Thee artt off warr in thee modern world.,
d
New
w York, 2005
8. Joseph E. Stiglitz, Lindaa J. Bilmes, Thee threee trillion dollarr war. The
truee costt off thee Iraqq conflictt, New
w York, 2008.

EUROPESE DEFENSIE

Permanente Gestructureerde
Een nieuwe impuls voor

Voorbeeld van de Europese samenwerking is deze ‘Europese’ Hercules, als onderdeel van de European Air Transport Fleet (www.airbusmilitary.com)

• Door: drs. D. Zandee

Voor toetreding tot de Eurozone moeten lidstaten van
de Europese Unie aan hoge eisen voldoen. Een ‘Eurokopgroep’ is ontstaan, die de Europese monetaire
integratie versnelt. Is een dergelijke methode ook
toepasbaar op Europese defensiesamenwerking? Of
dreigt er een ongewenste tweedeling te ontstaan? Hoe
kunnen de bepalingen in het nieuwe EU-Verdrag over
Permanente Gestructureerde Samenwerking (PGS)
het beste worden benut ter verbetering van de
Europese defensiesamenwerking?
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Op 1 januari 2009 zal het EU-Hervormingsverdragg (Verdragg van
Lissabon) in werkingg treden, althans wanneer alle ratificaties in de
lidstaten van de Europese Unie succesvol zijn afgesloten.1 Veel
aandacht is al uitgegaan naar de nieuwe bestuursstructuren, die de
uitgebreide Unie slagvaardiger moeten maken. Minder besproken
zijn de bepalingen over defensie, die voor het eerst een gehele sectie in het Verdragg beslaan.2 Hiervoor bestaat een algemene verklaring. De ‘defensiewereld’ is als laatste overheidssector de Europese
Unie binnengesluisd, met de lanceringg van het Europese
Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) in 2000. In de volgende
acht jaren is veel bereikt: ongeveer 20 militaire en civiele operaties
zijn gelanceerd 3 en de EU
U Battlee Groups zijn geformeerd. Toch
heeft het onderwerp ‘Europese defensie’ in de meeste hoofdsteden
nogg niet echt wortel geschoten. Bovendien prijkt het EVDB niet
prominent op de agendaa van de Europese Raad. De staatshoofden

Samenwerking
Europese defensie?
en regeringsleiders besteden zelden aandacht aan Europese defensievraagstukken. Het Franse EU-voorzitterschap in de tweede helft
van 2008 geeft een nieuwe impuls aan de Europese defensie. De
inwerkingtredingg van het nieuwe Verdragg zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Capaciteiten: gemengd
d beeld
Europa’s vermogen om effectieff op te treden in crises is verbeterd.
Politiek-diplomatieke interventies kunnen in toenemende mate
gebruikk maken van militaire en civiele capaciteiten. Toch blijft
traagheid het kenmerkk van de verbeteringg van de Europese vermogens. Tekortkomingen op essentiële gebieden als strategisch transport, commandovoeringg en inlichtingen blijven bestaan. De raison
d’être van het Europese Defensie Agentschap (EDA) is deze
achterstanden op te heffen. Naa aanvankelijke scepsis – langs de lijnen van “een nieuw
w instituut produceert geen militaire capaciteiten” – begint de steun voor het EDA
A te groeien nu de eerste resultaten zichtbaar zijn.4 Een waarschuwingg is overigens op zijn plaats:
het zal tijd kosten voordat de capaciteitenverbeteringen zichtbaar
zijn. Het Agentschap richt zich vooral op de langere termijn,
omdat in de meeste lidstaten de defensieplannen voor de komende jaren grotendeels vastliggen. Er bestaat nauwelijks financiële
ruimte voor nieuwe initiatieven en projecten – integendeel: in vele
landen zijn bestaande projecten vertraagd off geschrapt, onder
meer vanwege stijgende uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties.
De langere termijn biedt ookk meer potentieel voor effectieve internationale samenwerking. Afstemmingg van bestaande capaciteiten
tussen de lidstaten is een groot probleem vanwege het gebrekk aan
standaardisatie en interoperabiliteit. Voor de verdere toekomst
kunnen militaire vereisten, onderzoeksinspanningen en industriële
investeringen in een vroegg stadium worden samengebracht.
Hierdoor is standaardisatie mogelijkk voordat de industriële productie een aanvangg neemt. Ookk kunnen de beperkte financiële
middelen het meest effectieff worden aangewend. Op Europese
schaal draagt dit tevens bij tot verminderingg van nationale duplicaties, die verkwistingg van belastinggeld in stand houden. In
essentie is dit de achtergrond van de EDA-werkwijze, die zich
kenmerkt door een geïntegreerde benadering: alle relevante actoren vroegg samenbrengen en met gemeenschappelijke projecten de
Europese defensiesamenwerkingg bevorderen om standaardisatie en
interoperabiliteit te verbeteren en tekortkomingen op te heffen.
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Een ander uniekk aspect van het EDA
A is de afstemmingg tussen
civiele en militaire gebruikers. Nieuwe technologieën zijn meer en
meer geschikt voor militaire en civiele gebruikers (duall usee) en ze
kennen thans eerder een civiele dan een militaire oorsprong. Het
EDA
A werkt nauw
w samen met de Europese Commissie, die onder
het ‘European Securityy Research Programme’5 investeert in de
ontwikkelingg van technologieën voor civiele gebruikers, bijvoorbeeld bij grensbewakingg en voor maritieme veiligheid.
Afstemmingg van de vereisten, concepten en standaards levert dubbele meerwaarde op: militaire en civiele actoren kunnen beter
samenwerken en de schaarse euro wordt optimaal besteed.

Hervormingsverdrag
Gaat het Hervormingsverdragg wijzigingg brengen in de Europese
defensiesamenwerking? Op het eerste gezicht lijkt er sprake van
weinigg veranderingen. Bestaande structuren en bevoegdheden blijven bestaan. Het Politiekk en Veiligheidscomité behoudt de politieke verantwoordelijkheid voor de capaciteitenontwikkeling, en ter
ondersteuningg beoordeelt het EU Militair Comité de beschikbaarheid van militaire capaciteiten van de lidstaten.
Het EDA
A wordt specifiekk vermeld in het Hervormingsverdrag. De
centrale rol van het Agentschap als instellingg voor militaire capaciteitenverbeteringg is hiermee benadrukt. Het Verdragg bepaalt onder
meer dat het EDA
A tot taakk heeft “de naa te streven militaire vermogens van de lidstaten te helpen bepalen en de nakomingg van de
door de lidstaten aangegane verbintenissen inzake vermogens te
evalueren.”6 Overigens biedt de nieuwe duall hat van de Hoge
Vertegenwoordiger en vice-president van de Commissie (aangenomen dat ‘de nieuwe Solana’ ookk hoofd van het EDA
A zal zijn) nog
betere perspectieven voor synergie tussen de militaire en civiele
agenda’s.
Het Hervormingsverdragg betekent in eerste instantie een codificatie van de bestaande Europese defensiesamenwerking.7 Hiervoor is
een nieuwe term bedacht: het Gemeenschappelijke Veiligheids- en
Defensiebeleid – wat overigens weer een andere afkortingg oplevert
(GVDB) 8, juist nu gewenningg was ontstaan met de term EVDB. 
Traagheid blijft het kenmerk van de verbetering van de Europese vermogens. Tekortkomingen op essentiële gebieden als strategisch transport, commandovoering en inlichtingen blijven bestaan. Het Europese
Defensie Agentschap (EDA) moet deze achterstanden opheffen.
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geval, specialisatie en samenwerkingg op het gebied van opleidingen en logistiek;
• concrete maatregelen ter verbeteringg van de beschikbaarheid,
interoperabiliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid van de strijdkrachten;
• samenwerkingg om maatregelen te nemen voor de opheffingg van
geconstateerde Europese tekortkomingen;
• samenwerkingg in EDA-materieelprogramma’s.

Operationele samenwerking is een beproefd concept.
Met deze wijzigingg van terminologie is er echter geen sprake van
aanpassingg van het doel. Een supranationaal ‘Europees leger’ blijft
een utopie. Nationale soevereiniteit over defensie is gegarandeerd.
Ookk de verwijzingg naar verplichtingen in NAVO-kader (gemeenschappelijke territoriale verdediging) is gebleven. De Europese
‘solidariteitsclausule’ heeft primair betrekkingg op bijstand van
Europese partners bij terroristische aanvallen off bij grote rampen.
De enige inhoudelijke vernieuwingg betreft de Permanente
Gestructureerde Samenwerking. De details zijn vastgelegd in een
van de Verdragsprotocollen. De theorie over PGS is ontwikkeld in
de periode voordat het Agentschap bestond. Het idee was de
Europese defensiesamenwerkingg sneller vooruit te brengen door
middel van verdergaande verbintenissen van een aantal lidstaten.
Sommigen redeneren dat het EDA
A deze theorie al in praktijk
brengt. Het Agentschap kent immers vormen van ‘gestructureerde
samenwerking’ in groepen van een beperkt aantal lidstaten, ook
wel aangeduid als ‘variabele geometrie’: projecten zoals het
Gemeenschappelijke Defensie Onderzoekk en Technologie
Programmaa en tientallen ‘Categorie B’-projecten.9 Alle signalen
wijzen er echter op dat PGS geen ongebruikte Verdragsbepaling
zal blijven. De discussie is in volle gangg en zal verder toenemen
naarmate de inwerkingtredingg van het Hervormingsverdragg naderbij komt.

Permanente Gestructureerde Samenwerking
Het Hervormingsverdragg bepaalt: “De lidstaten waarvan de militaire vermogens voldoen aan strengere criteriaa en die terzake verdergaande verbintenissen zijn aangegaan met het oogg op de uitvoeringg van de meest veeleisende taken, stellen in het kader van de
Unie een permanente gestructureerde samenwerkingg in.”10 Het
PGS-Protocol noemt twee categorieën van verbintenissen:
• verdergaande ontwikkelingg van defensiecapaciteiten, bijvoorbeeld door deelname aan multinationale strijdkrachten, aan
Europese materieelsamenwerkingg en aan EDA-activiteiten;
• deelname aan EU
U Battlee Groups;
en definieert hiervoor vijff ‘criteria’:
• naleven van streefcijfers voor defensie-investeringen;
• afstemmingg van defensiemiddelen door harmonisatie van
behoeftestelling, pooling van vermogens en, in voorkomend
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Het Protocol voorziet een rol voor het EDA
A in de evaluatie van de
bijdragen die de lidstaten leveren, in het bijzonder hun prestaties
ten opzichte van de vastgestelde criteria. Het Agentschap brengt
daarover minimaal één keer per jaar verslagg uit aan de Raad.
Voor het starten van PGS vormen lidstaten een groep en melden
zich aan bij de Raad en de Hoge Vertegenwoordiger. De Raad
neemt binnen drie maanden een besluit met gekwalificeerde meerderheid. Het Hervormingsverdragg kent ookk bepalingen over latere
toetredingg van lidstaten tot bestaande PGS en over stopzetting
van deelname.

Operationele samenwerking én capaciteitenontwikkeling
Het Protocol biedt de mogelijkheid verdergaande verbintenissen
aan te gaan op operationeel gebied (deelname aan multinationale
formaties, EU
U Battlee Groupss) en op het terrein van capaciteitenontwikkelingg (materieelprojecten en EDA-programma’s).
Operationele samenwerkingg is een beproefd concept.
Multinationale formaties bestaan al jaren, zoals het Eurocorps, de
Brits-Nederlandse Amfibische Landingsmacht off de ZuidEuropese Maritieme Strijdkrachten (EuroMarFor). Nagenoegg alle
EU-lidstaten nemen deel aan Battlee Groups, waarvan de onmiddellijke beschikbaarheid op rotatiebasis is vastgelegd. Deelname aan
multinationale formaties is de meer ‘klassieke’ vorm: elkaar aanvullen en grotere militaire verbanden creëren. Een verdergaande
vorm is samenvoegen off integratie: dit creëert wederzijdse afhankelijkheid. De geïntegreerde luchtwaarnemingg van de drie
Baltische staten en het gezamenlijke Belgisch-Nederlandse marinehoofdkwartier zijn voorbeelden. Ookk het Duits-Nederlandse
legerkorpshoofdkwartier, waarbij Nederland zorgg draagt voor de
verbindingen, valt in deze categorie. Conclusie: voor operationele
samenwerkingg sluit de PGS-theorie aan bij de praktijk, niet
andersom. Dat laat onverlet dat er meer mogelijkheden zijn voor
verdergaande operationele integratie tussen de Europese landen.
België, Duitsland, Frankrijkk en Nederland hebben recent het initiatieff genomen voor de oprichtingg van een gemeenschappelijk
commando voor luchttransport.11
De urgentie voor samenwerkingg is veel groter wat betreft capaciteitenontwikkeling. Ongeveer 90 procent van de bestedingen voor
defensieonderzoekk in Europaa en 80 procent van de materieelinvesteringen blijven binnen nationale grenzen.12 De schaarse
middelen zijn beter en effectiever te besteden in multinationale
programma’s. Dit is de basis voor Solana’s oproep om meer gezamenlijkk te investeren. Voor PGS liggen hier ruime mogelijkheden
om theorie in praktijkk te brengen door meer doelmatige, gezamenlijke bestedingg van defensiegelden.

Permanente Gestructureerde Samenwerking

Criteria
Voor de PGS-criteriaa ontbreken definities. Lidstaten vullen deze
zelff in wanneer ze PGS lanceren. Voor sommige criteriaa bestaan al
nadere bepalingen, zoals met betrekkingg tot de streefcijfers voor
investeringen. In EDA-verband is afgesproken om de Europese
defensieonderzoeksbestedingen te verhogen van thans 1,3 naar 2
procent van de totale uitgaven, en Europese samenwerkingg te verdubbelen naar 20 procent.13 Voor de inzetbaarheid van strijdkrachten zijn de NAVO ‘usabilityy targets’ aan te wenden 14 en
voor participatie in EDA-programma’s is nadere invullingg mogelijk, bijv. door streefdoelen vast te leggen in de vorm van aantallen
off financiële bijdragen. Opheffingg van ‘capabilityy shortfalls’ is eenvoudigg in te vullen: er zijn legio tekortkomingen in Europa, maar
te weinigg oplossingen. Lastiger is de nadere bepalingg van criteria
voor interoperabiliteit en flexibiliteit, maar onmogelijkk is dit niet.
Zo zouden doelstellingen zijn te formuleren om tot standaardisatie te komen wat betreft communicatiemiddelen off bepaalde
logistieke sectoren.

Groep of groepen?
Is PGS nu bedoeld
d om één kopgroep te vormen (een hardd core of
‘noyau dur’) off meerdere kopgroepen? De oorspronkelijke bedoelingg was waarschijnlijkk de vormingg van een enkele kopgroep, een
‘Eurodefensiegroep’. Een vergelijkingg mett de Eurozone is wel eens
gemaakt. Maarr de waarde van ‘defensie’ is niett vergelijkbaarr met
valutakoersen, en financiële criteriaa alleen zijn ontoereikend.
Capaciteiten off defensie-output meten is een complexe zaak. Vele
aspecten van uiteenlopende aard
d zijn in hett geding: budgetomvang
en -verdeling; kwaliteitt van personeel en materieel; doctrine, trainingg en logistiek. Zelfs wanneerr de capaciteiten geschikt zijn voor
crisisbeheersing, is err geen sprake van automatische inzet,
t die afhankelijkk is van allerlei afwegingen in de politieke besluitvorming.
Een nadere blikk op de beschikbare gegevens leert dat een enkele
kopgroep nauwelijks te vormen is bij toepassingg van de
Protocolcriteria:
• vijff Europese landen besteden meer dan 2 procent van hun
Bruto Nationaal Product aan defensie: Bulgarije, Cyprus,
Frankrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk; vier lidstaten besteden hieraan minder dan 1 procent: Ierland,
Luxemburg, Maltaa en Oostenrijk15;
• tien Europese landen zijn de topinvesteerders in nieuw
w materieel
(meer dan 20 procent van hun defensiebudget): Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Litouwen, Roemenië, Slovenië,
Spanje, het VK
K en Zweden; ten minste acht landen besteden
minder dan 10 procent aan investeringen: Cyprus, Hongarije,
Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Oostenrijkk en Portugal;
• zes landen presteren bovengemiddeld wat betreft deelname aan
crisisbeheersingsoperaties: Duitsland, Estland, Ierland,
Nederland, het VK
K en Zweden16; vijff lidstaten zetten maximaal
1 procent van hun militairen in: Bulgarije, Cyprus, Griekenland,
Maltaa en Portugal.
• de deelname aan EDA-programma’s is een geschakeerd palet,
afhankelijkk van soort en aard van de activiteiten.
Het is onmogelijkk een enkele kopgroep te vormen met toepassing
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van alle criteria. De prestaties van de lidstaten in de verschillende
categorieën lopen te ver uiteen. Tevens is de samenstellingg van een
groep per criterium verschillend. Het probleem is te vermijden
wanneer een kopgroep zich beperkt tot een enkel criterium, maar
een dergelijke keuze roept vragen op over de effecten.
Bijvoorbeeld: een PGS alleen gebaseerd op verwezenlijkingg van “x
procent van het BNP voor defensie” hoeft niet tot meer capaciteiten te leiden – het dient immers gepaard te gaan met de juiste
investeringen en toename van de inzetbare capaciteit. Een combinatie van meerdere criteriaa – maar niet noodzakelijkerwijs alle – is
vereist om een helder doel te formuleren voor capaciteitenverbetering. Een andere mogelijkheid is de verschillende criteriaa lichter of
zwaarder te laten wegen, bijvoorbeeld zwaarder wat betreft
pooling,
g specialisatie, opleidingen en logistiek, en meer beperkt
inzake financiële streefcijfers. Hoe dan ook: een horizontale afwegingg van criteriaa bij vormingg van PGS is nodig.
Een hoger ambitieniveau is het kenmerkk van PGS. Anderzijds dienen criteriaa haalbaar te zijn. Het heeft weinigg zin een investeringspercentage van 5 procent voor technologieonderzoekk vast te leggen, wanneer de financiële middelen op afzienbare termijn ontbreken. Standaardisatie en interoperabiliteit zijn niet meteen voor
alle capaciteiten te verwezenlijken. Dit zal stapsgewijs gaan, en
voor sommige capaciteiten (commandovoeringg en verbindingen,
inlichtingen) is de urgentie veel groter dan voor andere. De doeleinden moeten uiteraard verband houden met de Europese tekortkomingen. Bovenal is bij vormingg van PGS een balans nodigg tussen ambitie en realisme: dit is de verticale afweging van de criteria.
De conclusie is dat Europese defensiesamenwerkingg gebaat is bij
meerdere kopgroepen. Dit biedt het meeste perspectief, gezien de
diversiteit in operationele samenwerkingg – aansluitend bij bestaande praktijken – en de vereiste variatie voor capaciteitenverbetering.
Uiteenlopende combinaties van horizontale en verticale afwegingen maken het mogelijkk dat alle lidstaten de mogelijkheid hebben
mee te doen. Uiteraard magg het model niet vervallen tot een kopgroep van alle lidstaten waarbij de laagste gemeenschappelijke
deler bepalend is voor de balans tussen ambitie en realisme.
Met meerdere kopgroepen kan ookk het politieke risico van PGS
worden ingedamd. Een enkele kopgroep zou Europaa dreigen te
verdelen in een groep hardlopers en een stel wandelaars, met het
gevolgg dat de hardlopers het tempo verder zouden opvoeren en de
wandelaars op nogg meer achterstand zouden komen. Een vergelijkingg met de Eurozone off Schengen gaat niet op: voor PGS is
immers geen enkele set van criteriaa mogelijkk die op alle lidstaten
dezelfde aantrekkingskracht kan uitoefenen.

Vooruitblik
Het Hervormingsverdragg biedt nieuwe mogelijkheden om de
Europese defensiesamenwerkingg vooruit te helpen. Aan papieren
tijgers is echter geen behoefte. Permanente Gestructureerde
Samenwerkingg zal slechts slagen wanneer politieke wil wordt
gecombineerd met inspanningen van alle betrokken spelers, primair de staven van de defensieministeries. Dit dient te zijn gebaseerd op realistische maar ookk ambitieuze criteria.
Het is van groot belangg dat alle EU-lidstaten zich mengen in de
discussie over PGS. Een tweedelingg tussen grote en kleine
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Europese landen is onwenselijk. Het gaat niet om ‘groot’ off ‘klein’, maar om de inspanningen van de lidstaten de Europese integratie, ookk op defensiegebied, te bevorderen.



Drs. D.H. Zandee is Hoofd Planning & Beleid van het
Europese Defensie Agentschap. Dit artikel is geschreven op
persoonlijke titel en eerder verschenen in Atlantisch
Perspectief, uitgave van de Stichting Atlantische Commissie.
Noten
1. Op 12 juni 2008 heeft de Ierse bevolkingg in meerderheid ‘nee’ gestemd
overr het Verdragg van Lissabon, waardoorr de datum van inwerkingtredingg onhaalbaarr is. Het artikel is geschreven vóórr het Ierse referendum.
2. Deze bepalingen zijn gelijkk aan de tekst in het (verworpen)
Constitutionele Verdrag. Ze zijn opgesteld doorr de ‘Defensiegroep’ in
het kaderr van de ‘Conventie’, die voorafgingg aan de onderhandelingen
overr het Constitutionele Verdrag.
3. Het EVDB kent zowel militaire als civiele aspecten. Aan civiele zijde
betreft het bijv. politiemissies en operaties voorr het herstel van orde en
gezagg (rule off law). In de praktijkk zijn operaties steeds meerr ‘gemengd’
(bijv. deelname van militairen aan missies voorr wederopbouw van de
veiligheidssector, en van ‘civilisten’ voorr advies en sturingg bij militaire
operaties). De grootste huidige militaire operatie van de EU is EUFOR
R in
Tsjaad/CAR
R terr beschermingg van de vluchtelingen uit West-Darfoer.
Civiel is de EU aanwezigg in vele gebieden, waaronderr Afghanistan. In
Kosovo is de meest omvangrijke Europese civiele missie in opbouw
(circa 2.000 personen), onderr algemene leidingg van de EU-gezant, de
Nederlanderr Pieterr Feith.
4. Het Europese Defensie Agentschap is opgericht in 2004. In 2005 zijn de
activiteiten begonnen. Voorr de eerste resultaten, zie: ‘Europese defensiesamenwerking: kiezen en delen!’, Atlantisch Perspectief 2, 2007 en de
EDA Bulletins op de EDA-website.
5. Het ESRP is onderdeel van het 7e Kaderr Programma (2007-2013) terr sti-

muleringg van Europees onderzoekk en ontwikkeling. In het ESRP is 1,4
miljard euro beschikbaarr voorr veiligheidsonderzoek; hetzelfde bedragg is
beschikbaarr voorr ruimteonderzoek.
6. Geconsolideerde versie van hett Verdrag tott wijziging van hett Verdrag betreffende de Europese Unie en hett Verdrag tott oprichting van de Europese
Gemeenschap, Art. 45.
7. In feite is err sprake van een inhaalslag. De defensieteksten in het
Hervormingsverdragg zijn ongewijzigd overgenomen uit de Europese
Grondwet, die als gevolgg van de referenda in Nederland en Frankrijk
werd verworpen.
8. In het Engels CSDP (Common Securityy and Defence Policy), terr vervanging
van ESDP (European Securityy and Defence Policy).
9. Negentien EDA-lidstaten plus Noorwegen nemen deel aan het ‘Defence
R&T
T Joint Investment Programme on Force Protection’. ‘Categorie B’projecten zijn meestal kleinerr van (financiële) omvangg en het aantal
deelnemers is beperkt (minimaal twee, veelal minderr dan tien).
10.Art. 42 lid 6.
1 1.Het ‘European Airr Transport Command’, dat voortbouwt op de reeds
bestaande afstemmingg van transportvluchten van een groterr aantal
Europese landen in het ’European Airlift Centre’ op vliegbasis
Eindhoven.
12. European Defence Expenditure in 2006, zie EDA-website.
13. Dergelijke benchmarks bestaan ookk voorr materieelaanschaf: 20 procent
van de totale uitgaven (dezelfde doelstellingg bestaat in NAVO-verband)
en 35 procent van de materieeluitgaven dienen gezamenlijkk in Europa te
gebeuren.
14.Namelijkk dat 40 procent van de landstrijdkrachten van de lidstaten
inzetbaarr is voorr crisisbeheersingsoperaties en 8 procent op continue
basis. Het EDA publiceert ookk cijfers overr de gemiddelde procentuele
inzet van militairen op het totale aantal militairen waaroverr de lidstaten
beschikken.
15. De NAVO hanteert een doelstellingg van 2 procent va het BNP voor
defensie. Het Europese gemiddelde bedraagt 1,78 procent. Alle vermelde percentages zijn gebaseerd op de 2006-data, gepubliceerd op de
EDA-website.
16.Namelijkk een continue inzet van meerr dan 5 procent van hun militairen
(het Europese gemiddelde).
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Een geheime Reis
‘Een geheime reis’ is gebaseerd op
een van de opmerkelijkste
Nederlandse ontdekkingsreizen
van de 17e eeuw. De wereldreis die
de scheepsjongen Matthijs in dit
kinderboekk maakt, is gebaseerd op
de reis van Jacob Le Maire en
Willem Schouten. In 1615 vertrekken twee kleine schepen, de
Hoorn en de Eendracht, vanuit
Hoorn naarr Zuid-Amerika.
De financiers van deze reis willen
via de zuidwest-route het
Zuidland zien te bereiken om
zodoende, buiten de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC)
om, te gaan handelen. Tijdens
onderhoudswerkzaamheden, in
het zuiden van Patagonië, vat de

Hoorn vlam en brandt geheel uit.
De Eendracht vervolgt de reis.
Men ontdekt inderdaad een andere route via de zuidpunt van
Vuurland. Aangekomen op de
Molukken worden schip en
bemanningg overgebracht naar
Batavia. Men gelooft niet dat er
een nieuwe route is gevonden en
Jan Pieterszoon Coen stuurt de
bemanningg terugg naarr de
Republiek.
Ruud Spruit heeft deze geschiedenis in ‘Een geheime reis’ bewerkt
tot een spannend verhaal. De reis
is voorr de jonge Matthijs een
harde maarr leerzame ervaring.
Onderwegg beleeft de jongen vele
avonturen. Maarr ziet hij zijn in
Hoorn achtergebleven familie ooit
nogg terug?
Het verhaal van de tocht met de
Eendracht en de Hoorn is echt
gebeurd. Mensen zoals vaderr en
zoon Le Maire, schipperr Schouten,
koopman Aris en de anderen hebben werkelijkk bestaan. Wij weten
dat zo zeker, omdat in de tijd van
de VOC alles werd opgeschreven
wat err onderwegg gebeurde. Wat
err werd gekocht en verkocht. In
welke havens men kwam en nog
veel meer. In de havens waarr de
VOC kantoren had, hielden ambtenaren bij welke schepen err kwamen en vertrokken en wat err in de
tussentijd gebeurde.
In de archieven in Jakarta en ande-
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re plaatsen in Azië zijn stapels en
stapels papieren van de VOC
bewaard gebleven. Maarr de
meeste journalen, kaarten, brieven
en andere papieren liggen in het
Rijksarchieff in Den Haag. Wie het
schrift van vroegerr kan lezen kan
die papieren bestuderen. Veel
journalen zijn gedrukt en als boeken uitgegeven, evenals de tekeningen werden gemaakt en waarvan err een paarr in dit boekje staan.
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Van Formosa tot Vlieland.
De schepen en de zeeën van
J. Slauerhoff
Overr het leven van J. Slauerhofff is
veel bekend en gepubliceerd.
Daarbij bleven de schepen waarop

hij voerr en de rol die zij in zijn
leven speelden in de schaduw.
In dit boekk wordt deze lacune
opgevuld en wordt ingegaan op
verdere aspecten van de maritieme wereld die Slauerhofff tot inspiratie strekten.
J. Slauerhofff (1898-1936) stamde
van moederszijde uit een zeemansgeslacht van het
Waddeneiland Vlieland. De volgorde van de hoofdstukken is niet
willekeurig. Eerst zijn err drie over
fases in het leven van Slauerhoff
dat hij nogg niet vaart maarr de
gedachte eraan niet geheel
ondenkbaarr is. Daarna kiest hij
werkelijkk zee en krijgt elkk hoofdstukk in de chronologische orde
van monsteringg een van zijn schepen als onderwerp.
De samensteller, Arne Zuidhoek,
voerr als matroos en passagierr op
de kusten die J. Slauerhofff als
scheepsarts en passagierr veelvuldigg bezocht had en is bij dezelfde
rederijen in dienst geweest als
Slauerhofff een halve eeuw daarvoor. Arne Zuidhoekk studeerde
aan de Rijks Academie voor
Beeldende Kunsten te Amsterdam
en schreeff een veertigtal boeken
overr maritieme onderwerpen.
L.J.M. Smit
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Prof. dr. J. (Ko) Colijn is defensiespecialist, redacteur van Vrij Nederland en hoogleraar aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam
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TERUG NAAR DE KM

Harry Dekkers
Geboortedatum
Rang
Jaar van in diensttreding
Periode uit dienst
Huidige functie bij KM

: 23 oktober 1965
: LTZ1 (per 11 augustus jl.,
in afwachting van KB)
: 1986
: 1988 tot 2006
: beleidsadviseur
Bestuursondersteuning CZSK

Wat was de reden voor vertrek destijds?
‘In 1986 ben ik als KMR-officier gestart bij de KM en werd na het
KIM geplaatst aan boord van Hr.Ms. Drachten (Dokkum klasse
Mijnenveger). Hierna ben ik nog ‘een blauwe maandag’ Adelborst
geweest. Dat was toen de enige manier om bij de KM te blijven
als officier Zeedienst. Het bleek echter voor mij niet echt een succes en was tevens de reden van mijn vertrek.’

meegemaakt die ertoe hebben geleid dat ik mij ben gaan afvragen
hoe mijn verdere (werkbare) leven eruit moest zien. Met medewerking van een loopbaan adviesbureau heb ik toen voor mijzelf
een ‘pakket van eisen’ gedefinieerd waar de rest van mijn werkbare leven aan moest voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
belang van een functie, het product, een link met de zee, enzovoort.’

Wat bent u gaan doen?

Waarom nu toch weer terug naar de KM?

‘Ik ben – na een jaar in de bouw te hebben gewerkt (familiebedrijf) - het bankwezen ingegaan. Eerst acht jaar Rabobank (inclusieff avond-opleidingen HTS en MBA), daarna acht jaar ABN
AMRO. Ik heb veel verschillende functies gehad. Van kantorennet
tot buitenland en van kredieten tot sales management en IT. Rode
draad was: projecten en verandertrajecten, in de loop der jaren
gecombineerd met lijnmanagementfuncties. Mijn laatste functie
bij ABN AMRO was Hoofd Process Management binnen
Operations. Dat was een afdeling met 140 fte HBO/WO-ers en ik
was daar verantwoordelijk voor een aanzienlijke projectportefeuille, variërend in omvang tot 40 miljoen euro per project.’

‘Vergeleken met andere potentiële branches en functies paste de
KM min off meer feilloos binnen het hiervoor genoemde pakket
van “eisen”. De volgende stap was echter minder eenvoudig want
solliciteren via de ‘antwoordcoupon in de TV gids’ was natuurlijk
niet echt een alternatief. Uiteindelijk heb ik via het hoofd van de
afdeling personeel en organisatie van de Commandant
Zeestrijdkrachten kunnen solliciteren. Vooralsnog zijn we een 4jarig BT
T contract overeengekomen en is de afspraak gemaakt dat
ik in ieder geval aanvankelijk een varende functie zou krijgen. Dat
is dan ook wat er is gebeurd. Na ‘stages’ aan boord van Hr.Ms.
Snellius (HOV) en Hr.Ms. Vlaardingen (AMBV), test Veilig Varen,
NBCD-school, etc. ben ik als Oudste Officier geplaatst aan boord
van Hr.Ms. Willemstad (AMBV). Vooral de laatste periode is
uitermate goed bevallen. Eerlijk gezegd kwam dat mede doordat
de commandant voor het grootste deel van mijn plaatsing was
gedetacheerd in Afghanistan en ik zodoende kon fungeren als de
constante factor. In deze periode is het commando 12 keer gemuteerd (invallers) wat voor mij persoonlijk een zeer leerzame en in
meerdere opzichten aantrekkelijke situatie is geweest.’

Waarom beviel het niet?
‘Ik kan niet zeggen dat het niet beviel. Ik heb altijd met veel plezier binnen de financiële sector gewerkt. Ik heb veel gezien en
meegemaakt en bovenal veel geleerd. Daarnaast moest er ook
vaak echt heel hard gewerkt worden, wat dan wel weer werd
gecompenseerd (voor zover dat kan) met een navenant salaris.
Een aantal jaren geleden heb ik in de privé-sfeer een paar dingen
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Waar bent u nu geplaatst?
‘Na hett zomerverloff ben ikk gestartt bij Bestuursondersteuning
binnen Staff CZSK
K als Beleidsadviseur. Kortt na de startt van deze
functie ben ikk de MDV( Middelbare Defensie Vorming) gaan volgen
aan hett Instituutt Defensie. Ikk verwachtt overigens datt de functie bij
Bestuursondersteuningg mij de gelegenheid zal bieden om in brede
zin zoveel mogelijkk kennis van en overr de KM op te doen en gelijktijdigg aan mijn prille KM-netwerkk te bouwen. Deze functie sluitt prima
aan op mijn behoeften en mijn ervaringg in hett bedrijfsleven.’

Was het een moeilijke keuze om weer terug te keren?
‘Nee, het was geen moeilijke keuze. Bij ex-collega’s heb ik in heel
beperkte mate wat advies ingewonnen. Het loopbaan adviestraject echter dat ik heb doorlopen was vrij expliciet en ik was ook
overtuigd van de positieve resultaten uit dit traject. Overigens
ben ik van mening dat het voor iedereen een aanrader is om aff en
toe in je leven stil te staan bij wat je nu eigenlijk wilt en dit onder
professionele begeleiding te doen.’

‘ ik heb in de afgelopen twee jaar
meer geleefd en gelachen dan in de
afgelopen twaalf jaar’

‘Het thuisfront heeft de keuze voor de KM sterk gestimuleerd.
De consequenties van het van huis zijn – varend en als boordplaatser te Den Helder – hebben echter wel hun tol geëist. Weer
varen? Jazeker! De afgelopen varende periode is erg goed bevallen en ik streeff er dan ook naar om hierna wederom een varende
plaatsing te krijgen. Ook uitzendingen sluit ik zeker niet uit.’

U bent nu dus weer in dienst van de KM. Wat zijn uw
toekomstverwachtingen?
‘Mijn hoop en vooralsnog verwachting is dat mijn 4-jarig BTcontract wordt omgezet in een FPS fase 3 contract. Daarnaast –
en dat is veel belangrijker – wil ik graag leuke en boeiende dingen
doen en varen staat daarbij met stip op nummer 1.’

Hoe zou u uw ervaring met betrekking tot uw
tijdelijke uitstap willen omschrijven? Raadt u het
anderen aan?
‘Persoonlijk vind ik dit de mooiste vraag: zoals ik al eerder zei, kan
ik het eenieder aanraden om van tijd tot tijd eens ècht stil te
staan met waar je mee bezig bent. In mijn geval heeft het geresulteerd in een plezierige baan bij de KM en hopelijk en waarschijnlijk een verdere carrière. Het gras bij ‘de baas’ is niet groener maar
wel anders. Een belangrijke consequentie van mijn overstap is
overigens de zeerr substantiële teruggang in salaris. De A6 is ingeruild voor een Clio maar de voldoening in mijn werk is er bepaald
niet minder om geworden. In tegendeel: Ik heb in de afgelopen
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twee jaar meer geleefd en gelachen dan in de afgelopen twaalf
jaar. Dit klinkt als een commercial maar is wel zo. Overigens zeggen nagenoeg alle collega officieren hetzelfde: ze blijven nooit
voor het geld maar wel voor de functie en de gevarieerdheid
daarin. Ik zie wel dat er een aantal minder positieve ontwikkelingen zijn maar ben er nog steeds van overtuigd – en dat is wat mij
betreft niet naïeff – dat de KM een erg mooi bedrijff is. Laat onverlet dat het opereert in een zeer dynamische en turbulente omgeving. Initiatieven als de Commandantenbrieff zie ik dan ook niet
zozeer als een ‘overtrokken maatregel’ maar als een kans om een
betere organisatie neer te zetten. U kunt van mij aannemen dat
de recente ingrepen – die naar mijn mening in essentie dus positieff zijn - in het bedrijfsleven ondenkbaar zouden zijn.’

De KVMO bestaat dit jaar 125 jaar. Waar zou volgens u
de KVMO zich op moeten richten in de (nabije)
toekomst?
‘Wat mij betreft zou die toekomst met name betrekking moeten
hebben op belangenbehartiging van de functie van officier, zowel
binnen de KM als binnen Defensie als geheel. Daarnaast zie ik een
rol voor het behartigen van de belangen van de KM binnen het
defensieapparaat (we - KM - mogen best wel reclame maken, dat
wil zeggen, ons goed/beter positioneren). Ook belangenbehartiging van de KM-officier bij leveranciers van diverse diensten (banken, verzekeraars, etc.) is voor mij een aantrekkelijke propositie.
Als laatste kan worden gedachtt aan uitwisselingg van informatie, het
bieden van een discussieplatform, etc.. Als ditt dan georganiseerd kan
worden op een 'gezellige manier' is datt natuurlijkk meegenomen!’
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Wat vindt het thuisfront van uw beslissing? Gaat u
weer varen, oefenen off op uitzending?

TECHNIEK

Damage Control en Fire
Fighting bij de
Koninklijke Marine

• Door: LTZT1 H. Zor

Patrouilleschepen klaar voor de 21e eeuw
Voor het uitvoeren van de toekomstige kustwachttaken van de Koninklijke
Marine worden licht bewapende Patrouilleschepen, zoals uiteengezet in de
Marinestudie 2005, gebouwd. Deze schepen zijn ontworpen om in de
kustwateren internationale rechtshandhaving en dienstverlening in het
lagere deel van het geweldspectrum te handhaven.

Figuur 1: Artist Impression Patrouilleschip
Hoewel een Patrouilleschip qua afmetingg bijna vergelijkbaarr is met
een Multipurpose Fregat (MFF) zal de vaste bemanningg uit niet
meerr dan 50 personen bestaan. Het is een defensievaartuigg en zal
dus hoofd moeten kunnen bieden aan een militaire dreiging. Dit
houdt in dat de weinige bemanning Damage Control & Fire Fighting
(DC&FF) moet kunnen uitvoeren.
De Nederlandse zeemacht ontwikkelt zich van een op de open
oceaan georiënteerde vloot naarr een meerr in de kustwateren opererende marine, mede doorr het toenemend belangg van de ondersteuningg en beïnvloedingg van landoperaties vanuit zee. De andere
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belangrijke uitgangspunten van de Marinestudie 2005 laten zien
dat de toename van de taken in het lagere geweldspectrum en de
afnemende omvangg van de klassieke sea control- en sea denialtaken andere middelen, zoals Patrouilleschepen, vereisen.
Daarbij blijkt dat kustwacht- en maritieme veiligheidstaken doelmatigerr uitgevoerd kunnen worden met een Patrouilleschip dan
een MFF die in de jaren ‘80 voorr andere taken was ontworpen.
De Patrouilleschepen zullen, in vergelijkingg met hedendaagse militaire schepen van vergelijkbare omvang, een sterkk gereduceerde
bemanningg hebben. De bemanningg moet echterr nogg steeds
DC&FF activiteiten kunnen ontplooien. De huidige methodieken,
systemen en middelen zijn voornamelijkk gebaseerd op de ervarin-

gen vanuit het verre verleden en zijn arbeidsintensief. Na de
Falklands-oorlogg begin jaren ’80 zijn de laatste lessons learned meegenomen en geïmplementeerd in de hedendaagse militaire
scheepsbouw. Ondertussen hebben technologische vernieuwingen, voornamelijkk ontwikkeld doorr de civiele markt, geresulteerd
in systemen en middelen die ookk voorr militaire doeleinden
gebruikt kunnen worden. Enige terughoudendheid in het toepassen ervan op militaire schepen en grondige analyse van de beperkingen van nieuwe technologieën blijft echterr geboden.
De benodigde grootschalige experimenten en nabootsingg van
militaire schadescenario’s zijn kostbaarr en tijdrovend en daarom
vaakk niet haalbaarr zonderr internationale samenwerkingg en veel
geduld. Internationale samenwerkingg voorr het uitwisselen van
kennis en ervaringg met andere gerenommeerde marines is tegenwoordigg onontbeerlijk.
In de volgende paragrafen zal uiteengezet worden hoe DC&FF
systemen en middelen op de Patrouilleschepen een technologische vooruitgangg hebben geboekt zonderr de militaire doeleinden
uit het oogg te verliezen.
Gezien de beoogde taakstellingg van de Patrouilleschepen is de eis
aan DC&FF capaciteit laag. De DC&FF mogelijkheden zijn weliswaarr iets minderr ten opzichte van de M- en LC- Fregatten maarr de
Patrouilleschepen doen internationaal gezien zekerr niet onder
voorr bepaalde type fregatten.
De NBC-capaciteit van de Patrouilleschepen is vrij laagg en gaat niet
verderr dan beschermingg tegen giftige industriële gassen (TIM) en
voorzieningen voorr personele ontsmetting. De Patrouilleschepen
krijgen wel de nieuwste sensoren en detectiemiddelen om giftige
gassen vroegtijdigg te kunnen detecteren.
De gebruikte definitie voorr DC&FF capaciteit is het vermogen om
(snel) herstelwerkzaamheden uit te voeren om een schade te
beperken, (vervolg)schade te voorkomen, het verliezen van
scheepsfunctionaliteiten, het voorkomen en/off beperken van
menselijke slachtoffers om ten einde de missie te kunnen continueren. De benodigde activiteiten zijn grofwegg onderr te verdelen in
het hebben van brandbluscapaciteit, het kunnen verhelpen van
lekkages (maximale lekstabiliteit vanuit scheepsontwerp) en het
kunnen repareren van scheepssystemen. Daarom zal hieronder
eerst ingegaan worden op brandbluscapaciteit vervolgens op
capaciteit om lekkages te verhelpen. Als laatst zullen verbeteringen ten aanzien van Command, Control & Communication
genoemd worden.

Brandbestrijding
De nachtmerrie van elke zeeopvarende is het hebben van brand
aan boord. Een gebeurtenis die gelukkigg niet zo vaakk voorr komt
maarr als het gebeurt is de schade, in materiele off personele zin,
vaakk aanzienlijk. Op een militairr schip wordt naast een van de
reguliere brandoorzaken, vergelijkbaarr met de civiel maritieme
sector, ookk rekeningg gehouden met brand veroorzaakt doorr militaire handelingen. De systemen op militaire schepen moeten daarom robuusterr en redundant uitgevoerd zijn. Een maximale flexibiliteit en effectiviteit om een brand aan boord te kunnen bestrijden
met de aanwezige systemen en middelen bij zoveel mogelijkk schadescenario’s is het streven.
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De bekende oefenscenario’s gebaseerd op ervaringen uit de
Falklands, herhaaldelijkk grootschaligg getraind tijdens de Flag Officer
Sea Training (FOST), worden nogg steeds beoefend tijdens het
opwerken en spreken wellicht het meest tot de verbeeldingg van
menige marine vrouw/man. Hoewel een Patrouilleschip niet
bedoeld is voorr dit soort scenario’s in het hogere geweldspectrum
zal men toch rekeningg moeten houden met alle aspecten van vergelijkbare DC&FF handelingen maarr dan wel op een kleinere
schaal.
Een brand wordt momenteel bestreden met enorm veel water.
Waterr blust goed maarr veel waterr in het schip kan stabiliteitsproblemen veroorzaken. Daarom is recentelijkk een internationaal
beproefde blusmethode op de huidige schepen geïntroduceerd.
Bij deze methode wordt minderr waterr gebruikt zonderr dat de
effectiviteit wordt verminderd, de stabiliteit van het schip niet snel
wordt aangetast en waarbij de brandbestrijders zo droogg mogelijk
blijven. Een brandweerpakk behoudt daarbij beterr zijn isolerende
werkingg als het droogg blijft.
Daarnaast blijkt dat veel waterr niet automatisch betekent dat het
beterr blust, integendeel, bij zogeheten vloeistofbranden zou het
zelfs averechts kunnen werken.
Deze nieuwe blusmethode heeft naast een nieuwe trainingg en

‘de NBC-capaciteit van de
Patrouilleschepen is vrij laag en
gaat niet verder dan bescherming
tegen giftige industriële gassen’
denkwijze benodigd een nieuwe straalpijp. Na ruim 40 jaarr wordt
dus de alom bekende ‘Hollandse Straalpijp’ vervangen doorr een
anderr product. De nieuwe straalpijp is recentelijkk doorr de School
voorr NBCD&BV
V voorr de hele Koninklijke Marine getest en geselecteerd. Het zal te zijnerr tijd ookk op de bestaande schepen geïntroduceerd worden.
Een nieuwe blusmethode is echterr niet afdoende om de benodigde hoeveelheid personeel voorr DC&FF activiteiten drastisch te
verlagen. De taken die normaliterr uitgevoerd worden doorr de
opvarenden moeten zoveel mogelijkk geautomatiseerd en door
‘machines’ uitgevoerd worden. Hoewel menige lezerr nu ergg sceptisch zal zijn zal hieronderr duidelijkk worden dat, dankzij technologische ontwikkelingen dit doel grotendeels wordt bereikt. De
Patrouilleschepen zullen in alle ruimten een vast opgesteld ‘Hoge
Drukk Watermistsysteem’ hebben. Een soort sprinklersysteem
maarr dan veel geavanceerder. De werkingg is simpel doch zeer
effectief. Het blusmiddel is zoetwaterr maarr dan onderr hoge druk,
tot wel 100 bar. Hierdoorr worden enkele liters waterr in een zeer
fijne nevelvorm doorr de speciale ‘nozzles’ in een ruimte gesproeid.
Internationale testen hebben uitgewezen dat het een zeerr goed
blussende werkingg heeft, koelend werkt (boundaryy cooling, zie
figuurr 2), doorr de nevelvorm rookdeeltjes worden gebonden
(beterr zicht), nagenoegg geen nevenschade veroorzaakt omdat het
maarr ‘enkele liters water’ behoeft, elektrisch (hoogspanning) veilig
is en niet schadelijkk is voorr de mens en het milieu.
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TECHNIEK

Figuur 2: Temperatuurdaling in een ruimte na activering
watermistinstallatie
De nadelen, naast de hoge kosten van dit systeem, zijn de vele leidingen doorr het schip en daardoorr de kwetsbaarheid van het
systeem. Dit kwetsbaarheidsrisico is zoveel mogelijkk tijdens de
ontwerpfase gereduceerd. De activeringg van dit systeem is een
DMO-ontwerp en uniekk te noemen. Het is een vol automatische
activering, gebaseerd op verscheidene serie geschakelde sensoren
zoals rook, hitte off infrarood. Dit terr voorkomingg van een valse
activering. Err wordt geen gebruikk gemaakt van een zogeheten
temperatuur bulb omdat die minderr snel is ten opzichte van een
sensor. Naast de automatische werkingg blijft het ookk mogelijkk om
diverse secties handmatigg te activeren.

‘met deze ontwikkeling is ook een
einde gekomen aan hakbijlen en
schroevendraaiers om een
helikopterdeur na een crash te
kunnen openen’
Als dit systeem doorr een onvoorziene schade wordt getroffen en
niet meerr werkt dient de bemanningg het zoals nu gebruikelijkk zelf
op te vangen. Omdat de Patrouilleschepen met gereduceerde
bemanningg zullen varen is getracht om de arbeidsintensieve handelingen zo slim mogelijkk te reduceren en waarr mogelijkk zelfs te
elimineren zonderr dat de effectiviteit wordt beïnvloed.
Bijvoorbeeld doorr nieuwe middelen te ontwerpen en toe te passen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Naval hose reels
De hele keten van bluswaterr toevoerr tot en met de daadwerkelijke
blushandelingg is waarr mogelijkk vereenvoudigd. Het uitrollen van
brandslangen met minderr personeel tot en met het aansluiten van
blusschuimvloeistoff is verbeterd. Err is een nieuw brandhaspelsysteem ontwikkeld, de naval hose reel genoemd, waarbij gekeken
is naarr de Britse marine. Daarr heet het een centre feed hose reel. Dit
is in feite een robuustere brandhaspel met een brandslangg en een
eigen schuimvoorraad. Het Nederlandse systeem zou ookk op de
bestaande schepen geplaatst kunnen worden.
Een naval hose reel is een robuuste brandhaspel met een zeerr flexi-
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Figuur 3: Naval hose reel – Robuust en inzetgerede brandhaspel
bele 1,5inch brandslangg van 18m lengte en een schuimtankje met
1% schuimvloeistofconcentraat voorr maximale inzetduurr (figuurr 3).
De nieuwe straalpijp is standaard gekoppeld aan de naval hose reel
zodat het direct inzetbaarr is. Dit bespaart veel tijd en personele
handelingen, wat de effectiviteit ten goede komt. Alle ruimten aan
boord van het Patrouilleschip kunnen met een naval hose reel
bereikt worden.
Het brandblussysteem aan boord van het Patrouilleschip is zo ontworpen dat in alle brandzones een brandbluspomp van afdoende
capaciteit geplaatst wordt. Het ontwerp is daarom in essentie vergelijkbaarr met het brandblussysteem van een LC- Fregat.

Piercing applicator
Dit is in feite een slaghamerr met een nozzle om achterr voorzetwanden off systeemplafonds snel bluswaterr te krijgen zonderr deze
wanden off plafonds te verwijderen. Het toepassen van boundary
cooling achterr de voorzetwanden en systeemplafonds is met een
piercing applicator aanzienlijkk vereenvoudigd. Deze is ookk speciaal
doorr DMO ontwikkeld. Het heeft een speciaal punt waarmee in
de voorzetwanden en in systeemplafonds geslagen kan worden
om daarachter boundaryy cooling toe te kunnen passen. Voorheen
zouden deze wanden met allerlei grove gereedschappen verwijderd worden. Het is een hulpgereedschap voorr specifieke situaties
dat een hoge drukk watermistsysteem doorr wat voorr reden dan
ookk niet werkt en een men achterr een voorzetwand off systeemplafond moet zijn. Voorzichtigheid blijft geboden omdat niet elke
locatie geschikt is voorr dit middel vanwege de diverse
(hoog)spanningskabels en leidingen. Dergelijke hulpmiddelen
worden momenteel voornamelijkk doorr de Amerikaanse brandweerorganisaties gebruikt.

Brandbestrijding op het Helidek
Op het helikopterdekk zijn ookk enkele vernieuwingen toegepast.
De bluskanonnen zijn op afstand vanaff de brugg met een joystick
achterr een beeldscherm te bedienen. Hierdoorr is de veiligheid van
het personeel geoptimaliseerd omdat zo geen personeel op of
nabij een helikopterdekk voorr het blussen nodigg is. Daarnaast zijn,
conform vliegveldreglementen, de helikopterdekken voorzien van
een elektrisch knip/spreidgereedschap. Het heeft een eigen accuvoedingg en kan doorr één persoon gedragen en bediend worden.

Damage Control en Fire Fighting bij de Koninklijke Marine

Figuren 4 en 5: Impressie
elektronisch averijbord

Stutmaterieel
Brand aan boord van een schip is gevaarlijkk maarr instromend
waterr aan boord kan ookk gevaarlijkk zijn. Het bouwen van een zogeheten stut kan nodigg zijn om de waterdichte integriteit van een
ruimte te kunnen waarborgen. Een wand, luikk off deurr wordt dan
gestut om te voorkomen dat deze het doorr waterdrukk begeeft.
Het bouwen van een stut met hout wordt al enkele eeuwen toegepast en de methode is sindsdien nauwelijks veranderd. Het is een
beproefde, maarr ookk arbeidsintensieve methode en diende daarom verbeterd te worden.
De Franse marine attendeerde de DMO op een lichtgewicht en
zeerr goed toepasbaarr hydraulisch stutmaterieel. Dit is daarom
recentelijkk op SNBCD&BV
V uitgebreid getest en bleekk uiteindelijk
aan alle verwachtingen te voldoen. Het kon met minderr mensen
opgezet worden terwijl de resultaten minstens net zo goed waren
als de houten stutten. Daarnaast bleekk het eenvoudigg in gebruik.
Dit systeem zal hoogstwaarschijnlijkk aan boord van de
Patrouilleschepen komen in plaats van de houten stutmiddelen.
Wellicht het begin van het einde voorr de houten stutmiddelen na
enkele eeuwen!
Naast deze (nood)middelen hebben de Patrouilleschepen onder
de waterlijn uitgebreide lenssystemen en bijbehorende bedieningsmogelijkheden.

Command, Control en Communication
Naast deze middelen zijn ookk verbeteringen aangebracht om
Command, Control & Communication aan boord te optimaliseren.
De communicatie doorr het schip is volledig wireless en redundant
uitgevoerd dus men hoeft niet meerr te zoeken naarr een headsetaansluiting. Dit geeft de lokale leiders veel meerr bewegingsvrijheid
en daarbij kan men snellerr een communicatieverbindingg tot stand
brengen.
Een elektronisch averijbord vervangt het statische averijbord (figuren 4 en 5). Het kan checklisten oproepen, beelden uit de ruimten
met CCTV
V met een eenvoudige handelingg oproepen, killcards
oproepen en activeren en uiteraard kan err elektronisch met een
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plotpen op geplot worden. Deze elektronische averijborden staan
met elkaarr in verbindingg waardoorr een plot automatisch op de
andere plotborden wordt overgenomen. Uiteraard is het zodanig
robuust uitgevoerd dat spanningsuitval off een breukk in de communicatieleidingen niet magg leiden tot het uitvallen van dit overzichtsbord. In de komende maanden zal dit systeem verderr ontwikkeld worden.

Conclusie
Aan boord van de Patrouilleschepen is automatiseringg omarmd
om de van oudsherr menselijke handelingen tijdens DC&FF te vereenvoudigen, snellerr uit te kunnen laten voeren, en waarr mogelijk
volledigg doorr systemen te ondervangen. Alle ruimten zijn daarom
voorzien van een volledigg automatisch blussysteem, vastopgestelde lenssystemen nogg slimmerr uitgevoerd en uitgebreid. Daarbij
zijn ookk verbeterde en/off nieuwe DC&FF middelen geïntroduceerd. Command & Control aspecten zijn geoptimaliseerd door
meerr sensoren rechtstreeks op een elektronisch averijbord te
weergeven die daarbij ookk eenvoudigg te bedienen is.
Communicatie is geoptimaliseerd dankzij robuuste wireless communicatie systemen.
De Patrouilleschepen zijn weliswaarr schepen voorr het lagere
geweldspectrum maarr op DC&FF-gebied zal het de sterkk gereduceerde bemanningg ten opzichte van de huidige schepen aan niets
ontbreken. DC&FF gaat met de Patrouilleschepen en geautomatiseerde systemen en nieuwe middelen een nieuw tijdperkk in.



Met deze ontwikkelingg is ookk een einde gekomen aan hakbijlen en
schroevendraaiers om een helikopterdeurr na een crash te kunnen
openen.

LTZT1 H. (Hakan Zor) heeft als searider bij de afdeling
Opwerken en Oefenen van de School voor NBCD&BV een
functie vervuld en na enkele jaren bij de Marine Luchtvaart
Dienst heeft hij als DMO Ressort-Zee beleidsmedewerker
DC&FF de bestekteksten voor de Patrouilleschepen en Joint
Support Ship opgesteld.
Geraadpleegde documenten
• Prinsjesdagbrieff 2003
• Marinestudie 2005, 14-10-2005
• Kamerbrieff inzake behoeftestelling (A-brief), 18-5-2006
• Kamerbrieff maart 2007 ‘Project Instandhouding Multipurpose
Fregatten’
• December 2007 ‘Antwoorden op de vragen van de vaste commissie
voor Defensie over het project Patrouilleschepen’
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TERUGBLIKKEN MET...

Fijko van der Laan
Geboortedatum

: 6 februari 1952 te Hilversum

In dienst

: 12 augustus 1970

Uit dienst, rang

: 31 maart 2006, KTZ

Laatste functie

: Commandant Marinekazerne Willemsoord Den Helder

Plaatsingen:
 1973-1989



1989







1990
1991
1994
1997
1998



2001

Varende plaatsingen jagers, fregatten, bevoorradingsschip afgewisseld met walplaatsingen Operationele School, Analyse en tactisch
Centrum, specialisatie CCO/verbindingsofficier
Marinestafschool, Hogere Algemene en Krijgskundige Vorming
(HKV)
Staf Eskader, stafofficier verbindingen, wnd. Chef staf
Defensie leergangen, docent vrede en veiligheid
Commandant Hr.Ms. Van Galen
Defensiestaf, nationale plannen
Hoofd Marine inlichtingendienst (Marid) en daarna MIVD,
strategische projecten
Commandant Maritieme Middelen Den Helder

Waarom bent u destijds naarr de marine gegaan?
‘Err werd vroegerr bij mij thuis veel overr de marine gesproken. Mijn
grootvaderr heeft de marine als sergeant kokk vlakk voorr de Tweede
Wereldoorlogg met pensioen verlaten. Hij kon boeiend vertellen
overr zijn belevenissen in Nederlands Indië en het leven aan boord
van hare majesteits schepen uit die tijd. Met een vaderr die als
zeemilicien-seinerr ookk iets had met de marine en zeer
geïnteresseerd was in scheepvaart in het algemeen was het niet
verwonderlijkk dat mijn belangstellingg al vroegg gewekt werd. De
marine was bovendien in Hilversum gevestigd (de MOK, het
opleidingskamp) en jaarlijks op Koninginnedagg prominent aanwezig
met parade en defilé. Kortom, het trokk me wel.’

Wat was uw eerste plaatsing?
‘Gedurende het vierde jaarr Hr.Ms. Zeeland, 1973/74, met direct een
eerste kennismakingg met FOST.’

Welke plaatsingen staan u het meeste bij?
‘Dat zijn err een paar. Allereerst: mijn plaatsingg bij de eskaderstaf. In
die periode 1990/1991 viel Irakk Koeweit binnen en stuurde
Nederland voorr het eerst sinds lange tijd weerr schepen naarr een
mogelijkk oorlogsgebied. De sidderingg die dat teweegg bracht in de
gehele marine was indrukwekkend. Ikk werd vanuit de eskaderstaf
gedetacheerd bij de taskgroupcommandant die met de eerste twee
schepen in augustus meeging. In een weekk keihard werken werden
de twee fregatten oorlogsgereed gemaakt. Je had geen idee wat je
kon verwachten, werd het vechten off iets anders. De instructies van
de Commandant Zeemacht besloegen niet meerr dan twee A-4tjes,
de rest hebben we onderwegg maarr zelff bedacht. De operatie Desert
Shield in de Golff viel uiteindelijkk mee, tijdens patrouilles gingg het
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vooral om het controleren van scheepvaart naarr en van Irak. De
operaties van de tweede groep schepen (ikk zat toen weerr thuis na
vierr maanden) had meerr om het lijf.
Een tweede plaatsingg die ikk wil noemen is commandant van Hr.Ms.
Van Galen van 1994 tot en met 1996. Die periode heb ikk als heel
bijzonderr ervaren, met in 1995 een Fairwindreis naarr het Verre
Oosten en het eerste bezoekk sinds 25 jaarr aan Zuid-Afrika. Het
bezoekk aan Indonesië (met staatsbezoekk van de Koningin) was
indrukwekkend doorr de hartelijke ontvangst doorr onze gastheren.
Van enige wrokk overr de koloniale periode was totaal niets te merken.
Tott slott de functie CMM Den Helder. Als drijverr van de inrichting
Nieuwe Haven werd ikk toen verdachtt van hett begaan van een
milieudelictt en verhoord doorr twee opsporingsambtenaren. Ik
hoefde me niett te melden op een bureau en werd ookk niett geboeid
afgevoerd. Toch vond ikk de wijze waarop hett verhoorr plaatsvond (de
opsporingsambtenaarr kwam op mijn kantoorr in vol ornaat) enigszins
ontluisterend. Vervolgingg is trouwens geseponeerd. Overigens was
de (inmiddels opgeheven) CMM-functie err een mett grote zelff
standigheid en vele aantrekkelijke aspecten; ikk heb ervan genoten.’

Waarr bent u het meeste trots op in relatie tot uw
marineloopbaan?
‘Ikk heb denkk ikk het personeel altijd goed en rechtvaardigg behandeld
en hen zoveel mogelijkk vertrouwen geschonken. Zonderr dat
matrozen de trossen goed behandelen vaart err geen schip uit, ieder
aan boord heeft zijn specifieke taakk en rol en dat vereist wederzijds
respect. Daarbij heb ikk getracht verantwoordelijkheid zo laag
mogelijkk in de organisatie neerr te leggen en niet voortdurend over
de schouders meegestuurd.
Via het vice-voorzitterschap van de KVMO (van 1997 tot 2005) heb

ik, hopelijk, indirect bijgedragen aan de belangenbehartigingg van
het personeel. In die periode heeft de KVMO zelfs actie gevoerd in
het parlement en deelgenomen aan de demonstratie op het
Malieveld van alle militaire bonden.’

Wat en waarr was uw mooiste moment bij de marine?
‘Bij hett eindigen van mijn bevel overr de Van Galen in decemberr 1996:
de waarderingg die ikk van de gehele bemanningg kreeg, ondanks datt ik
niett ben uitt geweestt op hett winnen van de populariteitsprijs (denkend
aan introductie alcoholmatigingg en nieuw
w beoordelingssysteem).’

Hoe kijkt u terug
g op uw loopbaan?
‘Terugkijkend meen ikk datt ikk een mooie loopbaan heb gevolgd. Ikk heb
mett een enkele uitzonderingg de voorkeursplaatsingen gekregen
waarom ikk gevraagd heb. Als zeeofficierr is hett varen toch hett mooiste
aspectt en een commando hoortt daarr bij. Maarr ookk de walfuncties
waren veelzijdigg en afwisselend. Hett leverde veel inzichtt op.’

‘ik mis de buitengewone ervaringen
zoals een zware storm op zee of het
helpen van een zeiljacht in nood’

F. van der Laan in zijn functie van loco-burgermeester

Ervaart u in uw huidige werkomgeving
g opvallende
verschillen met uw marinetijd?
‘Een verschil zie je in de werktijd: zo rond 17.00 uur gaan de
medewerkers van de gemeente naarr huis. De saamhorigheid is wat
minderr en err is aanzienlijkk minderr traditie, ceremonieel en protocol.
Hiërarchie is vrijwel afwezig. De bedrijfsvoeringg is veel zakelijkerr dan
bij de KM met een gedetailleerd bedrijfsplan. Wel hetzelfde is de
bereikbaarheid. Voorr rampen en calamiteitenbestrijdingg is err een
oproepregeling. En net als bij Defensie: voorr het tot stand brengen
van grotere projecten is ookk teamworkk vereist.’

Stel u was destijds niet aangenomen, wat zou u dan
zijn gaan doen?
‘Mijn vaderr en zijn vaderr waren beiden politieman. Ikk denkk dat ikk in
de politiewereld terecht zou zijn gekomen.’

Wat mist u het meest? En wat helemaal niet?

Heeft u nog
g een goed advies voorr de marineleiding?

‘Ik mis de zeer bijzondere saamhorigheid, vooral aan boord en
tijdens langere reizen off buitengewone ervaringen zoals
bijvoorbeeld zware storm off het helpen van een zeiljacht in nood.
Het lang van huis zijn mis ik niet.’

‘Ikk heb err groot vertrouwen in dat de marineleidingg in staat is de
marine in het huidige woelige vaarwaterr op een juiste koers te
brengen en te houden. Materieel is daarbij belangrijkk en met de
uitvoeringg van de programma’s uit de Marinestudie is de
samenstellingg van de vloot inclusieff marinierseenheden denkk ik
evenwichtigg en toegesneden op de rol en taken die van de KM
kunnen worden gevergd.
Maarr de inzet van dat materieel is vooral afhankelijkk van voldoende
opgeleid en getraind personeel dat overr de juiste kwaliteiten en
vooral ervaringg beschikt. Vooral de personele vullingg en de hoge
uitstroom zonderr voldoende instroom baart zorgen en vereist de
volle aandacht. Daarom – denkk aan uw personeel!’

Hoe heeft uw gezin uw loopbaan ervaren?
‘Mijn gezin (echtgenote, zoon en dochter) hebben altijd intensief
meegeleefd. Zij waren en zijn nog altijd trots op mijn stappen in de
KM. Door hen voelde ik me altijd gesteund. En zonder de
zekerheid dat het thuisfront het goed maakt functioneert een
marineman nu eenmaal niet goed.’

Wat bent u na uw leeftijdsontslag gaan doen?

Wat is uw huidige functie?
‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 werd ik voorgedragen
als wethouder. Na een week thuis was ik weer aan de slag, nu niet
als “marineburgemeester” maar als loco-burgemeester. Mijn
portefeuille is grondgebiedzaken waarin milieu, ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer, allemaal zaken waar ik als CMM ook
mee te maken had. Het sepot van het milieudelict op de Nieuwe
haven is in ieder geval geen belemmering gewest om tot
wethouder te worden benoemd.’
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De KVMO bestaat dit jaarr 125 jaar. Waarr zou de KVMO
zich volgens u op moeten richten in de (nabije)
toekomst?
‘De KVMO is ooit opgericht als beroepsvereniging, waarr actuele
ontwikkelingen en kwesties werden besproken teneinde de kennis
en de professionaliteit van de leden te vergroten. De laatste halve
eeuw is geleidelijkk het accent komen te liggen op de collectieve en
individuele belangenbehartiging. Dat is niet verkeerd als de
aspecten van de beroepsverenigingg maarr niet uit het oogg worden
verloren. Persoonlijke ontwikkeling, dat de laatste tijd erbij is
gekomen, acht ikk meerr een taakk van de werkgever.
Samen met de sociale activiteiten lijkt mij dat een mooie mix
waarbij dan weerr eens de aandacht gaat naarr belangenbehartiging
(CAO-overleg), dan weerr eens op de verbredingg van inzicht en
professionaliteit van de marineofficier.’



‘Nog tijdens mijn actieve periode in de marine ben ik in de politiek
verzeild geraakt. Vanaff 2002 was ik gemeenteraadslid voor de PvdA
in mijn woonplaats, Anna Paulowna. Die politieke activiteiten heb
ik voortgezet, naast een aantal bestuursfuncties op vrijwillige basis
bij culturele en maatschappelijke organisaties.’
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KVMO ZAKEN

KVMO professor houdt oratie aan Universiteit Leiden
Prof. dr. J.S. van der Meulen heeft op 10 oktober 2008 zijn oratie gehouden in het klassieke
universiteitsgebouw van de Universiteit Leiden. Daarmee is de bijzondere leerstoel van de
KVMO een feit. Professor van der Meulen is nu, naast universitair hoofddocent aan de
NLDA, bijzonder hoogleraar Militair-Maatschappelijke Studies.
Om deze leerstoel in te kunnen stellen is vele jaren hard gewerkt
en moesten lastige hobbels worden overwonnen. De KVMO is
bijzonder trots dat zij het vertrouwen van het bestuur van de
Universiteit Leiden heeft kunnen winnen. De oratie, waarvan een
ingekorte versie in dit Marineblad is opgenomen, heeft dat
vertrouwen verder versterkt. Vanaff nu wordt op wetenschappelijk
niveau onderzoek gedaan naar en onderwijs gegeven over het
raakvlak tussen krijgsmacht en maatschappij. Kennis is macht, en
karakter bleek cruciaal.

Reunie Smaldeel 1 inzet bij Agadir
aardbeving van 1960

Jubileumgeschenken KVMO
Op 29 februari 1960, twintig minuten voor middernacht, werd
Agadir getroffen door een middelzware aardbeving. Hoewel de
kracht van de aardbeving, 5,7 op de Schaal van Richter, niet heel
zwaar was, was de aangerichte schade erg groot. De stad was
geheel verwoest en ten minste 15.000 mensen kwamen om het
leven. Smaldeel 1 van de Koninklijke Marine werd daar ingezet om
hulp te bieden.
In 2010 is er een reünie op komst van alle opvarenden van
Smaldeel 1 die betrokken waren bij de inzet na de aarbeving in
Agadir in 1960.

Binnenkort ontvangen
ngen alle leden
en va
van de
d KVMO thuis een
postpakketje me
met daarin twee bijzondere jubileumgeschenken:
eumgeschenken:

• een CD
D met muziekk die is opgenomen
omen in ‘‘Het Zaaltje’ van het KIM
• een cartoonboekje “Het waai
waait wel weer over. Defensie
ensie in
vredestijd” met carto
artoons die Henk Boomstra
B
de afgelopen jaren
maakte voorr de KVMO
VMO en FVNO/MHB
Het Hoofdbestuur
fdbest van de KVMO hoopt dat haar leden veel kijk- en
luisterplezier van beide geschenken zullen hebben.

Opgave bij

: Jaap Verf,
Veenslagenweg 74,
3871 NC Hoevelaken
Tel
: 033-2537563
Email
: jacob.verf@hetnet.nl
Inschrijving : tot 31-12-2008

H E R H A A L D E

O P R O E P

Het Hoofdbestuur van de KVMO is op zoek naar kandidaten voor de functie van

Penningmeester KVMO
De penningmeester KVMO is lid van het Hoofdbestuur en
Dagelijks bestuur van de vereniging. Hij off zij is ondermeer
verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de
boekhouding, de salarisadministratie van de KVMO en het betalen
van facturen en salarissen. Daarnaast controleert hij off zij de
boekhouding van het secretariaat KVMO en de salarismutaties van
het salarisadministratiekantoor. Ook het opstellen van de
begroting van de KVMO en het maken van de financiële
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jaarstukken voor de Algemene vergadering behoren tot de taken.
Goede kennis van dubbel boekhouden is noodzakelijk. Enige
kennis van salarisadministratie strekt tot aanbeveling.
Zie Marineblad nr. 6 voor de volledige advertentie.
Heeft u interesse off wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met de voorzitter KVMO, KLTZ P. van
Maurik via voorzitter@kvmo.nl off 070-3839504

Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht
u in kennis te stellen van het overlijden van:
H.W.B. Mesker, KLTZ b.d. († 20 septemberr 2008)
R.O.W. van Deursen, KAPTMARNS b.d. († 17 septemberr 2008)
Mevr. R.A. Fries-Pals, weduwe († 4 augustus 2008)

Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming
g en wensen hen veel sterkte toe.
In de rubriekk In Memoriam worden de namen en overlijdensdata van leden van de KVMO vermeld, voorr zoverr wij daarvan in kennis zijn gesteld.
Daarnaastt is hett mogelijkk om de weduwen/weduwnaars van overleden KVMO-leden te laten vermelden. Ookk overleden gezinsleden van nog in
leven zijnde KVMO-leden kunnen in deze rubriekk vermeld worden.

2008
Regio Noord
KVMO borrel
19 nov

locatie

: Marineclub, Den Helder

17 dec

tijd

: van 17.00 – 19.00 uur

PA borrel voor oud-officieren
2 dec

locatie : Marineclub, Den Helder
aanvang : 17.30 uur

Regio Midden
Regiovergadering met aansluitend borrel
11 nov

locatie : Coffeecorner van gebouw 35 op de
Frederikkazerne te Den Haag

9 dec

tijd

: 17.00-19.00 uur

Regio Zuid
Winteractiviteit
14 dec

locatie : de Merelhoeve - Nw&St.Joosland

De Koninklijke Vereniging
van Marineofficieren
Ere-leden:
Ir. S.J.J.Hoffmann, KTZT b.d.
drs. G. Brand, KTZA b.d.
K.G. Spaans, LTZSD 1 b.d.
A.H.P. Knoppien, KOLMARNS b.d.
L.J.M. Smit, KTZ b.d.
Drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.
Hoofdbestuur:
Voorzitter:
P.J. van Maurik, KLTZ
Vice-voorzitter:
H.J. Bosch, LNTKOLMARNS
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg:
ing. M.E.M. de Natris, LTZ 1
Secretaris:
drs. T.R. Timmerman, LTZA 2 OC
Penningmeester:
H.M.J. van de Burgt, KLTZA
Leden:
Regio Noord
ing. F.J.J. Schoonhoff, LTZE 1
Regio Midden
K.F.J. Henkelman, KLTZ
Regio Zuid
J.T. van Elsen, LTZ 1
Werkgroep Postactieven
P.J.G. van Sprang, KTZA b.d.
Werkgroep KMR’s
mr. S. Boeke, LTZA 2 OC b.d. KMR
Werkgroep Jongeren
ir. W.L. van Norden, LTZE 2 OC

aanvang : 18.00 uur

Regiobesturen:
Noord:
ing. F.J.J. Schoonhoff, LTZE 1
mw. J.S.I. Bisdonk, LTZE 1
H.T. van Wilgenburg,
LTZVK 2 OC b.d.
mw. A.L.P. Vrijburg, LTZSD1 b.d.
A. van Gils, MAJMARNS b.d.
ir. W.L. van Norden, LTZE 2 OC
Midden:
K.F.J. Henkelman, KLTZ
J. de Jonge, KLTZ
T.H. van der Steen, LTZE 1
P.J.G. van Sprang, KTZA b.d.
H. Plug, LTZ 1
B.B.M. Keers MSc, LTZA 2 OC
N. van de Pol, LTZA 2 OC
Zuid:
J.T. van Elsen, LTZ 1
H. Willems, KLTZSD b.d.
P. van der Laan, Maj KL b.d.
mw. A.S.A. de Vries, LTZA 1
Caribisch Gebied:
H.J. Bosch, LNTKOLMARNS
F.J. Jansen, LTZ 1
Adres secretariaat:
Wassenaarsewegg 2
2596 CH Den Haag
T : 070-3839504
F : 070-3835911
E : info@kvmo.nl
W : www.kvmo.nl

Voor deze activiteiten dient u zich 5 werkdagen van te voren op te geven
bij P. v.d. Laan. Tel/fax 0118602677 - e-mail: f2hpvanderla@hetnet.nl
De KVMO heeft een samenwerkingsverband met Onderlinge Bijstand
(www.onderlingebijstand.nl). Voor nadere informatie off het verkrijgen van
aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met het secretariaat
KVMO.

De deadline voor het aanleveren van bijdragen voor de rubriek
KVMO-zaken voor het decembernummer is 2 december 2008.
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Voorzitters KVMO
De foto is genomen vlak voor het officiële fotomoment tijdens de Algemene Vergadering van de KVMO op 10 april 2008.
Voor de gelegenheid had zich een groot aantal oud-voorzitters van de (K)VMO bij het KIM verzameld.
We noemen de voorzitters vanaf 1974, toen KLTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann (1974 - 1977, op de foto vierde van rechts) voorzitter werd. Tussen haakjes
staat de periode van voorzitterschap: KLTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann, KTZ b.d. F.S. Peters (1977 - 1979, niet op foto) , KOLMARNS b.d. A.G.C. Kok
(1979 - 1981, niet op foto) , KTZA b.d. drs. G. Brand (1981 - 1984, tweede van rechts), KTZ b.d. S.F. Marang (1984 - 1987, uiterst links),
KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien (1987 - 1992, tweede van links), SBN b.d. drs. R.T.B. Visser (1992 - 1995, derde van links),
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek (1995 - 2001, derde van rechts), KTZ b.d. W.H.C. van Straten (2001 - 2003, niet op foto),
KTZ drs. H. Pleijsier (2003 - 2006, uiterst rechts) en KLTZ P.J. van Maurik (2006 - nu, vierde van links).

• IN DIT NUMMER:
• Aan het roer van de vereniging
• Jaarrede voorzitter
• Stemmen over Afghanistan
• Europese defensiesamenwerking

• EN VERDER:
• Column: CZSK
• Ko Colijn: Kaap de goede hoop
• In beeld: P. Hekkenberg
• Terugblikken met...: F. van der Laan

