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Berend van de Kraats is 
oud-onderzeebootcom-
mandant en initiatiefnemer 
van BOOST. Met de maat-
schappelijk geïntegreerde 
doetank OceansX werkt 
hij nu aan een nieuwe 
manier van organiseren. 
Hierin staat het mense-
lijk potentieel centraal en 
wordt het volledig ingezet 
om te werken aan wat ons 
dierbaar is.

‘Wie is er nou gek?’ Het was op Curaçao, waar ik voor drie jaar werd geplaatst 
als gezagvoerder van het patrouilleschip Jaguar, dat de kracht van deze vraag mij 
heel duidelijk werd. 

Ik kende mijn vrouw inmiddels zes jaar. Zij is tandarts bij de Koninklijke Marine. We had-
den elkaar leren kennen op het Koninklijk Instituut voor de Marine. We verloren elkaar 
vervolgens uit het oog en uiteindelijk tijdens een reguliere tandarts controle sloeg de 

vlam over. De eerste zes jaar van onze relatie zagen we elkaar in totaal zes maanden. Maar 
als we elkaar zagen tijdens de lange havenbezoeken in exotische havens, mooie unieke 
vakanties of een periode van relatieve (werk)rust, was het feest. Toen mijn vrouw gevraagd 
werd om de militaire tandartsenpost op Curaçao te vervullen voelde dat goed. De perso-
nele planning zocht een passende plaatsing voor mij. We trouwden en reisden voor drie 
jaar die kant op met zijn tweeën.

Ik kwam daar als uitgevaren navigatie officier. Inmiddels kon ik oceanen oversteken, onder-
water navigeren met behulp van bodem contouren, een divisie draaien onderwater tijdens 
reguliere omstandigheden en zelfs harpoons afschieten. Ik had ook allerlei extra cursussen 
gevolgd om over de juiste papieren te beschikken, zodat ik wetmatig eindverantwoorde-
lijke kon zijn op de civiel gecertificeerde Jaguar. Aan boord zat een 15-koppige Antilliaanse 
bemanning. Alleen de hoofdwerktuigkundige was ook militair. Het grootste deel van de 
bemanning zat vanaf de doop aan boord en had alle gezagvoerders, inmiddels een stuk 
of 6, al meegemaakt. Daarnaast waren zij als lokale vissers gerekruteerd en kenden ze de 
wateren en de dynamiek maar al te goed. Maar ook waren ze onderdeel van verschillende 
families op het eiland en de daarbij horende (complexe) verbanden.

Zeker in het begin (maar waarschijnlijk gedurende de gehele periode) had ik daar veel 
te weinig oog voor. Ik was bezig mijzelf te bewijzen aan mijzelf en aan mijn omgeving. 
Veelvoudig heb ik blind achter laagvliegende flamingo’s aangezeten die ook de verdachte 
25 knopen deden op de radar. Wat moeten de bemanningsleden toch veel hebben moeten 
accepteren om telkens weer zo’n jonge hond zijn (ervarings)moment te geven. Ook herin-
ner ik me de discussies die ik moest voeren om de vaar- en 1-uur notice -dagen te bear-
gumenteren. Deze dagen werden opgelegd door politieke afspraken en hadden weinig te 
maken met een beter operationeel product. Als jonge gezagvoerder werd je geacht om de 
politieke afspraak waar te maken.

In deze periode begon de ‘wie is hier nou gek?’ vraag bij mij in te dalen. Het internaliseren 
van deze vraag zorgde ervoor dat ik gesprekken onbevooroordeeld(er) in ging. Het zorgde 
ervoor dat ik bewust de tijd nam om meerdere perspectieven écht binnen te laten komen. 
Het voorkwam dat ik ging streven naar mijn gelijk. Het zorgde voor een meer bescheiden 
opstelling, waardoor juist altijd ook een mogelijkheid ontstond om, zonder de relatie op 
spanning te brengen, acties door te zetten óf af te kappen.

Later, vanaf 2015, als commandant van verschillende onderzeeboten ben ik mezelf deze 
vraag blijven stellen. Ik ben van mening dat deze vraag ‘de militair’ professioneel maakt. 
Het zorgt ervoor dat hij/zij in elke situatie de juiste ‘compos mentis’ behoudt om optimaal 
te handelen. Niet alleen de militair wordt met deze vraag geholpen. Laten we, als maat-
schappij, elkaar deze vraag veelvuldig blijven stellen.

‘Wat moeten de 
bemanningsleden 
toch veel hebben 

moeten accepteren 
om telkens weer 

zo’n jonge hond zijn 
(ervarings)moment  

te geven’
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