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REACTIES

Reactie naar aanleiding van het artikel 
‘Defensienota 2022: maritiem onder de maat’, 
door CDR b.d. Pieter Kok in Marineblad nr. 5 
(augustus 2022)

N
ederland is een handelsnatie. Een groot deel 
van onze welvaart is gebaseerd op handel 
drijven en export van nationaal geproduceerde 
goederen. Het afzetgebied hiervoor is 

wereldwijd. De huidige oorlog in Oekraïne is uit het 
oogpunt van internationaal recht en menselijk leed een 
flagrante aantasting van onze normen en waarden. De 
internationale (westerse) gemeenschap kiest ervoor om 
door financiële en materiële ondersteuning solidair te 
zijn met Oekraïne. Ons lidmaatschap van organisaties 
als VN, EU en NAVO brengt deze consequentie met zich 
mee. De Defensienota 2022 grijpt echter dit conflict aan 
als uitgangspunt waarop de toekomstige krijgsmacht 
moet worden gebaseerd. We dreigen dan in een situatie 
te belanden waarbij de ‘waan van de dag’ leidt tot een 
strategische herbezinning op de taken en middelen van 
de krijgsmacht. Verwerven van militair materieel slechts 
gericht op het voeren van een grootschalige oorlog op 
het land, met Oekraïne als voorbeeld, doet geen recht 
aan de strategische positie en belangen van Nederland op 
het internationale toneel. Mocht Nederland direct worden 
betrokken bij een dergelijke oorlog, dan zal de bijdrage 
van ons land in de NAVO gebundeld worden met de veel 
grotere capaciteit van de NAVO-partners.

Voor de langere termijn moeten wij ons richten op vei-
ligheidsrisico’s die een rechtstreekse bedreiging vormen 
voor het vrije Westen en het belang van Nederland als 
handelsnatie. Dat betekent snel en wereldwijd signaleren 
van potentiële conflictsituaties en vervolgens adequaat 
hierop reageren. Door het tijdig onderkennen van drei-
gingen zal reageren op een relatief laag geweldsniveau 
veelal voldoende zijn en wordt verdere escalatie voorko-
men. Een krijgsmacht die gebaseerd is op deze strategi-
sche visie wordt voor ons beter behapbaar; ook kunnen 
we ons dan concentreren op de vaardigheden waar we 
traditioneel goed in zijn en die internationaal erg worden 
gewaardeerd. Onze bijdrage aan grootschalige conflicten, 
maakt een acceptabel niveau van land- en luchtgebonden 
slagkracht noodzakelijk, maar dat moet niet ten koste 
gaan van het verdedigen van de essentiële belangen van 
Nederland binnen de NAVO.

Het grootste veiligheidsrisico voor het belang van Ne-
derland als handelsnatie is de aantasting van aan- en 

afvoerlijnen. Een deel daarvan gaat over land of door de 
lucht, maar de bulk van het transport geschiedt over zee. 
De bedreigingen van transport over land dan wel door de 
lucht zijn in het algemeen goed beheersbaar. Anders is 
het gesteld met de verbindingen over de zee. Potentieel 
vijandige mogendheden als Rusland en China kunnen 
vrij eenvoudig maritieme slagkracht op, boven, en vooral 
ook onder water ontplooien, die onze sea lines of com-
munication (SLOC’s) bedreigen en aantasten. Onder het 
motto van een ‘vrije zee’ is het niet eenvoudig hier paal 
en perk aan te stellen. Wat wel kan is ontwikkelingen op 
dit gebied nauwgezet monitoren en indien noodzakelijk 
tegenmaatregelen treffen. Een brede, zowel kwalitatief 
als kwantitatief volwaardige maritieme capaciteit is hier-
voor een vereiste. Het door Rusland afknijpen en op ter-
mijn mogelijk geheel stoppen van de gasleveringen aan 
West-Europa, waardoor dit gas in meer of mindere mate 
noodgedwongen vanuit locaties elders in de wereld over 
zee moet worden aangevoerd, toont eens te meer aan 
hoe belangrijk het is om onze SLOCS’s open te houden. 

Als we dan de samenstelling van de KM op dit moment 
beschouwen kunnen we niet anders constateren dat 
deze hierin schromelijk tekortschiet. Ook de plannen 
voor de toekomst in de nota geven geen aanleiding tot 
optimisme. Natuurlijk is het gemakkelijk redeneren dat, in 
het kader van onze deelname aan internationale organi-
saties, anderen voor ons de kolen wel uit het vuur zullen 
halen, maar als zeevarende natie is dit onhoudbaar. De 
bedreiging van onze SLOC’s is zeer pregnant. Met name 
de Russen zijn volop bezig hun maritieme capaciteit te 
versterken. Het lanceren van een nieuw type Oscar II-
klasse nucleaire onderzeeboot uitgerust met het eveneens 
nucleair-aangedreven Poseidon wapensysteem is hiervan 
een goed voorbeeld. Belangrijk is om daarbij te consta-
teren dat ook land- en luchtoperaties voor een belangrijk 
deel afhankelijk zijn van over zee aangevoerde middelen.

Resumerend: er bestaat dringend behoefte aan een 
Koninklijke Marine die in staat is tot het adequaat 
uitoefenen van de door Kok in zijn artikel genoemde 
‘sea control’. Hiervoor is een breed scala aan middelen 
noodzakelijk dat snel, wereldwijd, kan worden ingezet. 
Deze middelen moeten zowel voor het verzamelen van 
informatie op, boven en onder water inzetbaar zijn en 
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tevens bruikbaar zijn in het hogere geweldsspectrum. 
Een mix bestaande uit oppervlakteschepen, helikopters, 
langeafstandspatrouillevliegtuigen, onderzeeboten en 
mijnenbestrijdingseenheden heeft in het verleden zijn 
waarde bewezen. Behalve dat de huidige Koninklijke Ma-
rine kwantitatief ruimschoots tekortschiet, is vooral het 
ontbreken van een patrouillevliegtuig als de Boeing P-8 
Poseidon een ernstig manco. Een dergelijk platform kan 
immers in de aanloop naar een periode van oplopende 
spanning snel ter plaatse komen, informatie verzamelen 
(ook onder water) en tevens in het hogere gewelds-
spectrum met organieke torpedo’s en kruisvluchtwapens 
worden ingezet. Niet voor niets heeft een aantal NAVO-
bondgenoten recent Poseidons aangeschaft of besteld. 
Daarbij past nog de opmerking dat de Poseidon, qua 
inzetmogelijkheden, verre uitstijgt boven de Lockheed P-3 
Orion en ook uitstekend ter ondersteuning van land- en 
luchtoperaties kan worden ingezet.

Versterking van de land-/luchtgebonden capaciteit is 
noodzakelijk: een solide barrière aan de oostgrens van 
het NAVO-gebied als afschrikking tegen vijandige activi-
teiten van Rusland is belangrijk voor de veiligheid van het 
NAVO-gebied. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 
maritieme, strategische belangen, anders verdedigen we 
straks een lege huls.

Viceadmiraal b.d. Erik Kopp, Commandeurs b.d. 
drs. Kees Leebeek en Anne van Dijk, Kapiteins ter 
zee b.d. Menno Valentijn, Hans Goemans en Jos 
Leenders

Reactie naar aanleiding van het artikel 
‘Defensienota 2022: maritiem onder de maat’, 
door CDR b.d. Pieter Kok in Marineblad nr. 5 
(augustus 2022)

Het zal u en mijn oud-collega’s marineofficieren niet ver-
bazen dat het artikel over de ondermaatse defensienota 
in het Marineblad van augustus 2022 ook mij uit het hart 
gegrepen is. Ik ben verheugd, dat een deskundige collega 
als Commandeur P.C. Kok zijn kritiek op de maritieme 
component van de nota niet onder stoelen of banken 
steekt.

Een belangrijk component van ons maritieme bedrijf was 
altijd de onderzeebootbestrijding (ASW). Dit component 
is de laatste decennia sterk verwaarloosd, terwijl we in de 
openbare pers voluit lezen over de productie van o.a. Chi-
nese en Russische onderzeeboten, die toch niet gebruikt 
gaan worden om alleen de havens te stofferen. Al die 
onderzeeboten kunnen naast hun klassieke taken, zoals 
het aanvallen van scheepvaart veel andere opdrachten 
uitvoeren. Dan spreek ik nog niet eens over de ballistische 
boten, die een onzichtbare dreiging op afstand vormen, 
waarmee het grote globale machtsevenwicht in stand 
wordt gehouden.

Beschouw bijvoorbeeld eens de Noordzee. Velen denken 
te ondiep voor onderzeeboten, maar kijk eens naar de 
kwetsbare infrastructuur, een veelheid aan productie en 
exploratie platformen een toenemende, ongebreidelde 
groei van windmolenparken en hoe gemakkelijk dit alles 
is uit te schakelen. De zeebodem is belegd met kabels, 
zowel voor elektriciteit als voor data met knooppunten, 
die ongetwijfeld al in kaart zijn gebracht en met eenvou-
dige middelen zijn uit te schakelen. Dus ja, we zouden 
ons bewust moeten worden van de diverse bedreigingen, 
die het onderzeebootwapen voor ons in petto heeft. Op 
de oceaan, bij de sea lines of communication, over de 
gehele Noordzee en bij de haventoegangen.

Dan rijst de vraag: wat doet Defensie hieraan? Kok geeft 
enkele voorbeelden van de sterke achteruitgang van onze 
capaciteiten; wie doet nog aan ASW met fregatten? We 
zijn te armzalig met bestellen en te bureaucratisch om 
snel te beslissen. Het voor mij meest pijnlijke punt in zijn 
artikel is natuurlijk de kortzichtige manier waarop de 
Orions zijn weggegeven. Er is zelfs geen fall back-positie 
achter de hand gehouden. Het vliegveld Valkenburg 
omgeploegd. Het personeel wegbezuinigd, de expertise 
vrijwel verloren laten gaan. Ik moet constateren dat de 
Britten dat veel slimmer hebben aangepakt, zoals altijd 
enkele exchange officieren in de Verenigde Staten gehou-
den, die direct het stokje naar de P-8 (Poseidon) konden 
overnemen. Helaas heeft een dergelijke vooruitziende blik 
bij de toenmalige Defensie- en Marineleiding ontbroken. 
Zou Nederland naast Noorwegen en Duitsland nog mee 
kunnen doen? Het is mijns inziens nog niet te laat, maar 
van groot belang is, dat CZSK en/of CLS zich hier over 
uitspreken.

In de laatste alineas van zijn artikel doet Kok een dui-
delijke oproep, enerzijds naar het Marineblad om meer 
een discussieplatform te worden en anderzijds naar de 
huidige leiders om met duidelijke meningen, en niet braaf 
en naïef, hun standpunten over maritieme dreiging naar 
voren te brengen.

KTZ b.d. drs. A.J. Neleman, oudTACCO en  
squadroncommandant


