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column

O

nlangs mocht ik in de Tweede Kamer mijn visie geven over het AOW-gat. Vele
duizenden UKW’ers, gepensioneerden (burger en militair) en militairen die gebruik willen maken van het overgangsregime (AMAR 39a) worden hierdoor geraakt. Een onrecht in mijn ogen, gezien het feit dat deze (gewezen) militairen
vanuit hun bijzondere positie worden ontslagen. Ik heb er dan ook samen met de voorzitters van de AFMP en VBM voor gepleit dat de UKW-uitkering/wachtgeld moet dóórlopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De aanzienlijke kosten die hiermee gepaard
gaan moeten door het kabinet worden bekostigd, want
ditzelfde kabinet heeft immers ook de jaarlijkse miljarden
revenuen van de ophoging van de AOW-leeftijd ontvangen.
Tijdens het Algemeen Overleg Personeel AOW-gat is helaas
gebleken dat het kabinet vooralsnog de minister en het
defensiepersoneel in de kou laat staan.
Onlangs is prof. dr. Theo Brinkel benoemd tot bijzonder
hoogleraar Militair-maatschappelijke studies, de KVMO
Leerstoel, aan de Universiteit Leiden. In dit Marineblad
een artikel van zijn hand, naar aanleiding van de onlangs
verschenen Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005. Brinkel
concludeert onder andere dat niemand in de toekomst
kan kijken. Dat konden we in 2003 niet en dat kunnen we
vandaag ook niet. Hij stelt uiterst voorzichtig te zijn met
het voornemen bepaalde taken en capaciteiten van de krijgsmacht af te stoten. Dit lijkt
een ‘open deur’. Echter, het afgelopen decennium is de krijgsmacht en dus ook onze
Koninklijke Marine ‘geknipt en geschoren’. Dit ondanks duidelijke signalen dat de veiligheid er niet alleen in en rond Europa maar wereldwijd de afgelopen jaren niet beter op
is geworden.
In de (concept)verkiezingsprogramma’s lees ik bij veel politieke partijen de wens om het
defensiebudget te verhogen. Over het algemeen blijft het vaag hoeveel en binnen welk
tijdspad ze willen gaan investeren in de krijgsmacht. Ik mis bij veel politieke partijen nog
steeds de urgentie om echt te gaan investeren in onze veiligheid en dus ook in onze marine. En dat terwijl het bij politici ruim bekend is dat er minstens 900 miljoen extra nodig
is om onze ‘kaal geschoren vredesmacht’ nog te kunnen laten functioneren. Het is dan
ook nog lang geen gelopen race voor Defensie en haar personeel. Het jaar 2017 wordt
een spannend en beslissend jaar als het gaat over de toekomst van onze Koninklijke
Marine.
In het artikel ‘Einde VPD’s?’ van mr. dr. drs. Peter van der Kruit wordt ingegaan op de
‘politieke’ wens om de geweldsmonopolie aan boord van koopvaardijschepen eveneens
in handen te leggen van particuliere beveiligers. Dit mag alleen als er niet aan één van
de uitzonderingen kan worden voldaan. Aangezien de uitzonderingen zo ruim zijn opgesteld dat dit in de praktijk nagenoeg altijd het geval zal zijn zullen de reders voor de
goedkoopste, particuliere, optie kiezen. In het licht van het bovenstaande een teken aan
de wand: een overheid die zich terugtrekt en veiligheid steeds vaker in particuliere handen gaat leggen?
In het artikel ‘Maritiem engagement van Iran’ betoogt Bas Naafs dat het Westen zijn
monopolie in de Perzische Golf aan het verliezen is. China en India investeren flink in de
regio waar één van de belangrijkste zeestraten ligt: de Straat van Hormuz. De vorming
van een Centraal-Aziatische alliantie ligt voor de hand. De nieuwe ‘vriendschapsrelatie’
tussen Rusland en Turkije zou deze alliantie aanzienlijk kunnen versterken.
Kortom, genoeg artikelen in dit nummer die politiek Den Haag stof tot nadenken geven
over de urgentie.
weblog voorzitter
www.kvmo.nl

@voorzitter_kvmo
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prof. dr. Theo Brinkel

de bezuinigingsoperatie van destijds en de Marinestudie
goed te kunnen plaatsen. De Beleidsdoorlichting, die
in dit artikel besproken wordt, richt zich op de vraag
in hoeverre het beleid om de samenstelling van de
Koninklijke Marine te wijzigen zoals neergelegd in de
Marinestudie 2005 tot 1 januari 2015 doeltreffend en
doelmatig geweest is. De Beleidsdoorlichting noemt
twee externe factoren die op het beleid van invloed
zijn geweest: de bezuinigingen op Defensie en de
ontwikkeling van de veiligheidssituatie in de wereld.
Wat betreft de eerste factor, de bezuinigingen op
Defensie, zag het toenmalige kabinet Balkenende II zich
geconfronteerd met een fors tekort op de begroting. Het
kabinet trad in juni 2003 aan en kon rekenen op de steun
van CDA, VVD en D66. Het kabinet was ervan overtuigd
dat dit tekort moest worden weggewerkt. Dat paste in de
toenmalige filosofie dat economisch herstel bereikt kon
worden door meer ruimte te creëren voor de marktsector.
Dat zou op zijn beurt weer meer banen opleveren. Dit

‘Herstel van de economie werd belangrijker
gevonden dan de grootte van de krijgsmacht’

Lessen uit de
Marinestudie 2005
Inzet van het Korps Mariniers in Irak, als onderdeel van de multinationale troepenmacht Stabilisation Force Iraq (SFIR), 2003. (foto NIMH)

Het beleid uit de Marinestudie 2005 was – met een aantal kanttekeningen - doeltreffend. Dat staat in
de Beleidsdoorlichting Marinestudie, die in oktober dit jaar aan de Tweede Kamer werd gepresenteerd.
In deze Beleidsdoorlichting is onderzocht of het beleid uit 2005, om samenstelling en middelen van de
marine te wijzigen, doeltreffend en doelmatig is geweest.

D

e Beleidsdoorlichting is voor een groot deel
gebaseerd op een deelstudie van de Audit Dienst
Rijk (ADR) en is begeleid door prof. Ruud Janssens
van de Universiteit van Amsterdam.

Voor ik met de bespreking van de Beleidsdoorlichting
begin lijkt het me gepast te vermelden dat ik in de
periode van de besluitvorming over de Marinestudie
2005 lid was van de Tweede Kamer voor het CDA. In die
hoedanigheid heb ik deelgenomen aan de besluitvorming
over de Marinestudie en heb ik de koers die toen is
ingeslagen ten volle gesteund. Ik voel mij dus sterk
betrokken bij het onderwerp en vraag in deze recensie
met name aandacht voor de politieke en maatschappelijke
context waarbinnen beslissingen over de Koninklijke
4

Marine destijds genomen zijn en waarbinnen dergelijke
besluiten nog steeds genomen worden. Na afloop van
mijn Kamerlidmaatschap, zo’n tien jaar geleden, ben ik
als universitair docent in dienst gegaan bij Defensie, meer
in het bijzonder de Faculteit Militaire Wetenschappen van
de NLDA. En ik heb het genoegen aan de slag te mogen
gaan als bijzonder hoogleraar Militair-maatschappelijke
studies van de KVMO.

Externe factoren van invloed
Aan de politieke en maatschappelijke context waarbinnen
de besluitvorming over de Marinestudie 2005 plaatsvond,
worden in de Beleidsdoorlichting de nodige paragrafen
gewijd. Deze context vormt voor de krijgsmacht een
cruciaal gegeven. Goed begrip ervan is noodzakelijk om

alles wilde het kabinet bereiken door een kleinere en
minder dure overheid, waardoor er meer geld beschikbaar
was voor consumptie door burgers en productie door
bedrijven in de markt. Nederland voer en vaart in dat
opzicht dezelfde koers als die van andere westerse landen
als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten. Ook Defensie kost geld en dus werd ook daar
moest op worden bezuinigd. Kort gezegd: herstel van de
economie werd belangrijker gevonden dan de grootte van
de krijgsmacht.

Henk Kamp (VVD) was minister van Defensie. Van hem
is de beleidsbrief ‘Op weg naar een nieuw evenwicht:
de krijgsmacht in de komende jaren’, die bij gelegenheid
van Prinsjesdag 2003 tegelijk met de begroting over
2004 verscheen. Deze beleidsbrief stond in het teken
van bezuinigingen. Ook op de Koninklijke Marine. Het
voornemen van de minister was: minder fregatten,
afstoting van maritieme patrouillevliegtuigen en het
Marinevliegkamp Valkenburg en vermindering van het
aantal mijnenbestrijdingsvaartuigen. Bij de behandeling
van de begroting voor Defensie in oktober 2003 drong
de Tweede Kamer aan op een nadere studie over de
samenstelling van de oppervlaktevloot. De Tweede Kamer
sprak zich in die zin uit in de motie Van Baalen van 22
oktober van dat jaar. Ook in de vraag naar de ‘nadere
studie over de samenstelling van de oppervlaktevloot’
speelden economische motieven – lees: de belangen van
de Nederlandse maritieme industrie - een centrale rol. De
motie Van Baalen noemde in de overwegingen met name
‘… het perspectief van Nederland als maritieme natie,
waaronder het op basis van internationale samenwerking
in ons land in stand houden van een marine gerelateerde
kennisindustrie en productie’.
De tweede externe factor die van invloed was op
het beleid was volgens de Beleidsdoorlichting de
veiligheidspolitieke context. Daar valt wel wat over te
zeggen. Toen de besluitvorming over de Marinestudie
plaatsvond, gold het terrorisme van al-Qaida als een
groter gevaar dan Rusland. De NAVO was net met
een aantal Midden Europese landen uitgebreid en
had daardoor 1000 kilometer aan strategische diepte
gewonnen. In augustus 2000 was de Russische
kernonderzeeboot Koersk in de Barentszee gezonken en
waren de Russische autoriteiten niet in staat gebleken
een fatsoenlijke reddingsoperatie op touw te zetten. Het
was een symbool voor de politieke achterlijkheid en het
militaire verval van een voormalige supermogendheid.
Daar kon geen dreiging van uitgaan, zo
voelde iedereen.

Binnenlands wantrouwen en
onzekerheid
Tegelijk was er een dieperliggend proces
gaande in onze samenleving. Van een
land dat zichzelf beschouwde als
gids voor de rest van de wereld
begon Nederland zich af te sluiten,
de internationale omgeving met
wantrouwen te bezien als bron
van onzekerheid. Historicus
Duco Hellema vatte het in zijn
Als gevolg van nationale en internationale
ontwikkelingen begon Nederland zich aan
het begin van de 21ste eeuw van de wereld
‘af te sluiten, de internationale omgeving
met wantrouwen te bezien als bron van
onzekerheid.’ Op de foto de aanslagen in New
York van 9 september 2001. (foto commons.
wikimedia.org)
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standaardwerk over de Nederlandse buitenlandse politiek
(‘Nederland in de wereld; de buitenlandse politiek van
Nederland’) aldus samen: ‘Van een vooruitstrevend land,
dat midden jaren negentig nog internationaal werd
geprezen vanwege zijn ‘poldermodel’, zijn tolerante
sociaal-culturele atmosfeer, zijn vaak idealistische en
humanitair beargumenteerde buitenlandse politiek, leek
Nederland tijdens het kabinet-Kok II en de kabinettenBalkenende in enkele jaren geworden tot een ontevreden
en een meer in zichzelf gekeerde samenleving, die zich
ook in Europa op verschillende manieren te kort gedaan
voelde.’
Er was ook het nodige gebeurd dat dit gevoel
aanwakkerde. Ik noem twee rampen die weliswaar weinig
met internationale veiligheid te maken hebben, maar die
het gevoel van onzekerheid wel degelijk voedden: de
brand van mei 2000 in de vuurwerkfabriek in Enschede
waar 23 mensen omkwamen en 950 gewond raakten,
en de cafébrand in Volendam, waar op oudejaarsnacht
2000/2001 14 doden en 200 gewonden te betreuren
waren. Nederland was niet het veilige landje meer
waar we aan gewend waren geraakt. Daar kwamen
de aanslagen van 11 september 2001 op New York en
Washington bij. In mei 2002 werd Pim Fortuin vermoord,
in november 2004 de filmmaker Theo van Gogh. En
vandaag weten we dat de lijst nog heel veel langer zou
worden.
Nogmaals, terrorisme werd als een grotere dreiging
gezien dan Rusland. Voor de bestrijding van terrorisme
heb je geen fregatten nodig. Althans, dat is niet het
eerste waar je aan denkt. In dat perspectief moet de
discussie destijds rond de Marinestudie worden gezien. De
klassieke hoofdtaak van de krijgsmacht – de verdediging
van het Koninkrijk – gold als achterhaald.

Klassieke verdediging achterhaald
De Beleidsdoorlichting beschrijft hoe de Marinestudie
2005 de internationale situatie interpreteerde. De
Koude Oorlog was voorbij. De relatie met Rusland
werd gekenmerkt door dialoog. Het leek hoogst
onwaarschijnlijk dat Nederland zich zorgen moest maken
voor een grootschalige aanval op zijn grondgebied. Voor
de Koninklijke Marine concludeerde de Marinestudie
dan ook dat de klassieke sea control en sea denial
taken minder aandacht behoefden. De toekomst was
aan ondersteuning van landoperaties vanuit zee en het
uitvoeren van taken op lagere geweldsniveaus. Het ging
niet meer om het beheersen van grote zeegebieden
maar van maritieme knooppunten en transportroutes en
wateren nabij operatieterreinen op het land. Dat die uitleg
van de veiligheidssituatie een kleinere vloot opleverde en
dus bijdroeg aan bezuinigingen op Defensie was voor het
kabinet mooi meegenomen.
De Marinestudie 2005 stelde onder andere de volgende
maatregelen voor:
• verkoop van Multipurpose-fregatten waardoor
patrouilleschepen kunnen worden gekocht die zouden
opereren in het lagere deel van het geweldsspectrum.
Deze Ocean-going Patrol Vessels (OPV’s) moesten taken
6
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lager in het geweldsspectrum uitvoeren tegen minder
kosten dan fregatten;
• sonarapparatuur waarmee de capaciteiten van
onderzeeboten voor operaties in kustwateren zouden
verbeteren;
• verwerving van mijnenveeg capaciteit;
• verbetering van de sonar van de resterende
M-fregatten;
• een opvolger voor de (toen nog) Hr. Ms. Zuiderkruis met
uitgebreide capaciteiten op het terrein van strategisch
transport en sea basing;
• versterking van de twee bataljons van het Korps
Mariniers;
verbetering van de bewapening van de LC-fregatten
met theatre ballistic defence systemen en lange
afstand kruisvluchtwapens. In 2011 besloot Defensie
wel de detectiesystemen in te voeren, maar niet de

‘De NAVO had nooit om de aanschaf
van OPV’s gevraagd’
wapens waarmee vijandige raketten daadwerkelijk
zouden kunnen worden uitgeschakeld. En ingevolge de
beleidsbrief Wereldwijd Dienstbaar uit 2007 zijn ook de
kruisvluchtwapens voor de LC fregatten er uiteindelijk niet
gekomen.

Ingrijpende en onverwachte veranderingen
Het oordeel van de Beleidsdoorlichting is in grote lijnen
positief. De beoogde effecten van de Marinestudie
zijn grotendeels bereikt, zo wordt geconcludeerd. Het
verminderen van de capaciteit voor het beheersen
van grote zeegebieden geslaagd. Deels is Nederland
beter in staat om in kustwateren te opereren en
ook is het vermogen om vanuit zee landoperaties te
ondersteunen verbeterd. Bovendien, zo staat er, heeft
de Beleidsdoorlichting geen aanleiding gevonden te
veronderstellen dat in de onderzoeksperiode sprake is
geweest van ondoelmatige uitgaven. Zo hoort het ook,
en dat kunnen Defensie, en meer in het bijzonder de
Koninklijke Marine op hun palmares bijschrijven.
Wèl problematisch is de vaststelling in de
Beleidsdoorlichting dat de verwachting dat de
relevantie van taken als sea control en sea denial zou
afnemen, achterhaald is. Het gevolg daarvan is dat we
inmiddels beschikken over een vloot waarmee “minder
goed” kan worden ingespeeld op de ‘fundamentele
onzekerheden die zich sinds 2014 weer manifesteren’.
OPV’s kunnen nu eenmaal niet worden ingezet
voor maritieme gevechtsoperaties. De capaciteit om
een maritiem verband of een zeegebied tegen een
onderzeebootdreiging te beschermen is onherroepelijk
verminderd, zo stelt de Beleidsdoorlichting vast.
Bovendien zijn er bij de bezuinigingsrondes van 2007
(‘Wereldwijd Dienstbaar’), 2011 (‘Defensie na de
kredietcrisis’) en 2013 (‘In het belang van Nederland’)
nog extra bezuinigingen op de vloot overheen gegaan.
De NAVO had nooit om de aanschaf van OPV’s gevraagd.
De Marinestudie verwachtte dat de niet-klassieke
marinetaken van de patrouilleschepen wel in de Defence

‘De Marinestudie 2005 was een puur op
Nederland georiënteerde exercitie’

Uit de Beleidsdoorlichting: ‘Door de verkoop van vier M-fregatten heeft Nederland voor zichzelf de mogelijkheden verminderd om de vulling van de SNF
te verbeteren.’ Op de foto Hr. Ms. Van Nes, het M-fregat dat in 2009 is verkocht aan Portugal. (foto www.defensie.nl)

Requirements Review van de NAVO zouden worden
opgenomen. De beleidsdoorlichting schrijft dat die
verwachting tot op heden niet is uitgekomen. De NAVO
heeft er geen behoefte aan, zo zou je kunnen vaststellen.
Nog in 2013, in de nota ‘In het belang van Nederland’
stond dat de richting waarin de Koninklijke Marine
zich sinds de Marinestudie ontwikkelde, nog steeds de
juiste is. Daaruit blijkt hoe ingrijpend en onverwacht de
veranderingen in de veiligheidssituatie in Europa in 2014
waren. De Russische verovering van de Krim was een
grove schending van de internationale rechtsorde, zonder
enig vooruitzicht dat deze agressieve daad ongedaan
zou kunnen worden gemaakt. Maar voor Nederland
kwam de grootste schok in de zomer van dat jaar toen

een passagiersvliegtuig met bijna 300 mensen aan
boord, onder wie 198 Nederlanders, door een Russische
luchtafweerraket werd neergehaald. Het onderzoek
loopt nog, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit buiten
medeweten van het Kremlin is gedaan. Vanaf dat
moment realiseerde iedereen zich dat de bezuinigingen
op de klassieke zelfverdedigingstaken van de krijgsmacht
misschien wel te hard waren gegaan – om het voorzichtig
uit te drukken.
Dat bleek in september 2014 al op de top van
staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO lidstaten
die in Wales bijeenkwam. Daar werd besloten dat
bondgenoten zich erop zouden toeleggen om binnen
tien jaar de norm van een defensiebegroting ter waarde
van 2% van het BNP te halen. Daarmee kunnen zij dan
7
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de NATO capability targets halen en de tekortkomingen
van de NAVO capaciteiten invullen. Daarnaast besloot
de NAVO Top om een Very High Readiness Joint Task
Force op te richten die wordt gestationeerd aan de
Oostgrens van het NAVO verdragsgebied. Bij crises zou
deze task force snel moeten kunnen worden ingezet. De
task force kreeg ook een vlootcomponent, waaronder
een amfibische taakgroep. Ook de Nederlandse
regering stelde haar beleid bij. De eerste hoofdtaak
van de krijgsmacht, namelijk de verdediging van het
grondgebied, kreeg weer volop aandacht, en daarmee de
Nederlandse bijdrage aan de collectieve zelfverdediging
in NAVO verband. Sinds september 2014 is de dalende
tendens van de defensiebegrotingen bijgebogen. De extra
middelen worden vooral ingezet voor versterking van de
basisgereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht.
De Beleidsdoorlichting stelt vast dat de nieuwe
Russische maritieme strategie zich met name richt op de
Atlantische Oceaan en op de Arctische Zee. Daarnaast
nemen migratiestromen over het Oostelijk deel van de
Middellandse Zee en grensoverschrijdend terrorisme
en criminaliteit toe. De machtsopbouw van Rusland en
China, die moderne onderzeeboten, fregatten en antischip raketsystemen invoeren, is zorgwekkend. Met
dit inzicht achteraf komt de Beleidsdoorlichting tot de
krachtigste kritiek: ‘In zijn brief van 1 februari 2016, die
onder meer gaat over de tekort schietende vulling van
SNF (Standing Naval Forces), stelt het kabinet […] dat
de NAVO moet streven naar volledig gevulde staande
vlootverbanden, zodat in voorkomend geval snel en
slagvaardig kan worden gereageerd op maritieme
dreigingen. Door de verkoop van vier M-fregatten heeft
Nederland voor zichzelf de mogelijkheden verminderd
om de vulling van de SNF te verbeteren.’ En: ‘Door de
vervangingen van M-fregatten door OPV’s is Defensie
minder goed in staat om in te spelen op de fundamentele
onzekerheden van de internationale veiligheidssituatie die
zich sinds de zomer van 2014 weer manifesteren.’

Lessen
Zo’n Beleidsdoorlichting dient niet alleen om terug
te kijken naar wat de voornemens waren en hoe die
voornemens in de praktijk zijn omgezet. De Marinestudie
werd ruim tien jaar geleden verricht en kreeg vanaf 2005
effect. Terrorisme werd als een grotere dreiging gezien
dan Rusland en voor de bestrijding van terrorisme heb
je geen fregatten nodig, zo leek het. De politieke en
maatschappelijke context was een andere dan die van
nu. We moeten ons daarom ook afvragen of we wat van
de Beleidsdoorlichting kunnen leren. Ik pik er drie dingen
uit. De eerste is om voorzichtig te zijn met het afstoten
van bepaalde capaciteiten, de andere is om zorgvuldig
rekening te houden met de belangen en wensen van de
bondgenoten. En de derde, die in het slot aan de orde
komt, baart mij de meeste zorgen.
Niemand kan in de toekomst kijken. Dat konden we
in 2003 niet en dat kunnen we vandaag ook niet.
Vandaar mijn pleidooi om uiterst voorzichtig te zijn met
het voornemen bepaalde taken en capaciteiten van
8
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de krijgsmacht af te stoten. Achteraf gezien was de
conclusie van 2003 voorbarig, namelijk dat de klassieke
uitleg van de algemene verdedigingstaak van krijgsmacht
achterhaald zou zijn. Tijdens het project Defensie
Verkenningen van 2010 werd terecht vastgesteld dat
rekening moest worden gehouden met de fundamentele
onzekerheid van de internationale veiligheidssituatie.
Vandaar dat de Defensie Verkenningen voor de toekomst
ook niet koos voor één model, maar voor een krijgsmacht
die veelzijdig inzetbaar zou zijn. De bewoording veelzijdig
inzetbaar is inmiddels op de achtergrond geraakt, maar
ook in de nota ‘In het belang van Nederland’ staat dat
de krijgsmacht moet kunnen blijven omgaan met diffuse
dreigingen en risico’s en dat zij voorbereid moet zijn op
‘een scala van inzetmogelijkheden’.
Het tweede punt dat mij met de wijsheid achteraf opvalt,
is de geringe mate waarin er in de Marinestudie 2005
rekening is gehouden met de wensen en belangen
van onze NAVO bondgenoten. De OPV’s komen in het
overzicht van middelen die de NAVO nodig denkt te
hebben niet voor. Het zijn geen combattanten. De NAVO
had er geen behoefte aan. Desondanks zijn er uiteindelijk
vier in de vaart genomen, het moet gezegd: onder sterk
aandringen van de Tweede Kamer. Uit de essentiële rol
die de NAVO speelt in het Nederlandse veiligheidsbeleid
zou je iets anders mogen afleiden. De Marinestudie 2005
was een puur op Nederland georiënteerde exercitie. Wat
is de les? Als er in de komende jaren opnieuw naar de
toekomst van de krijgsmacht gekeken gaat worden kan
dat niet zonder de wensen en belangen van de NAVO
bondgenoten in ogenschouw te nemen. Die horen mede
de context te bepalen waarbinnen de besluiten genomen
worden.
Dat zal niet makkelijk zijn. Sinds begin jaren 2000 is de
politieke cultuur alleen maar meer verbrokkeld geraakt
en wispelturig geworden. Dat is de derde les die je
uit de voorbije periode kan trekken. In 2002 won de
Lijst Pim Fortuin in één keer 26 zetels. In 2005 wees
in een referendum de meerderheid van de stemmers
de Europese Grondwet af. Het politieke landschap
verbrokkelde. Verschuivingen in opiniepeilingen zijn
groot. De uitslag van het referendum van begin 2016 over
het Handelsverdrag met Oekraïne voorspelt ook weinig
goeds. Niet alleen in Nederland gebeurt dit trouwens. De
Engelsen gaven in het Brexit referendum aan weinig te
geven om het Europese vasteland. Populistische politici
hebben geen boodschap aan het buitenland. Er zal heel
veel overtuigingskracht nodig zijn om dat tij te keren.

REACTIES
Reactie op het artikel ‘Hydroplanes boven
Amsterdam. De geschiedenis van marinevliegkamp
Schellingwoude’, van dr. Erwin van Loo, in
Marineblad nr. 4 2016.
‘In genoemd artikel is mijns inziens de rol van het
marinevliegkamp Schellingwoude gedurende de dertiger
jaren van de vorige eeuw historisch gezien ietwat
onderbelicht gebleven. Om die reden wil ik graag enige
aanvullende informatie leveren.
De eerste sluiting van het kamp vond in augustus 1928
plaats. De nog aanwezige werkplaatsuitrusting was
toen al ontmanteld en in zijn geheel voor hergebruik in
Nederlands-Indië bestemd. Vanaf maart t/m juni 1936
werd het kamp weer tijdelijk in dienst gesteld t.b.v. de
waarnemersopleiding voor officieren-vlieger. Na deze
gebruiksperiode werd gerapporteerd, dat “het vliegkamp
in slechte toestand verkeert. Het is niet geschikt om
zonder reparatievoorzieningen bij mobilisatie in dienst
te worden gesteld.” In verband met de steeds ernstiger
wordende politieke crisis in Europa werd het ministerie
van Waterstaat als beheerder van het kamp in juli 1937
meegedeeld “dat het vliegkamp Schellingwoude voor het
Departement van Defensie behouden blijft.”
Vanaf 1 maart tot 1 oktober 1938 werd het kamp
wederom tijdelijk in dienst gesteld. Deze maatregel
was nodig omdat de voortgezette vliegopleiding voor
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onderofficieren-vlieger niet op marinevliegkamp “de Mok”
kon worden ondergebracht. Een subalterne zeeofficier
werd als “beheerder” benoemd, bijgestaan door een
“schipper-beheerder” die als chef d’equipage over het
aanwezige grondpersoneel werd aangesteld. Voor de
bewaking van het kamp waren drie korporaals der
mariniers en negen mariniers verantwoordelijk.
In verband met de indienststelling van Fokker T.VIII-w
torpedobommenwerpers voor de kustverdediging
van Nederland werd Schellingwoude in mobilisatietijd
aangewezen als basis voor het onderbrengen van een
groep van vijf van deze watervliegtuigen. Hierdoor moest
rekening worden gehouden met het accommoderen van
zowel kampbemanning als Groepspersoneel, in totaal 136
man, nl. 25 officieren, 24 onderofficieren, 87 korporaals
en manschappen.
Voor het herstel als volwaardig vliegkamp was uitbreiding
van het marineterrein noodzakelijk en waren extra
faciliteiten voor het uitvoeren van nachtelijke starts en
landingen vereist. Pas in april 1940 werd een krediet
verleend a fl 200.000,- voor het bouwen van een tweede
stenen hangaar op het kamp. Na de Duitse bezetting
heeft vooral de Luftwaffe van deze extra voorzieningen
kunnen profiteren!’
N. Geldhof

CARTOON

Prof. dr. Th.B.F.M. (Theo) Brinkel is universitair
docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Hij
doet onderzoek naar de relatie tussen religie en
veiligheidsvraagstukken. Van 2003 - 2006 was hij
lid van de Tweede Kamer. In 2006 promoveerde hij
aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift
‘Nation-building and Pluralism; Experiences and
Perspectives in State and Society in South Africa’.
Sinds kort vervult hij als bijzonder hoogleraar de
KVMO-Leerstoel Militair-maatschappelijke studies
aan de Universiteit Leiden.
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Marineblad nr. 5 van augustus 2016 voert het
mysterieuze motto ‘duurzame maritieme strategie’. Het bevat een waaier aan artikelen met vele
uiteenlopende gedachten, waarvan een aantal
van existentiële aard. Merkwaardig is dat er nog
geen reacties op gekomen zijn, want zij raken
taakstelling, omvang en samenstelling van de
Koninklijke Marine. Hieronder volgen mijn
beschouwingen aangaande de artikelen die
het motto van duurzaamheid analyseren.
Om enkele van de stellingen met betrekking tot het motto
te noemen:
• De verandering van het klimaat gaat grote effecten
hebben op taak en omvang van de Marine;
• De KM is te klein geworden in het licht van de
bestaande en komende uitdagingen;
• Er is behoefte aan een duurzame maritieme strategie;
• De KM zou innovatief moeten zijn in het vervullen van
nieuwe taken, zoals het groener maken van de aarde;
• De marine van de toekomst moet veel zuiniger
opereren;
• Het credo van de verschuiving van vlootinzet van Blue
water naar Brown water wordt niet gestaafd door de
praktijk van alle dag.
Bijna ieder van die stellingen roept om een repliek of ten
minste een reactie. Het eerste waar ik echter tegenaan
loop, is dat de auteurs van de artikelen het begrip
‘duurzaam’ op verschillende wijze interpreteren. Voor
mij is duurzaam iets wat geschikt is om gedurende lange
tijd te duren, een in de tijd bestendige aanpak en niet
voortdurend veranderend. Het lijkt dat de redactie vooral
zocht naar beschouwingen die je ook hoort in het huidige
politieke en publieke spraakgebruik, namelijk: zo weinig
mogelijk afbreuk doen aan het milieu. Juist de auteurs
die over vlootinzet, politiek en strategie schrijven, hebben
duurzaamheid in die betekenis terzijde gelaten.

Politiek en strategie
Ik begin graag met het motto zelf. Kan een maritieme
strategie (of welke strategie dan ook) eigenlijk wel
tijdsbestendig zijn? Strategie wordt immers bepaald door
de politiek en moet deze volgen. Door verandering in
de politieke aansturing (heel gangbaar in de afgelopen
26 jaar was steeds minder budget), kan de strategie

(US navy photos)

Duurzame maritieme
strategie: contradictio
in terminis?
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VADM b.d. drs. Egmond van Rijn

niet onveranderd blijven. En dat hebben we ook gezien.
Bijvoorbeeld het afschaffen van de dienstplicht die leidde
tot een andere opbouw van de krijgsmacht met taken
die vroeger niet konden en nu opeens wel en andere
waarvoor het omgekeerde het geval was. Het afstoten
van alle maritieme patrouillevliegtuigen, wat de vloot haar
ogen ontnam en maakte dat we moesten zoeken naar
partners die zulke eenheden wel konden, en op het juiste
moment zouden, leveren. Het motto is daarom onjuist.
Waar ons land behoefte aan heeft, is een duurzame
politiek, een beleidsvisie op de krijgsmacht van lange duur
waarop kan worden gebouwd. De laatste keer dat dat
gebeurde, was met het verschijnen van de Prioriteitennota
1993 (PN1993) van minister Ter Beek. Het vredesdividend1
was geïnd en de krijgsmacht ging zich aanpassen aan de
nieuwe taken. Daarvoor werd geld vrijgemaakt, onder
andere door het afstoten van bestaande (overigens
vaak nog goede) middelen die niet meer of niet meer
in die mate nodig waren. Daarbinnen konden de
krijgsmachtdelen hun strategie bepalen, uiteraard steeds
meer samen met elkaar, joint dus.
Deze visie hield welgeteld ruim een jaar stand. Bij het
verschijnen van de Novemberbrief 1994 werd feitelijk
al afscheid genomen van de prioriteitennota, niet
in naam, maar wel in feite. De bezuiniging die toen
over de krijgsmacht werd uitgestort, bleek de eerste
in een lange reeks van ‘ordinaire’ bezuinigingen die
geen eind leek te krijgen. Geen daarvan had nog iets
te maken met het ‘vredesdividend’. Het gevolg was,
onvermijdelijk, een voortdurend moeten bijstellen
van de investeringsplannen en de exploitatie van de
krijgsmachtdelen om binnen het telkens verminderende
budget te blijven. Aandacht ging meer uit naar hoe zo
netjes mogelijk het personeelsbestand te verminderen

dan hoe de krijgsmacht effectief in te zetten. De omvang
van de vloot en de beschikbare gevechtskracht van de
KM namen vanaf 1993 tot nu voortdurend af, terwijl
de internationale veiligheidssituatie juist voortdurend
verslechterde. Er is geen veiliger wereld ontstaan. Met
onze enorme afhankelijkheid van de zee en zeetransport
is dat beangstigend. Terecht stelt KLTZ Henk Warnar dat
de KM te klein is geworden. Hij doet dat overtuigend aan
de hand van een grafiek over de inzet en inzetbaarheid
van de grote schepen. Alleen een ingrijpende koersverandering van de politiek kan dat doorbreken, namelijk
door de krijgsmacht te voorzien van de middelen en
het daarvoor noodzakelijke budget die voor alle mooie
intenties en taken nodig zijn.
In zijn ingezonden brief in het oktobernummer, stelt
KTZ b.d. Menno Valentijn2 terecht dat het de taak van
de marine is binnen de gegunde budgettaire ruimte een
maximum aan gevechtskracht te leveren. In Overstag

‘Waar ons land behoefte aan heeft, is een
duurzame politiek, een beleidsvisie op de
krijgsmacht van lange duur waarop kan
worden gebouwd’
en toch op koers over het personeel van de KM, toon ik
aan dat dit streven een constante is geweest in de hele
naoorlogse periode, zeker tot in de jaren tachtig.3 Dit is
dan wat ik strategie noem. Die kan niet duurzaam zijn
omdat de politiek dat niet is.
Hier past de opmerking die ook voor alle andere, soms
hemelbestormende, voorstellen geldt: het is sinds 2005
niet meer de KM die bepaalt wat nodig en haalbaar
is en daarnaar kan handelen. Na de integratie van de
krijgsmachtdelen, is het de CDS die beleid maakt. De
KM kan hooguit aangeven wat zij belangrijk vindt, maar
kan dat niet meer autonoom bepalen. Overal waar een
auteur schrijft ‘de marine moet dit of de marine moet
dat’, kan dat niet meer dan een wens zijn, die al dan
niet door de CDS wordt opgepakt door het opdragen
van een relevante missie en door het beschikbaar stellen
van materiële- en personele middelen en budget. Ook
kan alleen de CDS bij de politieke leiding bepleiten dat
er meer, of andere, middelen nodig zijn. Het is de vraag
of op die wijze de beste teeth-to-tail-ratio behaald
wordt en of aldus een maximum aan gevechtskracht
wordt geproduceerd. Vóór die verandering waren
de bevelhebbers eindverantwoordelijk voor hun
krijgsmachtdeel. De ambitie van ieder van hen was
zijn krijgsmachtdeel een maximum aan output te laten
leveren. Nu is, behalve de minister, niemand meer voor
iets integraal verantwoordelijk, ook de CDS niet. Mij lijkt
dat geen ‘duurzame’ organisatievorm.

Een duurzame maritieme strategie?
KTZ Niels Woudstra doet een goede poging toch de
duurzaamheid van een maritieme strategie te bepleiten.
Zijn artikel maakt duidelijk dat hij hiermee hetzelfde
bedoelt wat ik hierboven stelde: beginnen bij de politieke
beleidsvisie. Woudstra begint zijn artikel met de principieel

juiste, en daarom vaak gehoorde idealistische, gedachte
dat er als startpunt sprake moet zijn van een ‘goed plan’,
waarin ook de lange-termijn effecten zijn meegenomen.
Uit dat plan komen dan de benodigde capaciteiten voort.
Zo gaat het echter nooit. Om te beginnen is er altijd al
een legacy in de vorm van de bestaande capaciteiten.
Belangrijker is wie dat ‘goede plan’ kan, en mag, maken.
De KM en de CDS kunnen wat willen, maar zo’n plan, als
het er al komt, is een politieke keuze. De meeste lezers
van het Marineblad hebben nog niet anders meegemaakt
dan dat de beschikbare, of liever het aan de krijgsmacht
gegunde budget, dat plan bepaalt. Bovendien is altijd de
vraag wat een plan de kwalificatie ‘goed’ geeft. Daarover
wordt door belanghebbenden verschillend gedacht. Het
gevolg hiervan is dat ieder plan budget- en capaciteitgestuurd was, is en zal blijven. Het aardige van een marine
is dat vrijwel iedere gevechtseenheid multi-purpose is en
voor een veelheid van taken kan worden ingezet. Misschien
is het daarom een idee te streven naar een zo divers
mogelijk pakket (tool box) met maritieme capaciteiten en
aan de politiek te melden dat we daar heel veel, of alle,
uitdagingen mee aankunnen. Dat pakket moet bestaan
uit eenheden die de meest veeleisende (gevechts)taken
kunnen vervullen en, als afgeleide daarvan, als vanzelf in
staat zijn alle andere taken uit te voeren. Hoe zo’n pakket
met capaciteiten door een bewindsman door het parlement
geloodst zou moeten, en kunnen, worden, is overigens een
uitdaging van de eerste orde. Teruggrijpend op de stelling
van Warnar: ‘numbers count’. Kwantiteit bepaalt dus mede
de kwaliteit Oftewel: de tool box zal goed gevuld moeten
zijn.

De verandering van het klimaat
Onze voorzitter zelf, KLTZ Marc de Natris, meent dat de KM
niet is voorbereid op en te klein is om in te spelen op het
veranderende klimaat.
Ondanks smeltende gletsjers en stijgende gemiddelde
temperaturen, weten we nog steeds niet het naadje van
de kous van klimaatverandering. Dat de zeespiegel stijgt,
is nog niet zeker. Als hij dat doet, weten we niet in welke
mate. El Niño en El Niña zijn er altijd geweest en zijn geen
gevolg van menselijk handelen. Door de enorme groei
van de bevolking is hun effect wel sterk vergroot. Daarom
is De Natris’ prognose van toenemende migratiestromen
stellig juist. Alle plannen en ideeën, die ik heb gelezen
om die opwarming van de aarde te keren, overtuigen mij
niet. Wel kosten ze onvoorstelbaar veel geld dat beter
besteed kan worden aan hoe met dat veranderende
klimaat en zijn gevolgen om te gaan. Op die kansen
kan de KM inspelen. Dat zegt voorzitter KVMO feitelijk
ook. Een evidente ‘must’ die zich opdringt, is te kunnen
beschikken over observatiecapaciteit vanuit de lucht of
de ruimte. Zo kunnen in heel korte tijd grote stukken zee
worden geobserveerd, zoals de poolkap(pen) en losslaande
ijsbergen, en eveneens worden vastgesteld waar tsunami’s
of andere calamiteiten optreden, wat hun effect is en waar
noodhulp het meest nodig is. Dit gaat dan om capaciteiten
die ons land volstrekt te boven gaan. Die kunnen alleen
met partners of bondgenootschappelijk tot stand komen
en bediend en onderhouden worden. Iedere deelnemer zal
11
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noodzaak van een marine. Die noodzaak moet op zichzelf
evident zijn. Defensie behoort te zijn gedimensioneerd
en toegerust op haar primaire taak. Haar middelen, en
mensen kunnen, waar gewenst, nuttig of nodig ook
worden ingezet voor meer groene en humanitaire zaken,
echter alleen als afgeleide taakstelling.

Zuiniger schepen en een zuinigere KM

daar, naar vermogen, aan bij moeten dragen. De structuur
zou kunnen lijken op die van de AEW-capaciteit van de
NAVO. Als ons land daar ‘ja’ tegen zegt, zet dat een deel
van de defensiebegroting vast waarop we niet zoveel
invloed meer hebben.

Social Resilience
De meest originele en verstrekkende suggestie, is die van
Agnes Dinkelman. Zij lanceert enkele interessante ideeën
die echter niet gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Ten eerste
schrijft zij de KM een zelfstandigheid toe die deze zelfs
voor de omwenteling van 2005 niet had. Ten tweede
noemt zij taken en mogelijkheden die heel anders zijn
dan de huidige. Ten derde bepleit zij niets minder dan
projecten die de soevereiniteit van de desbetreffende
staten aantasten. Dat lijkt het mij erg idealistisch en
bevoogdend. Juist iets wat bij jonge staten niet erg op
prijs wordt gesteld. Wel zou dat dan moeten zonder de
indruk te wekken dat het Westen zich aan die staten
opdringt. Hoe, zo vraag je je af.
Met haar artikel, zou je zeggen, komt een vierde
hoofdtaak van de KM in beeld: assisteren bij en faciliteren
van het groen maken van de woestijnen. Dit zijn zaken
waar afgelopen 55 jaar de VN, de EU en minister Pronk
faalden. Gaat dat de KM dan wel lukken? En marge
van haar primaire taken, en indien gevraagd door de
regering, zou de KM wel een rol kunnen spelen door haar
wereldwijde inzet en door de constante van het inzetten
van haar bemanningen als visitekaartje en diplomaat.
Expertise in het tot elkaar brengen van partijen is
ruimschoots opgedaan door mariniers bij hun inzet in
Cambodja, Eritrea en Bosnië. Ook de vloot heeft zich met
jacht op piraten en evacuatie-operaties daartoe bekwaam
getoond. Extra expertise is relatief eenvoudig toe te
voegen.
Maar we begeven ons met dit soort taken op een hellend
vlak. Zij staan zover af van de essentie van de KM,
dat een boemerangeffect op de loer ligt. Immers, het
beoogde kan ook met andere, meer daarop toegespitste
middelen worden gedaan en het inzetten van marineeenheden daarvoor is oneigenlijk en heel duur. We
mogen nimmer zo ver gaan dat we de meest vreemde
taken verzinnen, alleen ter ondersteuning van de
12
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KTZT b.d. Marcel Hendriks Vettehen gaat verder op
een pad dat in een eerder artikel werd verkend.4 Wil
de KM ook na het midden van deze eeuw een nuttige
en noodzakelijk taak blijven vervullen, dan moet dat
met veel minder energie. Daar zit veel in wat waar is,
en Hendriks Vettehen noemt al die argumenten. Dat
brengt mij op een paradox. Je kunt niet ‘een beetje’
oorlogvoeren. Als afschrikking of politieke dialoog falen,
moet je vol aan de bak. Een ‘beetje gevechtskracht’
voor het oorlogsschip is dan niet genoeg: iedere knoop
telt, iedere extra raket kan het verschil maken en iedere
gevechtstraining betaalt zich uit. Zuinigheid past daarin
(helaas) niet; zie ook het betoog van Warnar voor meer
fregatten en geen extra OPV’s. Mits op het gewenste
moment in de maximale gevechtskracht voorzien wordt,
kan het ontwerp daarnaast voorzien in een zeer laag
verbruik en emissie, omdat het schip een groot deel van
zijn life cycle daarmee kan volstaan. Het opereren onder
gevechtsomstandigheden moet wel getraind worden
en dat kan niet slechts sporadisch, zie mijn reactie vorig
jaar op Energie is een wapen.5 Als de strijd eenmaal
losbarst wordt niet op energie bespaard; kijk naar Syrië en
Oekraïne. Oorlog vreet de totale capaciteit van de staat
aan en het kost decennia om de gevolgen weer enigszins
te herstellen.
Schrijvend over schepen voor de toekomst, moet ook
gekeken worden naar de vlootsamenstelling. De KM moet
in de eerste plaats in staat zijn om een zo groot mogelijke
gevechtskracht op zee te brengen. Maar ook de kosten
spelen een rol. En er moet gekeken worden naar het
geheel van middelen van de krijgsmacht. De KM staat nu
voor majeure investeringen, waarvoor (nog) geen geld
wordt gefourneerd. Dat kan niet zo blijven. Hierboven is
al betoogd dat in de marine van de toekomst, observatie
vanuit lucht of ruimte niet mag ontbreken. Dat hoeft niet

een nieuw patrouillevliegtuig te zijn, maar dat kan ook
met satellieten, UAV’s en drones. Alle zijn onbemand en
hebben dus een lage exploitatie, nemen weinig ruimte in,
bieden kans voor internationale samenwerking en zijn nu
al technisch mogelijk.
Als eerste moet nu gewerkt worden aan nieuwe
onderzeeboten, misschien wel meer dan de nu
voorgenomen vier. Zij vormen misschien wel het
machtigste wapen van de hele krijgsmacht. Zij zijn
energiezuinig, hebben een kleine bemanning en kunnen
overal, en zelfs ongemerkt, komen. Ook daar ligt
samenwerking met partners voor de hand, ook met
partners waaraan we niet iedere dag denken, zoals
Spanjaarden, Fransen en Canadezen. Hoe dan ook moet
de samenstelling zo harmonisch zijn dat alle verwachte
dreigingen kunnen worden gepareerd en in capaciteiten
voor iedere verwachtbare operatie, juist ook samen met
KL en KLu, wordt voorzien.

Van Blue naar Brown water en terug
Het Brown water concept heeft mij altijd verbaasd. Alsof
dit iets nieuws was. De tocht naar Chatham, de invasie
van Engeland door Willem III, de poging de Japanse
landingsvloot in de Javazee te onderscheppen en aan te
vallen, dit alle waren operaties ter ondersteuning van wat
op land gebeurde of kon gebeuren. Blue duidt op de wijze
hoe bij dat Brown te komen, vaak ver weg van Nederland.
Dat kan alleen met eenheden (schepen, vliegtuigen en
mariniers) die deployable zijn, grote endurance hebben
en over middelen beschikken om in kustwateren en op
de grens van land en water op te treden. Met andere
woorden: om ergens Brown nuttig te zijn, moet je er
via Blue komen. Ik zag dus nooit een tegenstrijdigheid
tussen beide concepten. De flexibiliteit van onze marineeenheden staat toe zowel nabij de kust als ver er vandaan
te opereren. Wel bijzonder, en een goed teken, is dat
Warnar dat nu expliciet noemt en ook analyseert dat we
nimmer zijn gestopt met Sea Control, hetzij midden op
zee, hetzij nabij de kust.

En het personeel dan?
Een vitaal element ontbreekt geheel in alle artikelen: de
behoefte, voor al die wensen en ideeën, aan voldoende,
kwalitatief uitstekend en geoefend personeel. Behalve
de rol van de bemanning van Zr. Ms. Groningen om
buitenlandse staatshoofden te helpen hun land groen
te maken, lees ik er niets over. Dat personeel moet
goede arbeidsvoorwaarden hebben, goed opgeleid
worden, flexibel inzetbaar zijn en meer maatschappelijke
waardering genieten. De commandanten van de fregatten
van 2050 zitten nu op het KIM en het grootste deel van
hun bemanningen worden in deze jaren geboren!

Conclusie
Er is zo spoedig mogelijk een consistente duurzame
beleidsvisie nodig bij de politiek voor de krijgsmacht.
Daarbinnen kan een maritieme strategie een plaatsvinden,
met als doel de gevechtskracht, gericht op het door
de politiek gekozen doel, te realiseren en kan de KM
aangeven wat – bij het daarbij horende budget – niet kan

worden gedaan. De marine moet niet op avontuur gaan
door met creatieve ideeën oneigenlijke taken binnen te
halen om haar bestaan en omvang te rechtvaardigen.
Dat is niet nodig: als de inmiddels ontstane, en de
verwachte komende, veiligheidssituatie niet voldoende
houvast geeft, geeft niets dat! Energiezuinige schepen
zijn onbruikbaar als er echt gevochten moet worden.
Op dat moment vervalt – of we dat nu leuk of ethisch
verantwoord vinden of niet – het duurzaamheidskarakter.
Wellicht kan de wens tot energiebesparing leiden tot
een andere vloot met hard nodige en uiterst bruikbare
operationele middelen die, door hun kleine bemanningen
en energiezuinige voortstuwing, een maximum aan
slagkracht en flexibiliteit, op elk geweldsniveau, leveren,
met een zodanige mix dat alle dreigingen tegen ons
staatsbelang worden afgedekt. Een deel zal samen met
partners kunnen en moeten. Bij alles moeten politiek,
en marine, rekening houden met de implicaties voor het
benodigde personeel.
VADM b.d. drs. W.J.E. (Egmond) van Rijn is
historicus. Hij vervulde tal van operationele functies
en functies in de domeinen Personeel (hij was
o.a. Directeur Personeel KM) en Internationale
Betrekkingen (souschef Internationale Plannen en
Samenwerking bij de Defensiestaf en Supreme Allied
Commander, Atlantic representative in Europe bij de
NAVO). In 2015 verscheen bij uitgeverij Van Wijnen
zijn boek Overstag en toch op koers. De Koninklijke
Marine en haar personeel 1945-2005.
Noten
1 VADM b.d. drs. W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers. De
Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2005 (Franeker 2015),
hoofdstuk 6, blz. 389.
2 KTZ b.d. M.D. Valentijn, Regie in eigen hand, in Marineblad 2016,
nr. 6.
3 Overstag, bijvoorbeeld blzn. 89, 187 en 361. Daarna kreeg,
mede door de toenemende invloed van de vakbonden en door de
maatschappelijke ontwikkelingen, het personeel geleidelijk een
groter deel van die budgettaire ruimte. Indirect droeg dit natuurlijk
ook bij aan het maximaliseren van de gevechtskracht.
4 KLTZT dr. Ir. P. Schulten ESMD en LTZT 1 ing J. Bongarz, Energie is een
wapen, Marineblad 2015, nr. 6.
5 VADM drs. W.J.E. van Rijn, reactie op Energie is een wapen,
Marineblad 2015. Nr. 7.
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column
‘Het internet, en
in het bijzonder
de LinkedIn- en
Facebook-profielen
van Nederlandse
militairen vormen
nog steeds een
goudmijn voor
kwaadwillenden’

Mr. S. (Sergei) Boeke,
voormalig marineofficier,
is onderzoeker aan de
Universiteit Leiden, Campus
Den Haag.
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Rusland heeft zelf ondervonden hoe effectief open source intelligence is, en hoe zwakke
operational security (opsec) alles kan verraden. Na het neerschieten van de MH17 heeft
Bellingcat, een groep vrijwilligers die onderzoeksjournalistiek bedrijft, een ongekend
gedetailleerd inlichtingenrapport kunnen produceren. Aan de hand van honderden
filmpjes op Youtube, foto’s op Facebook en ander open source materiaal hebben zij
onder andere het exacte Buk afvuurplatform – nummer 332 - kunnen vaststellen. Ook
kon de exacte tijd en route van het konvooi uit Rusland worden uitgestippeld met
visueel bewijsmateriaal. Hiernaast heeft Bellingcat de gehele militaire eenheid waartoe
het lanceerplatform behoorde in kaart gebracht. Bijna 200 militairen zijn met naam en
toenaam (foto en al) geïdentificeerd, en een ongecensureerd rapport is gedeeld met de
onderzoeksraad voor de MH17 ramp.
De Russen zijn hier flink van geschrokken. Meer dan twintig officieren aan de top van
de verantwoordelijke 53e luchtafweer brigade uit Kursk hebben hun Facebook- en
andere social media-profielen verwijderd. Veel bewijsmateriaal voor het onderzoek van
Bellingcat bestond uit selfies van Russische militairen in Oekraïne, en met geavanceerde
software kon vaak hun exacte locatie (en tijd) worden vastgesteld. Hier is ook van
geleerd. De Russische militairen die in nu Syrië zitten, nemen veel minder selfies. Op
strategisch niveau draaide de staatsmedia en propagandamachine overuren om de
officiële resultaten van de MH17 onderzoeksraad in twijfel te brengen, terwijl op tactisch
niveau de opsec van militaire eenheden significant werd verbeterd.
Het internet, en in het bijzonder de LinkedIn- en Facebook-profielen van Nederlandse
militairen vormen nog steeds een goudmijn voor kwaadwillenden. Nederland heeft
immers niet grootschalig ervaren hoe slechte opsec kan uitpakken. Nu is het niet zo dat
een Russische hit squad een directe dreiging vormt voor Westerse militairen. Dat is alleen
het geval bij dissidenten, die momenteel hun best doen om geen thee met polonium
te drinken. Toch wordt de huidige krijgsmacht gekenmerkt door (te) weinig kapitale
platforms, allen afhankelijk van enkele getrainde piloten of commandanten. Juist deze
azen in het dek maken het kaartenhuis dat Defensie heet extra kwetsbaar voor acties van
statelijke of niet statelijke actoren.

(www.flickr.com/photos/hillarie]

V

erschrompeld en extreem kwetsbaar: dat is de staat van
de Britse krijgsmacht volgens generaal sir Richard Barrons.
Voordat hij in september met pensioen ging, vatte hij de lijst
aan militaire kwetsbaarheden beknopt samen in een nota aan
de minister. Volgens Barrons hoeven de Russen niet de moeite te doen
om Britse JSF toestellen neer te schieten, maar voldoet het om te weten
hoe ze de ongeveer veertig piloten die het toestel kunnen vliegen,
in hun bed kunnen vermoorden. Critici wuifden de oorlogszuchtige
opmerking weg: Poetin heeft helemaal geen belang bij oorlog en
zal geen risico’s nemen. Toch is de kwetsbaarheid van bepaalde
sleutelfunctionarissen in de organisatie zwaar onderschat, misschien
nog meer voor de Koninklijke Marine dan voor de Britse luchtmacht.
Hierbij gaat het niet om veertig man, maar mogelijk vier. Met twee
commandanten en de eerste officieren heb je twee onderzeeboten toch
mooi op een effectieve wijze uitgeschakeld.

De noodzaak van
een Grand Strategy
De grote Chinese strateeg Sun Tzu, die 2500 jaar geleden leefde, levert ons diepe inzichten.1 Zijn
kernachtige wijsheden vinden we in het boekje De kunst van het oorlogvoeren. Zo beschrijft hij in het
derde hoofdstuk hoe de vijand te overwinnen: het slechtste plan is zijn steden aan te vallen. Minder
slecht is een aanval op zijn leger. Beter is het zijn bondgenootschappen uiteen te drijven. Maar het allerbeste is zijn strategie aan te vallen. Uit deze rangorde blijkt het belang van strategie.
Strategie
Maar wat is de strategie? Strategie is van oorsprong
een militair begrip, afgeleid van het Griekse woord
stratos, leger. In het huidige Griekenland is de hoogste
generaalsrang stratígos. Strategie heeft inmiddels
brede ingang gevonden, ook in het bedrijfsleven, denk
aan bedrijfsstrategie of verkoopstrategie. Er zijn vele
definities: Strategie kan worden omschreven als het
plan, dat uiteenzet hoe bepaalde doelstellingen moeten
worden bereikt en met welke middelen. Een goede
strategie definieert dus eerst de doelstellingen, komt
dan met het plan, en koppelt daar tenslotte de middelen
aan. Dit lijkt triviaal, maar is weerbarstig in de praktijk.
Zo zijn campagnes en oorlogen verloren, doordat om
te beginnen de doelstellingen niet eenduidig waren
gedefinieerd. Wie weet wat we precies in Afghanistan
of Libië wilden bereiken? En is dat dan gelukt? Ook zijn
missies mislukt, doordat men naar de middelen greep,

zonder goed de doelstellingen te doordenken en een
goed plan te maken. Zo heeft het waarschijnlijk geen zin
troepen te sturen als de oplossing van een probleem niet
militair van aard is.
Strategie kent verschillende abstractieniveaus. Zo is de
trits doel-plan-middelen van toepassing op zee-, veld- en
luchtslagen: dat is het tactische niveau. Eén niveau hoger:
campagnes binnen een oorlog, denk aan Overlord of
Market Garden. Dit noemen we de operationele strategie.
Nog een niveau hoger: de militaire strategie. Het hoogste
niveau is de politieke strategie, ook wel Grand Strategy
genaamd. Een Grand Strategy is het integrale plan
waarmee een staat zijn belangen bevordert en beschermt
- en de civiele en militaire middelen die daarbij horen.
Van boven naar beneden: de doelstellingen van de Grand
Strategy geven richting aan de militaire strategie. De
militaire strategie stelt de kaders voor de operationele
15
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strategie, die op haar beurt vormt geeft aan de tactische
slagen. Een staat heeft dus een Grand Strategy nodig om
de onderliggende strategieën vorm te geven.

Belang van Grand Strategy
Nederland heeft echter geen Grand Strategy. Tijdens
de Koude Oorlog was dit geen probleem. De belangen
en dreigingen waren immers eenduidig, namelijk
de bescherming van de vrije wereld tegen dreiging
van het Warschaupact. We konden het nadenken
over strategie aan de NAVO overlaten. Immers, onze
veiligheidsbelangen liepen samen met de andere NAVO
partners. Sinds het uiteenvallen van het Warschaupact is
dit veranderd. Nederland heeft nu zelfstandige belangen.
Hoe bijvoorbeeld om te gaan met onze afhankelijkheid
van Russisch aardgas? Hoe zit het met de veiligheid
voor de grootste internet hub in de wereld, Amsterdam
Internet Exchange ? Wat zijn de bedreigingen voor de
meer dan tien overzeese backbone internet kabels die in

‘Als een land geen Grand Strategy heeft,
zal het ook geen consistente visie hebben
op zijn krijgsmacht’
Nederland aankomen? Hoe veilig zijn de grote datacenters
in het noorden van het land en langs de A7? Wat zijn
de consequenties van de overname van een substantieel
deel van de Rotterdamse haven door China? Waarom
zijn we reactief en niet proactief omgegaan met de
strategische belangen die samenhangen met de KPN
infrastructuur toen een buitenlandse investeerder deze
wilde overnemen? Een Grand Strategy zou deze belangen
niet alleen hebben gerubriceerd, maar zou ook een
plan bevatten om deze belangen te beschermen en te
bevorderen.
Als een land geen Grand Strategy heeft, zal het ook
geen consistente visie hebben op zijn krijgsmacht.
De krijgsmacht is immers het ultieme middel voor de
bescherming en bevordering van vitale, nationale en
bondgenootschappelijke belangen. Bij het ontbreken
van een Grand Strategy zullen niet de belangen en de
daarbij horende plannen leidend zijn, maar veeleer het
budget. Dan is een krijgsmacht eigenlijk niet meer dan
een kostenpost op de rijksbegroting in plaats van een
onmisbaar instrument voor de bescherming van eigen en
bondgenootschappelijke belangen.
Op de argumenten om géén Grand Strategy te hebben
kan ik niet uitgebreid ingaan. Zo zou Nederland nooit
meer zelfstandig militair optreden en dus geen eigen
strategie nodig hebben. Dan ziet men over het hoofd
dat óók deelname aan bondgenootschappelijk optreden
gestoeld moet zijn op heldere doelstellingen en een
doorwrocht plan – en dus op een goede strategie. Voorts
zou Nederland een klein land zijn en ook geen eigen
belangen hebben. Niets is minder waar. Van de bijna
200 soevereine staten zit Nederland in de top 20 van
de grootste economieën. Daardoor zaten we ook bij de
G20 aan tafel. Als handelsnatie zitten we in de maritieme
top tien. Per hoofd van de bevolking behoort Nederland
16
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tot de rijkste landen ter wereld. We staan in de top drie
van de globaliseringsindex. We zijn ‘s werelds tweede
exporteur van agrarische producten. We hebben dus veel
te verliezen.
Kan het ook anders? Neem bijvoorbeeld Frankrijk.
Dat land heeft zijn belangen eenduidig voor ogen.
De plannen en middelen zijn daarop afgestemd.
Bijvoorbeeld, een heldere strategie op het gebied van
snel en effectief personenvervoer heeft geleid tot een
uitgebreide infrastructuur met hogesnelheidslijnen. Daar
geen Betuwelijn debacle, Fyra fiasco of Noord/Zuidlijn
deconfiture. Hetzelfde geldt voor de Franse industrie
strategie, of de energiestrategie, of de buitenland
strategie. En of de president nu van links of van rechts
komt, de krijgsmacht is een constante in het Franse
veiligheidsbeleid. Het is zeker geen sluitpost die ad hoc
van jaar tot jaar kan fluctueren. Frankrijk heeft er dus
geen last van dat nieuw aangeschaft materieel met verlies
moet worden doorverkocht. Het Franse meerjarenplan
voor Defensie voldoet aan de NAVO norm van 2% van het
Bruto Binnenlands Product.

Nederlandse belangen
De vraag is, welke elementen deel zouden moeten
uitmaken van een Nederlandse Grand Strategy. We
hebben reeds gezien dat het doel ervan zou moeten
zijn het bevorderen en beschermen van Nederlandse
belangen. Bescherming van belangen hangt onlosmakelijk
samen met bedreigingen van die belangen. Zo zullen
bijvoorbeeld Oostenrijk en Zwitserland minder sterk de
dreiging van zeeroverij ondervinden dan Nederland of het
Verenigd Koninkrijk. Om te komen tot een Grand Strategy
moeten we inventariseren wat de Nederlandse belangen
zijn en waardoor deze belangen bedreigd worden.
Zonder in te gaan op àlle soorten Nederlandse
belangen, zoom ik in op één voorbeeld. Belangen
waarin Nederland zich van andere landen onderscheidt
zijn handelsbelangen, die samenhangen met de
functie van Nederland als economische draaischijf van
Europa. Dit komt door het onveranderlijke gegeven,
dat Nederland aan de delta ligt van de Rijn, de Maas,
en de Schelde. Reeds in de 17e eeuw werd Nederland
zeer rijk en invloedrijk van de handel op de Oostzee en
het Verre Oosten. Ook vandaag geldt, dat de Sea Lines
of Communication, die beginnen in de Oost- en ZuidChinese Zee, grotendeels eindigen in de grootste haven
van Europa, Rotterdam. Nederland bedient daarmee
een Europees achterland van vele tientallen miljoenen
inwoners. Enkele tienduizenden koopvaardijschepen
vormen de economische bloedsomloop van de wereld.
Koopvaardijschepen varen vanuit de Oost- en ZuidChinese zee, van Korea, Japan en China, via de Straat
van Malakka, het Suezkanaal en de Straat van Gibraltar
naar Rotterdam. Deze meest gebruikte Sea Line of
Communication gaat dwars door de zogenaamde gordel
van instabiliteit rondom de evenaar. De dreigingen die de
schepen daar tegenkomen zijn zowel van statelijke, als
niet-statelijke aard.

‘In de hele wereld rijgt China parels aan zijn parelsnoer, geheel in de traditie van Sun Tzu.’ De haven van Rotterdam is voor ten minste een kwart in
handen van de Chinezen. Foto: het Chinese amfibische transportschip Changbai Shan in de haven van Rotterdam. (Herman Zonderland/MCD)

Statelijke en niet-statelijke dreigingen
Als we nader inzoomen op statelijke dreigingen, dan
springen twee landen eruit. In de eerste plaats Rusland,
dat steeds assertiever militair optreedt. Nederland
heeft dat zelf aan den lijve ervaren, door de Russische
betrokkenheid bij het MH 17 incident, maar ook het
illegaal opbrengen van het Greenpeace schip Arctic
Sunrise. Dat schip voer buiten de territoriale wateren
van Rusland toen het werd aangehouden. Het optreden
van Rusland aan de grens van Europa, in de Oekraïne
en in Syrië baart zorgen. Het NAVO luchtruim wordt
geregeld getest door Russische toestellen. De flirt tussen
Rusland en Turkije zou wel eens een splijtzwam in het
NAVO bondgenootschap kunnen betekenen. Als we het
Russische optreden relateren aan handelsbelangen, dan
constateren we dat voor het eerst sinds de Koude Oorlog
Russische oorlogsschepen weer door de Noordzee varen.
Deze maand nog langs onze kust. Niet iedereen is zich
hiervan bewust, maar een zwaarbewapend Russische
eskader kan Nederland onaangekondigd naderen tot 12
zeemijlen, ofwel 22 km. Dat betekent dat u vanaf Hoek
van Holland de Russische schepen kunt zien liggen, voor
de monding van de haven van Rotterdam. Ze hebben
daarvoor geen enkele toestemming nodig.
Dan China. Veruit de meeste koopvaardijschepen die

Rotterdam aandoen varen door de Zuid-Chinese zee.
China is op weg om van de Zuid-Chinese Zee een
binnenzee te maken. Gevolg hiervan kan zijn, dat China
de voorwaarden gaat stellen voor de doorvaart door deze
zee. De inlijving van riffen en eilandjes door China en
de agressie jegens zijn buurlanden is in juli jongstleden
door een vonnis van het internationaal Hof van Arbitrage
juridisch onaanvaardbaar en onhoudbaar gebleken. Het
ziet er echter niet naar uit dat China hier zich iets van aan
zal trekken. In de hele wereld rijgt China parels aan zijn
parelsnoer, geheel in de traditie van Sun Tzu. Gestaag,
stapje voor stapje en meestal onmerkbaar. De Griekse
haven Piraeus en de Pakistaanse haven Gwadar zijn
volledig in Chinese handen. De haven van Rotterdam is
dat voor ten minste een kwart. De Chinezen zijn ook in
Djibouti actief.
Er zijn ook niet-statelijke dreigingen waar de
handelsstromen op weg naar Rotterdam last van kunnen
hebben. Deze categorie valt in twee groepen uiteen.
Enerzijds terroristen, anderzijds criminelen. Sinds de
eeuwwisseling hebben politiek gemotiveerde terroristen
diverse aanvallen gepleegd op zowel marine als
koopvaardijschepen. Deze maand vuurden Houthi rebellen
in Jemen bij herhaling raketten af op schepen in de Rode
Zee.
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Waar is de vijand?
Het Nederlandse verdienmodel is meer dan dat van
de meeste andere landen verweven met de rest van
de wereld. Wie dan toch vindt dat Nederland klein is,
moet tenminste erkennen dat het een groot buitenland
heeft, zoals minister Luns ooit opmerkte. Dit heeft
consequenties voor ons veiligheidsbeleid. We kunnen er
niet vanuit gaan, dat de Amerikanen de veiligheid voor
ons zullen blijven garanderen, zoals zij dat de gehele 20e
eeuw hebben gedaan. Nederland en andere Europese
bondgenoten zullen meer eigen verantwoordelijkheid
moeten nemen voor de internationale veiligheid.
Nederland heeft daar in het bijzonder ook een eigen
belang bij. In tegenstelling tot Oostenrijk of Zwitserland
is Nederland zeer afhankelijk van de veiligheid van de Sea

mr. dr. drs. Peter van der Kruit
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Lines of Communication tussen Zuid-Oost Azië en Europa.
Dit logistieke systeem van just in time en just enough
is zeer kwetsbaar voor schokken en onderbrekingen.
Hoog tijd dus, dat Nederlands in een Grand Strategy
de toenemende belangen inventariseert en de daarmee
corresponderende, eveneens toenemende bedreigingen.
Dan zal ook duidelijk worden dat een goed uitgeruste
krijgsmacht geen luxe is.
Waar is de vijand? De vijand ligt op de loer: hij neemt
statelijke en niet-statelijke verschijningen aan. Willen
wij de vijand adequaat het hoofd kunnen bieden, dan
zullen we in navolging van Sun Tzu de hoogste prioriteit
moeten geven aan strategie en moeten beginnen met
het opstellen van een adequate Grand Strategy voor
Nederland.
KTZ mr. N.A. (Niels) Woudstra is universitair
hoofddocent maritiem optreden aan de Faculteit
Militaire Wetenschappen van de Nederlandse
Defensie Academie. Zijn operationele achtergrond
ligt bij (luchtverdedigings)fregatten. Woudstra is
tevens vicevoorzitter van de KVMO.

Einde VPD’s?

Noot
1 Dit is de tekst van een inleiding die hij op 31 oktober jl. heeft
gehouden in Felix Meritis, tijdens de conferentie ‘Waar is de vijand?’.

ADVERTENTIE

Voordrachten gevraagd
voor de Kooy Prijs 2017
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent
jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in
een voor Defensie of Veiligheidstechnologie relevante
richting aan een universiteit of hogeschool.
De geldprijs van € 1.000,- is genoemd naar Prof. Johan Kooy,
in de vorige eeuw een internationaal bekende hoogleraar in de
rakettechniek.
Voordrachten voor de Kooy-prijs 2017 kunnen tot 31 december
2016 worden ingediend.
De prijs wordt op woensdag 12 april 2017 uitgereikt tijdens
het jaarlijkse Kooy symposium. Ook dit keer in het auditorium
van de legerplaats te Stroe. Meer informatie over de prijs en de
voordrachtprocedure vindt u op www.kivi.nl/dv onder Prof.
Kooy afstudeerprijs.

(still uit video Defensie)

De andere groep wordt gevormd door criminelen.
Hun motivatie is geld. Criminelen zijn er in vele
soorten en maten. Nederland is de afgelopen jaren
zelf geconfronteerd geweest met de gevolgen van
zeeroverij bij Somalië. Dankzij effectief optreden heeft
daar overigens de afgelopen twee à drie jaar geen
succesvolle gijzelingsactie van koopvaardijschepen
meer plaatsgevonden. Andere criminele dreigingen zijn
mensensmokkel, drugsmokkel en proliferatie van wapens.
Ook illegale dumping en overbevissing kunnen tot
criminele activiteiten worden gerekend.
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Het toestaan van particuliere maritieme
beveiliging kan leiden tot het einde van
de militaire beveiligingsteams
Sinds 2011 zet Nederland militaire Vessel Protection Detachments (VPD’s) in tegen piraten die opereren langs scheepvaarroutes door de Golf van Aden en bij Somalië.1 Meerdere partijen binnen de
Nederlandse maritieme sector menen dat de militaire VPD’s niet voldoen aan al hun wensen. Vooral de
reders hebben bezwaren tegen bepaalde aspecten van de VPD’s. Zij willen daarom ook de mogelijkheid hebben om gewapende particuliere maritieme beveiligers in te huren. Dit is, in tegenstelling tot
andere staten, in Nederland momenteel verboden.

B

innenkort komt er mogelijk nieuwe wetgeving
waarbij gewapende particuliere maritieme
beveiliging wordt toegestaan. De vraag die nu
moet worden beantwoord is of dit gevolgen
heeft voor de huidige situatie waarbij alleen militaire
VPD’s mogen worden ingezet. Is dit misschien het
einde van onze mariniers aan boord van Nederlandse
koopvaardijschepen?
Dit artikel zal eerst de huidige situatie beschrijven,
inclusief voorgestelde wetgeving en de eventuele keuze
tussen militaire of particuliere maritieme beveiliging.
Dit wordt gevolgd door een vergelijking op enkele
juridische aspecten tussen militaire VPD’s en particuliere
maritieme beveiligers, om uiteindelijk te komen tot enkele
conclusies.

Huidige situatie
VPD’s zijn zwaar bewapende militaire beveiligingsteams
die Nederlandse zeetransporten beschermen tegen
piraten. Een reder die gebruik wil maken van een VPD
richt hiertoe een verzoek aan Defensie, welke aan de
hand van bepaalde criteria beslist of een VPD wordt
toegewezen. Dit zijn criteria zoals grootte en snelheid
van het koopvaardijschip, dreiging, alternatieven,
accommodatie en tijdsplanning. Defensie rekent voor de
inzet van een VPD een financiële bijdrage van de reder.
Niet in alle gevallen kan Defensie tegemoet komen aan
de wensen van de reders. Het gaat dan om wensen
zoals flexibiliteit, omvang VPD, kosten en snelheid van
inzet. Ook in de toekomst zal Defensie niet aan alle deze
wensen kunnen voldoen.2 Dit zijn volgens de reders
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redenen dat Nederlandse schepen worden uitgevlagd
naar landen waar goedkopere en flexibelere particuliere
maritieme beveiliging wel mogelijk is.
De kwaliteit van de huidige VPD’s staat overigens boven
alle lof verheven.

Bezwaren tegen VPD’s
Het eerste bezwaar van de reders tegen VPD’s is de
grootte van het VPD, dat uit minimaal elf mariniers
bestaat. Voor meerdere koopvaardijschepen is dit te veel,
omdat de bemanning van een schip vaak kleiner is. Er is

‘Niet in alle gevallen kan Defensie tegemoet
komen aan de wensen van de reders’
veelal geen accommodatie aan boord beschikbaar voor
zoveel mariniers. Defensie stelt dat de VPD’s niet kleiner
kunnen.3 Ook een aangenomen motie in de Tweede
Kamer heeft geen verandering in dit standpunt teweeg
gebracht.4 Argumenten waarom deze motie niet wordt
uitgevoerd zijn met beide Kamers gedeeld.5
Het tweede bezwaar tegen VPD’s is een gebrek aan
flexibiliteit bij de inzet. Dit wordt mede veroorzaakt
doordat koopvaardijschepen vaak niet weten waar en
wanneer zij VPD’s kunnen oppikken, omdat vrachten en
havens op korte termijn kunnen veranderen (spotmarkt).
Een ander aspect van het gebrek aan flexibiliteit wordt
veroorzaakt door de langdurige processen voor het
vervoeren van wapens voor de mariniers. Hiervoor is
diplomatieke toestemming (dipclear) nodig van meerdere
staten, welke vaak onvoorspelbaar lang op zich laat
wachten.
Het derde bezwaar tegen VPD’s is de hoge kosten. Een
VPD kost € 5.000,- per dag, wat significante kosten zijn

voor een koopvaardijschip, zeker indien een VPD langer
aan boord moet blijven i.v.m. operationele beperkingen.
Ondanks dat deze financiële bijdrage meerdere malen
naar beneden is bijgesteld, menen de reders dat zij t.o.v.
van andere staten een achtergestelde concurrentiepositie
bezitten.

Nieuwe wetgeving
Mede i.v.m. voornoemde bezwaren heeft de Nederlandse
regering een beleidsstandpunt6 ontwikkeld, waarin een
mogelijkheid wordt gecreëerd voor particuliere maritieme
beveiliging. Dit beleidsstandpunt is mede gebaseerd
op het rapport van de Commissie De Wijkerslooth.7 De
regering stelt in haar beleidsstandpunt dat het, onder
bepaalde voorwaarden, wordt toegestaan om gebruik te
maken van gewapende particuliere maritieme beveiligers
aan boord van een Nederlands koopvaardijschip. Het
uitgangspunt is: indien er een VPD beschikbaar is moet
dit worden ingezet, maar hierop zijn uitzonderingen
mogelijk (‘VPD, tenzij’-beginsel). De regering heeft dit
beleidsstandpunt niet omgezet in wetgeving.
Op politiek en bestuurlijk niveau wordt al jarenlang
gesproken over nieuwe wetgeving die particuliere
maritieme beveiliging mogelijk maakt aan boord van
Nederlands gevlagde schepen.8 Een oorzaak voor
het uitblijven van nieuwe wetgeving is dat ongeveer
de helft van het parlement meent dat de staat haar
geweldsmonopolie zal verliezen aan particuliere maritieme
beveiligingsbedrijven. Deze verdeling loopt ook langs de
politieke lijnen binnen de huidige regering.
Het beleidsstandpunt heeft dus niet geleid tot een
wetsvoorstel van de regering, maar wel tot een
initiatiefwetsvoorstel van twee leden van de Tweede
Kamer, genaamd: ‘Wet ter Bescherming Koopvaardij’
(WtBK).9 Dit initiatiefwetsvoorstel is inmiddels bestudeerd

‘Op dit moment is er geen mogelijkheid om te kiezen tussen een militaire VPD of particuliere maritieme beveiliging.’ (still uit video Defensie)
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en van commentaar voorzien door belangenorganisaties
binnen de Nederlandse maritieme sector. De Raad
van State is verzocht om advies uit te brengen over
dit initiatiefwetsvoorstel, waarna de Tweede en
Eerste Kamer zich erover zullen uitspreken. Indien het
initiatiefwetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen,
moet de regering het bekrachtigen tot wet en publiceren.
Tijdsduur van dit wetgevingsproces is moeilijk aan te
geven.

VPD of particuliere maritieme beveiliging?
Een VPD is als militaire eenheid een staatsorgaan. Volgens
het regeringsstandpunt en het initiatiefwetsvoorstel
bestaat een particulier maritiem beveiligingsteam uit
particulier personeel dat in dienst is bij een particulier
maritiem beveiligingsbedrijf. Dit personeel en bedrijf
worden gecontroleerd en gecertificeerd door de staat. Per
zeetransport kan de staat een vergunning verlenen aan
een reder om een particulier maritiem beveiligingsteam in
te huren. De staat is belast met toezicht en handhaving bij
particuliere maritieme beveiliging.

Toekenning van militaire VPD of particuliere
maritieme beveiliging
Op dit moment is er geen mogelijkheid om te kiezen
tussen een militaire VPD of particuliere maritieme
beveiliging. Op basis van het regeringsstandpunt
en het initiatiefwetsvoorstel kan er in de toekomst
mogelijk wel een keuze worden gemaakt. Dan
gaat de aanvraagprocedure in grote lijnen als volgt.
Een reder doet, via het Kustwachtcentrum in Den
Helder, een aanvraag tot bijstand bij Defensie. Deze
aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld, vooral op
eventuele uitzonderingen op het ‘VPD, tenzij’-beginsel.
Onderstaande uitzonderingen vullen dit beginsel in:
• VPD niet beschikbaar.
• Meer dan 100 zeemijl omvaren voor een goede op- en
afstapplaats.
• VPD is meer dan 20% duurder dan particuliere
maritieme beveiliging.
• Accommodatie is niet voldoende voor VPD.
• Spotmarkttransporten (70% van de zeetransporten)
Voordat een reder toestemming krijgt van de staat voor
het inhuren van particuliere maritieme beveiligers moet
worden voldaan aan één van deze uitzonderingen. Een
analyse van bovenstaande uitzonderingen leert dat het
krijgen van toestemming om particuliere maritieme
beveiligers in te huren eenvoudig is. Het omvaren van
meer dan 100 zeemijl is reeds snel een noodzaak in
die zeegebieden. De kosten van particuliere maritieme
beveiligers zijn vrijwel altijd significant lager, ook omdat
een team van particuliere maritieme beveiligers uit niet
meer dan vier personen kan bestaan. Omdat een VPD
uit minimaal elf mariniers bestaat is accommodatie voor
zo’n groot team op een gemiddeld koopvaardijschip al
gauw een probleem. Spotmarkttransporten10 maken 70%
van alle zeetransporten uit, dit betekent dat 70% van
deze zeetransporten direct onder de bovengenoemde
uitzonderingen vallen, waardoor de reder gewapende
particuliere maritieme beveiliging mag inhuren.

Verantwoordelijkheden
Het gaat hier over verantwoordelijkheden van de
kapitein van het schip, de VPD-commandant en de
teamleider van de particuliere maritieme beveiligers.
Verantwoordelijkheden gaan ook over strafrechtelijk
en privaatrechtelijk verantwoording afleggen, dus in de
breedste zin van het woord. Het beleidsstandpunt van de
regering stelt dat de kapitein wettelijk verantwoordelijk
is voor alles wat er aan boord gebeurt, inclusief
geweldgebruik door een VPD of door particuliere
maritieme beveiligers.11 Juridische gronden voor deze
boude stelling worden niet gegeven.
Een andere visie is dat de kapitein verantwoordelijk is voor
zijn schip en bemanning, maar dat dit beginsel wordt
doorbroken bij het embarkeren van een VPD, omdat de
VPD-commandant exclusief bevoegd en verantwoordelijk
is bij het gebruik van geweld door het VPD. Redenen
hiervoor zijn dat dit een militaire aangelegenheid is
van een staatsorgaan en omdat dit geweldgebruik
onlosmakelijk en direct verbonden is aan het
geweldsmonopolie van de staat.12 Het beheer van wapens
aan boord valt ook onder de verantwoordelijkheid van de
VPD-commandant.
In het initiatiefwetsvoorstel wordt gesteld dat de teamleider van het particuliere maritieme beveiligingspersoneel
exclusief bevoegd en verantwoordelijk is bij geweldgebruik, evenals bij het beheer van wapens. De teamleider
geeft opdracht tot geweldgebruik, tenzij deze opdracht
redelijkerwijs niet kan worden afgewacht door het
particulier beveiligingspersoneel.

Geweldgebruik
Geweldgebruik is het aanwenden van elke dwangmatige
kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op
personen of zaken. Vaak wordt het ter hand nemen van
een wapen ook onder het gebruik van geweld geschaard.
Geweldgebruik is aan zeer strikte voorwaarden
verbonden, zowel in het regeringsstandpunt als in
het initiatiefwetsvoorstel. Dit zijn voorwaarden zoals
waarschuwingsschoten, proportionaliteit en subsidiariteit.
De Nederlandse staat geeft aan de VPD’s geweldsinstructies mee, ook wel genoemd: Rules of Engagement
(ROE). Hierin wordt het geweldgebruik gedefinieerd,
vooral:
• onder welke omstandigheden;
• onder welke voorwaarden;
• in welke mate;
• op welke wijze;
• wanneer van toepassing;
• wie geeft de bevoegdheid.
Deze geweldsinstructies zijn gebaseerd op zelfverdediging, ofwel noodweer, zoals genoemd in de Nederlandse wetgeving.13
Voor particuliere maritieme beveiligers gelden ook geweldsinstructies. Deze worden vaak met de Engelse term
aangeduid: Rules for the Use of Force (RUF). De Nederlandse staat zal de geweldsinstructies voor particuliere
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maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen vaststellen en controleren. Deze geweldsinstructies zijn ook gebaseerd op zelfverdediging, ofwel
noodweer. De Nederlandse staat behoudt bij particuliere
maritieme beveiligers ook haar geweldsmonopolie, omdat
zij bepaalt wie er gerechtigd is tot geweldgebruik, onder
welke omstandigheden, voorwaarden en op welke wijze.14 De geweldsmiddelen van de particuliere maritieme
beveiligers zijn wettelijk voorgeschreven.

Wapens
Wapens, zoals vuurwapens en munitie, moeten van en
naar het koopvaardijschip worden getransporteerd. Voor
dit vervoeren, invoeren of uitvoeren zijn (diplomatieke)
toestemmingen nodig van meerdere staten. Deze
hanteren strikte nationale regels en termijnen. Deze
nationale wetgevingen gelden voor zowel de staat,
als voor particuliere maritieme beveiligingsbedrijven.
Manieren om deze omslachtige procedures van

‘Een vergelijk tussen militaire VPD’s en
particuliere maritieme beveiliging leert dat er
juridisch weinig verschillen zijn’
andere staten over wapentransporten te omzeilen is
om gebruik te maken van lokale wapendepots of van
drijvende wapendepots in internationale wateren.
Eventuele juridische haken en ogen zijn voor de staat
en voor particuliere maritieme beveiligingsbedrijven niet
verschillend. Beiden willen wapentransporten uiteraard
binnen de wettelijke kaders uitvoeren.
Het is wettelijk verboden om op een Nederlands
koopvaardijschip wapens aan boord te hebben,
behalve voor de krijgsmacht en de politie. Enkele
andere beperkende bepalingen uit de Wet wapens
en munitie gelden ook niet voor de krijgsmacht.15 Het
regeringsstandpunt en het initiatiefwetvoorstel willen
deze beperkende bepalingen uit de Wet wapens en
munitie aanpassen, waardoor het ook mogelijk wordt
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voor particuliere maritieme beveiligers om wapens aan
boord te hebben en te gebruiken.
Defensie heeft vastgesteld dat het beheer van wapens
en munitie aan boord van een koopvaardijschip
onder de VPD-commandant valt. De kapitein van het
koopvaardijschip stelt een wapenkluis ter beschikking
en houdt contact met het VPD over de uitgifte van
wapens. Na aanpassing van de Wet wapens en munitie
geldt dit ook voor particuliere maritieme beveiliging. De
teamleider van de particuliere maritieme beveiligers is
dan verantwoordelijk voor het beheer van de wapens aan
boord.

Rapportage
Het rapporteren en melden van geweldgebruik is
belangrijk, omdat er geen bevoegde overheidsfunctionarissen aan boord zijn om bepaalde zaken te
constateren. De staat is daarom afhankelijk van wat er
wordt gerapporteerd of gemeld door de kapitein, VPDcommandant of teamleider van de particuliere maritieme
beveiligers. Het niet rapporteren of melden wordt gezien
als een strafbaar feit. Indien een militair VPD geweld
heeft gebruikt om zijn taken uit te voeren, dan dient
de VPD-commandant een melding hiervan te doen aan
het Openbaar Ministerie (OM). Dit gebeurt volgens de
Instructie Melding Geweldsaanwending.16 Ook zal de
VPD-commandant aan het OM rapporteren indien één
van de mariniers van het VPD van een strafbaar feit wordt
verdacht, zoals het schieten op onschuldige vissers in
plaats van op aanvallende piraten.
Voorgestelde initiatiefwetgeving stelt dat van ieder
zeetransport waarop particuliere maritieme beveiligers
zijn ingezet een rapportage moet worden gemaakt door
de kapitein en door de teamleider afzonderlijk. Beide
rapportages worden gezonden aan het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Indien er geweld is gebruikt tijdens
een zeetransport dan moet de kapitein dit melden aan
het OM. Deze meldplicht is hier niet opgedragen aan
de teamleider van de particuliere maritieme beveiligers,
omdat deze als opdrachtgever tot geweldgebruik

Mariniers houden een bootje aan in de Golf van Aden. (Gerben van Es/MCD)

mogelijk zichzelf incrimineert door de melding. Dit geldt
niet voor de kapitein, omdat die geen opdracht geeft
tot het aanwenden van geweld en daardoor ook niet
strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld
hiervoor.

Conclusies
De huidige situatie is dat militaire VPD’s op bepaalde
zeeroutes Nederlandse koopvaardijschepen beschermen
tegen piraterij; gewapende particuliere maritieme
beveiligers zijn momenteel niet toegestaan. Meerdere
belanghebbenden, zoals reders, menen dat VPD’s niet
voorzien in al hun wensen, omdat VPD’s te groot zijn, niet
flexibel genoeg zijn en te veel geld kosten. Als antwoord
op deze wensen heeft de regering een beleidsstandpunt
bekend gemaakt dat mogelijkheden biedt voor de inzet
van particuliere maritieme beveiligers; de regering heeft
geen wetgeving voorgesteld. Wel is er door de Tweede
Kamer een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat inzet van
gewapende particuliere maritieme beveiligers mogelijk
maakt. Het beginsel wordt dan om primair een militair
VPD in te zetten, maar er zijn uitzonderingen mogelijk
voor de reders om particuliere maritieme beveiligers in te
huren. Deze uitzonderingen zijn niet erg concreet en strikt
geformuleerd, en kunnen daardoor eenvoudig worden
ingeroepen.
Een vergelijk tussen militaire VPD’s en particuliere
maritieme beveiliging leert dat er juridisch weinig
verschillen zijn. Alleen stelt het beleidsstandpunt van
de regering, enigszins ongenuanceerd, dat de kapitein
verantwoordelijk is voor alle geweldgebruik. Defensie
stelt echter zeer duidelijk en genuanceerd dat de VPDcommandant exclusief bevoegd en verantwoordelijk is
bij geweldgebruik. Het initiatiefwetsvoorstel doet dit op
dezelfde wijze voor particuliere maritieme beveiligers.
Geweldgebruik wordt zo direct gereguleerd door de
staat, die bepaalt wie ertoe gerechtigd is. Daardoor ligt
zowel bij VPD’s als bij gewapende particuliere maritieme
beveiliging het geweldsmonopolie bij de Nederlandse
staat. Het vervoer van wapens naar en van het schip
is de verantwoordelijkheid van de staat of van het
particuliere maritieme beveiligingsbedrijf. Het beheer
van wapens aan boord is de verantwoordelijkheid van
de beveiligingsteams. Het rapporteren van de inzet
en het melden van geweldgebruik is bij particuliere
beveiligingsteams strikter geregeld dan bij een VPD.
In de toekomst is het is niet onmogelijk dat reders
op basis van economische motieven kunnen kiezen
voor particuliere maritieme beveiliging. Daardoor kan
de paradox ontstaan dat de militaire VPD’s wettelijk
moeten blijven bestaan, maar dat reders eenvoudig
een vergunning van de staat krijgen om gewapende
particuliere maritieme beveiliging in te huren.
Concluderend kan men stellen dat de VPD’s wel moeten
blijven bestaan, maar niet of nauwelijks meer zullen
worden ingezet.
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(John van Helvert/MCD)

Ver van
huis en
toch
verbonden
Welzijn en
communicatie van
Marinepersoneel
met hun thuisfront

Het thuisfront van marinepersoneel verzucht soms ‘als marinevrouw weet je dat je wel eens langere
perioden alleen door moet brengen, dat is nooit leuk, maar je kunt er wel, met je kinderen, het beste
van maken.’ Een LTZ1 merkte op dat ‘de invloed van de vrouw groot is op het personeelsverloop in de
Marine.’ Deze citaten stammen uit onderzoek uit de jaren tachtig (zie voor een overzicht van onderzoek in Nederland: Ernstsen e.a., 2015), maar ze klinken nog steeds actueel.

Het is alweer enige tijd geleden dat Commandeur
Han van Gelder, de voormalige Directeur Personeel en
Bedrijfsvoering Marine, aan de Nederlandse Defensie
Academie verzocht om onderzoek te doen naar
marinepersoneel en hun thuisfront. De commandeur
wilde graag inzicht in de wijze waarop het thuisfront
van invloed was op de inzet van het personeel, want dat
de thuissituatie en de werksituatie elkaar beïnvloeden
lijkt heel aannemelijk. Bovendien speelt mee dat de
communicatiemiddelen verbeterd zijn en de behoefte
aan communicatie alleen maar toegenomen is. Op zee
is het vanwege technische onmogelijkheden en beleid
moeilijk om private verbindingen als Skype en WhatsApp
te onderhouden, maar dicht bij de kust of in havens kan
men heel eenvoudig met het thuisfront contact opnemen.
Anderhalf jaar lang zijn vragenlijsten onder thuisfront
en militairen van de groot bovenwater schepen van
de Marine uitgezet. Deelnemende schepen waren Zr.
Ms. Evertsen, Zr. Ms. Groningen, Zr. Ms. De Zeven
Provinciën, Zr. Ms. Van Speijk, Zr. Ms. Holland, Zr. Ms.
Johan de Witt en Zr. Ms. Zeeland. In totaal hebben 351
militairen met en zonder partner de vragenlijst ingevuld.
Daarnaast hebben125 partners een vragenlijst ingevuld.
In 2015 werden de laatste vragenlijsten ingenomen
door de onderzoekers, waarna verwerking en analyse
uitgevoerd kon worden. In dit artikel beschrijven de

‘Het is opvallend dat, tijdens de vaarperiode,
partners een significant hogere mate van
spanning ervaren dan marinepersoneel’
auteurs de ervaringen van personeel en thuisfront
waarbij de klemtoon wordt gelegd op de beleving van
welzijn en communicatie. Tijdens het varen ervaren de
meeste families en stellen een gemis, maar wellicht
kan communicatie dit gemis draaglijker maken (meer
onderzoeksresultaten worden beschreven in Andres &
Moelker, 2016).

Welzijn
Zorg voor het thuisfront
Aandacht voor het thuisfront is vandaag de dag misschien
nog belangrijker dan vroeger, omdat behalve oefeningen
en de uitvoering van reguliere taken in de West, nu ook
vele missies worden uitgevoerd. Een grote inzet voor de
kust van Somalië vergde de afgelopen jaren veel capaciteit
van de Koninklijke Marine. Sommige schepen zijn het
merendeel van het jaar op zee en van het thuisfront en
het personeel wordt veel gevraagd. Gemiddeld is het
personeel ruim vier maanden van huis en dat één of
twee keer per jaar. Daarbij maken zij jaarlijks ruim 130
vaardagen. En dan spreken we niet over uitschieters naar
boven, want soms loopt de belasting in de richting van
de 200 dagen. En voordat een schip daadwerkelijk vaart,
vinden vele voorbereidingen plaats die het personeel aan
het schip bindt.
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Het frequent en lang van huis zijn vergt toewijding van
het personeel, maar ook van hun thuisfront. Zonder
steun van het thuisfront zouden militairen niet ingezet
kunnen worden. Niet voor niets vormt de zorg voor
het thuisfront een integraal deel van de personeelszorg
binnen Defensie. Niet alleen vanuit een organisatiebelang,
maar ook vanuit het oogpunt van ‘goed werkgeverschap’
en morele verantwoordelijkheid. Vaak wordt gesteld
dat het functioneren van het thuisfront in hoge mate
bepalend is voor het functioneren van militairen op
uitzending. Het wetenschappelijk belang wordt gediend
omdat sinds de jaren tachtig geen Nederlands onderzoek
naar marinefamilies gepubliceerd is (zie Moelker, Andres,
Bowen & Manigart, 2015).

De emotionele cyclus van uitzending
Ze staan op de kade, sluiten nog één keer hun geliefde
in de armen, varende papa’s en mama’s knuffelen met
kinderen, maar dan moet toch echt afscheid genomen
worden. Dat is voor niemand gemakkelijk, sterker nog,
57 procent van de bemanningsleden en 78 procent
van de achterblijvende partners gaf aan dat afscheid
nemen moeilijk is. En met dat afscheid start in feite
een emotionele cyclus die eigenlijk eenieder doorloopt.
Partners moeten eerst wennen dat de militair weg is,
daarna passen zij zich aan waarbij 82 procent aangaf
de dagelijkse routine weer snel op te pakken. Tegen het
einde van de vaarperiode is men vol verwachting over
de thuiskomst en blij als de hereniging een feit is, maar
toch is het voor 43 procent van de partners wel weer
even wennen en 35 procent vindt het moeilijk om zich

aan te passen aan de militair die weer thuisgekomen is.
Deze emotionele cyclus maakt duidelijk dat de periode
van separatie als belastend ervaren wordt. Het hoort er
bij en 90 procent van de partners accepteert dat varen
onderdeel van het werk van de militair is, maar het is
niet altijd leuk; 7 procent geeft aan niet om te kunnen
gaan met de frequente en langdurige afwezigheid van de
militair.
Militair
M (SD)

Partner
M (SD)

Concentratieproblemen (1–5)
2.04 (0.74)
Ervaren van positieve emoties (1–6) 4.51 (0.63)
Algemeen welzijn
10.28 (4.08)

1.91 (0.79)
4.37 (0.73)
11.83 (5.21)

Tabel 1: Welzijn

Mate van spanningen
Het varen heeft dan ook invloed op het welbevinden
van thuisfront en personeel en daarbij is het
opmerkelijk dat de separatie zwaarder weegt voor
de thuisblijvende partners. Over het algemeen
rapporteren bemanningsleden en partners nauwelijks
concentratieproblemen en ervaren zij vaker positieve dan
negatieve emoties. Ook is de mate van spanning voor
beiden, over het algemeen, vergelijkbaar met de mate
die mensen normaliter in dagelijkse omstandigheden
ervaren (Tabel 1). Dit laatste is gemeten met de General
Health Questionnaire: een internationaal gerenommeerde
schaal die algemene gezondheid, spanning (stress) en
welbevinden meet. Een welzijnsscore tussen 11 en 12
is gebruikelijk in normale omstandigheden, een score
van 15 of hoger wijst op emotionele spanningen en een
score boven 20 duidt op ernstige emotionele problemen.
Het is opvallend dat, tijdens de vaarperiode, partners
een significant hogere mate van spanning ervaren dan
marinepersoneel. Een kwart van de partners en 13
procent van de militairen scoort hoger of gelijk aan 15 op
de schaal voor gezondheid en welbevinden; 11 procent
van de partners en 4 procent van de militairen scoort
hoger of gelijk aan 20.
Het al dan niet hebben van een partner of kinderen hangt
niet samen met de welzijnsscore van bemanningsleden.
Wel zien we dat de duur van de relatie uitmaakt:
bemanningsleden en partners die korter samen zijn
ervaren meer spanningen. Tevens worden hogere maten
van spanning gerapporteerd door bemanningsleden en
partners die gedurende de vaarperiode ook (meer) andere
ingrijpende gebeurtenissen meemaken, zoals problemen
in de relatie met de partner en ziekte of overlijden van
een naaste.

Combinatie werk en privé
Het is logisch dat familie voor zowel het personeel als het
thuisfront op de eerste plaats komt. Dat geldt immers
voor de meeste mensen. Interessant is dat meer partners
(58 procent) dan militairen (38 procent) tevreden zijn met
het familieleven dat je kunt hebben wanneer je (partner)
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Ook levensgebeurtenissen van de één
kunnen effect hebben op gevoelens en
het welzijn van de ander. Zo hangen
persoonlijke verwonding/ziekte en
zorgbehoevende ouders van de één samen
met een verminderd welzijn van de ander.
Bezorgdheid blijkt de emotie die veruit
met de meeste levensgebeurtenissen
correleert.1 Er zijn dus crossover effecten
waar te nemen en deze hebben vooral
betrekking op het aspect ‘bezorgdheid’.
In retrospect is deze bevinding goed
te begrijpen, want de zware variant
Figuur 1, tevreden met familieleven wanneer (partner) in dienst van de Marine.
van stress crossover komt voor bij zeer
ernstige levensgebeurtenissen en vaak
in dienst bent (is) van de Marine (Figuur 1). Respectievelijk
manifesteert zich dat pas veel later in bijvoorbeeld post
14 en 28 procent zegt ontevreden te zijn. Het gezinsleven
traumatische stress klachten. Als partners dan de zorg
en werk kunnen met elkaar conflicteren. Volgens grofweg
hebben voor hun psychisch gewonde relatie dan is de
een derde van het marinepersoneel en bijna de helft van
kans op het voorkomen van zwaardere crossover effecten
de partners belemmert het militaire werk in zekere of
waarschijnlijker. Om een beter beeld te verkrijgen van
hoge mate het familieleven; marinepersoneel met partner
stress crossover effecten zou men stellen minstens zes
en met kinderen ervaart dat in hogere mate dan singles
maanden na uitzending moeten bevragen.
en personeel zonder kinderen. Verder blijkt dat het werk
van de militair meer impact heeft op het thuisfront,
Communicatie: zegen en vloek?
dan dat het thuisfront impact heeft op het werk van de
Soms is het niet geheel duidelijk hoe vraag en aanbod met
militair. Het laatste komt voornamelijk voor wanneer zich
elkaar samenhangen. Als er geen communicatiemiddelen
bepaalde omstandigheden in de privésituatie voordoen,
zouden bestaan, zouden mensen er minder naar vragen,
zoals problemen thuis, de aanwezigheid van een
maar gezien de communicatiemogelijkheden vandaag
zorgbehoevende ouder, verhuizing, enz.
de dag bijna oneindig lijken, lijkt het niet meer van deze
tijd om er van verstoken te blijven. Zelfs op volle zee
Crossover
verwacht het thuisfront in feite dat communicatielijnen
Het welzijn van marinepersoneel en partners kan ook nog
open moeten kunnen staan en in de nabije toekomst
op een andere manier bekeken worden, namelijk door
zal de techniek ook zeker aan deze verwachting kunnen
te onderzoeken of de ene partner gestresst raakt van
voldoen.
de stress van de andere partner. Dit fenomeen heeft in
de literatuur de naam ‘stress crossover’ en in zijn meest
Communicatie bevordert het welzijn van personeel en
extreme variant zou deze crossover aanleiding kunnen
thuisfront. Dat was impliciet de hypothese waarvan het
onderzoek uitging. Er moet onderscheid gemaakt worden
geven tot ‘secundaire traumatisatie’. Deze zware variant
naar communicatiemiddelen en frequentie enerzijds en
doet zich normalerwijze alleen voor bij paren die heel
communicatiestrategieën anderzijds, immers behalve het
ernstige levensgebeurtenissen hebben moeten doorstaan.
feit dat men met elkaar communiceert, is het van belang
In het marineonderzoek is het zinvol om stress crossover
dat het de onderlinge relatie onderhoudt en bekrachtigt.
te onderzoeken, want militairen maken soms van dichtbij
oorlogsgeweld mee en kunnen getuige zijn van extreme
gebeurtenissen.
In het onderzoek was het mogelijk om verschillende
gezondheids- en welzijnsmaten met elkaar te correleren
en zo te toetsen of welzijnsindicatoren bij de ene partner
van invloed zijn op het welzijn van de andere partner. Het
is interessant te zien dat, ondanks de fysieke scheiding,
de gevoelens van de één de gevoelens van de ander
beïnvloeden. Zo slaat bezorgdheid van marinepersoneel
direct over op de emoties van de partner: bezorgdheid
en gevoelens van depressie van de partner stijgen en
gevoelens van voldoening en enthousiasme nemen af.
Bezorgdheid van de partner slaat tevens over op de
militair, die ook meer bezorgdheid gaat voelen. Verder
beïnvloeden gevoelens van depressie en voldoening van
partners en militairen elkaar wederzijds: als gevoelens
van depressie bij de één toenemen, dalen gevoelens van
voldoening bij de ander.
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De communicatiemogelijkheden vandaag de dag lijken bijna oneindig.
(www.pixabay.com)

Communicatiemiddelen en frequentie
De resultaten van het onderzoek laten zien dat
bemanningsleden frequent communiceren met hun
thuisfront. Het meest frequent wordt per tekst (SMS of
WhatsApp) contact onderhouden (67 procent dagelijks
of meerdere keren per dag), gevolgd door Facebook
(23 procent dagelijks of meerdere keren per dag),
e-mail (10 procent dagelijks of meerdere keren per dag)
en telefoon (8 procent dagelijks of meerdere keren
per dag). Skypen wordt het minst gedaan. Ondanks
redelijk frequente contactmogelijkheden bestaat de

‘Ondanks redelijk frequente
contactmogelijkheden bestaat de behoefte
aan nog frequenter contact’
behoefte aan nog frequenter contact, wat betreft alle
communicatiemiddelen, maar voornamelijk wat betreft
Skypen: 43 procent zou dat graag ten minste wekelijks
willen doen, waarvan 13 procent ten minste dagelijks.
Daarnaast wenst het marinepersoneel dagelijks of
meerdere keren per dag contact per tekst (75 procent),
Facebook (34 procent), e-mail (21 procent), of telefoon
(18 procent). Contact per brief/post is minder populair,
hoewel 56 procent ten minste maandelijks van deze
mogelijkheden gebruik maakt en 64 procent dat ook
graag ten minste maandelijks zou willen doen.

Communicatiestrategieën
Ten aanzien van communicatiestrategieën kunnen
bemanningsleden en thuisfront elkaar steunen tijdens
hun contact, onder meer door interesse te tonen in
elkaars ervaringen en elkaar te laten merken dat zij trots
zijn op elkaar. Dat wordt in hoge mate gedaan. Zowel
personeel als partners ervaren steun in contact met elkaar
en geven aan dat communicatie hen helpt om te gaan
met de tijdelijke scheiding (Figuur 2). Daarnaast speelt
altijd het dilemma ‘wat vertel je elkaar en wat niet?’ Om
de ander te beschermen en niet te belasten met (extra)
zorgen kunnen bemanningsleden en thuisfront besluiten
elkaar niet alles te vertellen en bewust informatie achter
te houden; bemanningsleden blijken dat in hogere mate

te doen dan partners. Bemanningsleden die ingrijpende
gebeurtenissen ervaren hadden, zoals persoonlijke
verwonding of ziekte, namen significant vaker hun
partners in bescherming door niet alles te vertellen.
Ook in gezinnen met kinderen bleek de neiging van
marinepersoneel om de partner in bescherming te nemen
hoger. Deze beschermende communicatiestrategie is heel
begrijpelijk, maar, zo blijkt uit onze analyse hieronder,
uiteindelijk niet effectief en efficiënt. Het welzijn is er
namelijk niet bij gebaat.

Communicatie en welzijn
Verondersteld werd dat communicatie van invloed
zou zijn op welzijn en kwaliteit van de relatie tussen
twee partners. Die kwaliteit is overigens zeker niet
slecht, zo blijkt uit de cijfers die gemiddeld een hoge
mate van relatietevredenheid laten zien bij zowel
militairen als partners. Militairen die vaker per email
contact hebben met hun thuisfront scoren hoger
wat betreft relatietevredenheid.2 Daarnaast blijkt de
communicatiestrategie waarin bemanningsleden en
thuisfront elkaar steunen een ‘gezonde’ strategie te zijn;
het hangt positief samen met welzijn en relatiekwaliteit.
Openheid in de communicatie en met oprechte interesse
vragen hoe het met de partner is, blijkt effectief en
efficiënt. De strategie om de partner te beschermen en
niet alles te delen daarentegen blijkt niet zo ‘gezond’,
aangezien dat juist negatief samenhangt met welzijn
en relatiekwaliteit. De verbanden laten zich niet weg
‘verklaren’ door controlevariabelen toe te voegen aan de
statistische technieken die in de analyse gebruikt zijn.

Conclusie
Op vier verschillende wijzen verkregen we door
middel van dit onderzoek inzicht in het welzijn van
marinepersoneel en thuisblijvende partners. Gekeken
is naar de emotionele cyclus van separatie, de mate
van spanningen, het conflict tussen werk en privéleven
en stress crossover. De algemene conclusie hieruit is
dat het met zowel marinepersoneel als het thuisfront
over het algemeen goed gaat, maar dat scheiding door
de vaarperiode wel degelijk belastend is en voor een
minderheid zelfs dusdanig dat zij echt problemen ervaren.

Figuur 2, in hoeverre helpt regelmatige communicatie bij het omgaan met de tijdelijke scheiding?
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Ook kan men concluderen uit deze vier verschillende
benaderingen van welzijn, dat het varen belastend is
voor beide partners, maar voor het thuisfront iets meer
belastend is dan voor het marinepersoneel. Dat is ook
wel te begrijpen want het militaire personeel is op een
positieve manier betrokken bij de werkzaamheden die
voortvloeien uit de dienst, terwijl het thuisfront vaker
met de zorgen zit en het gemis van de varende partner
zwaar weegt. Het onderzoek bewijst dus dat personeel en
commandanten gelijk hebben wanneer zij hun thuisfront
memoreren bij personeelsbijeenkomsten, uitreikingen
van herinneringsmedailles en andere gelegenheden,
waarbij zij frequent stellen dat een uitzending voor het
thuisfront zwaarder is dan voor de militair. Deze stelling is
aantoonbaar juist. De belasting wordt door het thuisfront
inderdaad als zwaarder ervaren.
Communicatie draagt bij aan het welzijn van militairen
en hun thuisfront. Desondanks blijft communicatie zowel
een zegen als een vloek, want alhoewel goede en open
communicatie positief uitwerkt op de relatie en op het
werk, blijven er dilemma’s bestaan. Een eerste dilemma
is operationeel van aard, want als het werkelijk spannend
wordt creëert men vaak een ‘radiostilte’ of een ‘black
hole’ (vanwege operationele noodzaak worden dan alle
communicatielijnen gesloten). Het thuisfront merkt dat
natuurlijk wel en is gedurende deze radiostilte in het
ongewisse. Een tweede dilemma is meer relationeel
van aard, omdat militairen en partners er soms voor
kiezen elkaar minder te vertellen om de ander maar
niet ongerust te maken. Omdat ieder mens anders
reageert, is het moeilijk om te adviseren wat hierin de
beste strategie is. Voor de één zal dat anders zijn dan
voor de ander. Wij kunnen niet concluderen dat meer
open communicatielijnen nadelig zijn voor het werk aan

boord van het schip. In termen van concentratieverlies of
zich ongerust maken over de thuissituatie zijn daar geen
aanwijzingen voor. Het tegenovergestelde lijkt eerder het
geval te zijn: betere communicatiemogelijkheden dragen
bij aan het onderhouden van de kwaliteit van de relatie
tussen varend marinepersoneel en hun thuisfront.
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E

r was eind oktober veel ophef in Duitsland over de op tv vertoonde film
Terror- Ihr Urteil. Scenario: een door terroristen gekaapt passagiersvliegtuig
dreigt moedwillig te crashen op een gevuld voetbalstadion. Een piloot
van de Luftwaffe schiet het passagiersvliegtuig voordat het zover komt
neer en offert zo de kleinere ramp ter voorkoming van de grotere. Aan kijkers
werd de vraag voorgelegd of de piloot vrijuit moest gaan, en het antwoord is
massaal ja (87%). Goed voor een nationale en vurige publieksdiscussie achteraf,
want het beleid is na een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht, zeg maar
de Duitse Hoge Raad, dat de Grondwet de politiek niet toestaat om dergelijke
keuzes over de leven en dood te vellen, zijnde ondergeschikt aan de menselijke
waardigheid en het recht op leven. Het is dus officieel Duits beleid om de loop
der gebeurtenissen af te wachten.
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Nu wil het toeval dat ik exact tien jaar geleden, eind oktober 2006, een column in VN
over dit scenario schreef, en dat er nog een interessant staartje naar Nederland aan
vast te knopen viel. Ik had te doen met onze minister van Justitie, die in ons land zulke
akelige beslissingen is toebedeeld. Ik schreef:
‘Ooit heeft Piet Hein Donner met betrekking tot dit tragische prerogatief één zin over de
lippen gekregen, in een kamerdebat op 12 oktober 2004. “Er zijn afspraken gemaakt
en die leveren niet de meest gelukkige bevoegdheden op voor de minister van Justitie.
Daar wil ik het verder niet over hebben”.’
Het ging om ‘niet de meest gelukkige bevoegdheid’ dat hij in elf-septemberscenario’s de
helse bevoegdheid heeft om de Nederlandse krijgsmacht het gekaapte verkeerstoestel in
uiterste noodzaak te laten neerhalen.

‘Voorstanders
vonden dat
Duitsland het weer
eens liet afweten
in de strijd tegen
het internationale
terrorisme’
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In Duitsland kan dat sinds 2006 niet meer gebeuren. De toenmalige roodgroene
regering-Schröder had een Luchtvaart Veiligheidswet achtergelaten die het wel
mogelijk maakte om gekaapte verkeersvliegtuigen desnoods door de Luftwaffe te laten
neerschieten, maar die wet werd door het BVG ongrondwettig verklaard. Tot genoegen
van zelfs bondspresident Horst Köhler, die zich ook in het debat had gemengd en vond
dat het doel de middelen niet heiligt. Voorstanders vonden dat Duitsland het weer
eens liet afweten in de strijd tegen het internationale terrorisme. Op 15 februari 2006
betrok het Bundesverfassungsgericht trouwens ook de stelling dat de centrale overheid
er überhaupt niet over gaat, omdat kapingen onder zware criminaliteit vallen en die als
zodanig weer onder de politietaken van de deelstaten.
Wie zou dan de kastanjes uit het vuur moeten halen? Nederland kent geen
Grondwetshof. Maar de gevolgen van die Duitse uitspraak stoppen niet bij Venlo. Sinds
15 februari 2006 is de positie van de Nederlandse minister van Justitie er misschien zelfs
nog ongelukkiger op geworden. Want wat als Duitsland aarzelt en afwacht, en er wordt
een passagierstoestel boven de Noordzee waargenomen dat door terroristen naar Berlijn
wordt gedirigeerd? Schepen van de Koninklijke Marine, of patrouillerende AWACStoestellen, gelegerd bij het daarvoor gekapte bos van Onderbanken, zien dat op de
radar. Het is aannemelijk dat het verkeersvliegtuig zich in het Olympisch Stadion in Berlijn
zal boren, waar de wedstrijd Duitsland-Nederland wordt gespeeld. Niemand weet het
zeker, maar tachtigduizend supporters lopen gevaar.
De column vervolgde: de kapers zullen door Nederlands luchtruim vliegen en daarna
onbelemmerde doortocht naar Berlijn hebben. Van de Luftwaffe zullen zij sinds 15
februari niets te duchten hebben. Uit het Kanzleramt gaat een dringend telefoontje naar
Den Haag. Lieber Mark doe iets, wij moeten dat toestel laten vliegen van onze hoogste
rechter. Twee F-16s stijgen op van de vliegbasis Leeuwarden. Boven de Waddenzee
wordt het gekaapte toestel onderschept. De F-16s en Ard van der Steur hebben vijf
minuten de tijd om te doen wat het Bundesverfassungsgericht verbiedt.
Het was maar fictie, Ihr Urteil.
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Bas Naafs

Maritiem engagement
van Iran Spierballenvertoon
in de Perzische Golf

De marine van de IRGC in de Perzische Golf kenmerkt zich door guerrilla-tactieken die worden uitgevoerd vanaf het vasteland.
(foto Mohammad Sadegh Heydari)

Een derde van de mondiale oliehandel passeert de Straat van Hormuz; een smalle zeestraat tussen Iran
en het Arabisch schiereiland. Vanuit geografisch perspectief een lastig ‘choke point’, vanuit economisch perspectief onmisbaar en geopolitiek gezien zeer complex.

D

e meeste van deze olie wordt geëxporteerd
vanuit het Arabisch schiereiland, Irak en Iran.
Franse, Engelse en Amerikaanse marineschepen
bewaken de vrije economische zone aldaar, maar
Iran, een antagonist van het Westen, begint met meer
agressiviteit de eigen territoriale wateren te verdedigen en
toont haar spierballen in de aangrenzende internationale
wateren. De bescherming van de handelsvaart bestemd
voor het Westen, waar ook de Nederlandse economie
belang bij heeft, komt meer en meer onder druk te staan
van een groeiende economische macht ten oosten van
de Golf. De komende jaren zal het Westen moeten leren
de speeltuin te delen met een land dat opkomt voor
zijn eigen belangen. In dit artikel ga ik dieper op deze
belangen in en wat dit voor de westerse aanwezigheid in
de Perzische Golf zal betekenen.
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Dat Salami’s uitspraak geen loze dreiging is blijkt uit
het feit dat Iran controverse niet schroomt. In de eerste
helft van 2015 organiseerde de IRGC talloze marineoefeningen. Bij ten minste één van die oefeningen werd
een namaakmodel van een Amerikaans vliegdekschip
als doelwit gebruikt. In april van dat jaar vuurde de IRGC
waarschuwingsschoten af naar een commercieel schip dat
voer onder de vlag van de Marshalleilanden en enterde
het containerschip Maersk Tigris vanwege een financieel
dispuut met Mearsk Shipping Lines. Daarop besloten de
VS de eigen handelsschepen te laten begeleiden door hun
eigen marine. In januari van dit jaar heeft de IRGC een
rakettest uitgevoerd op 500 meter van het vliegdekschip
USS Harry S. Truman en heeft het van datzelfde schip
met een drone en een onderzeeboot opnames gemaakt.
De Amerikaanse marine noemde deze provocaties
‘abnormaal en onprofessioneel’, ‘onnodig provocatief en
onveilig’.4
De meest in het oog springende controverse is voor
de VS tevens de meest vernederende. Want zo kan de
gevangenneming van tien Amerikaanse zeelieden op 12
januari 2016 voor de kust van Iran toch wel omschreven
worden. Door mechanische pech dreven twee
aanvalsvaartuigen van de US Navy zo’n twee kilometer de
Iraans territoriale wateren in. De bemanningen werden
gearresteerd door de IRGC, die opereerde vanaf een basis
op de Farsi eilanden gelegen tussen Bahrein en Koeweit.
De IRGC nam vervolgens een aantal persfoto’s waarop
de bemanningen op hun knieën, met de handen in de
nek, op hun vaartuigen poseren (een spektakel dat niet
veel later met de 38ste verjaardag van de Iraanse revolutie
is nagespeeld tijdens een processie, waarbij een groep
tieners verkleed als Amerikaanse matrozen in dezelfde
houding poseert).5 Daarbovenop werd de commandant
van de marine van de IRGC, schout-bij-nacht Ali Fadavi,
beloond met een medaille voor zijn verdiensten bij
de arrestatie. Voor het eerst sinds de Iran-Irak oorlog
(1980-1988), een oorlog waar de Koninklijke Marine
tussen november 1987 en januari 1989 een bijdrage
aan leverde door mijnenvegers in de Golf van Oman te
stationeren, schroomt de IRGC niet om machtsmiddelen

Spierballenvertoon
In IHS Jane’s van februari 2015 beargumenteert
voormalig officier van de Royal Navy Martin Ewance in
Closing Arguments: evaluating naval challenges and
capabilities in the Gulf dat het westerse streven naar
een duidelijke aanwezigheid in de Perzische Golf ten
behoeve van regionale stabiliteit en de bescherming
van de handelsvloot voor het Iraanse regime bij uitstek
een motivatie is om een marine te bouwen, die deze
aanwezigheid kan tegenwerken wanneer nodig.1 Dit
werd in mei van dit jaar bevestigd door brigade-generaal
Hossein Salami, commandant van de Islamitische
Revolutionaire Garde (IRGC), die de VS waarschuwde
voor maatregelen wanneer zij provocerend dreigen op te
treden in de Straat van Hormuz: ‘We have developed a
powerful Navy in the IRGC and the Armed Forces, capable
of defending the country’s interests and independence.’2,3

De Perzische Golf. (Google Maps)

‘In de strategische verhandelingen voor het jaar 2015 laat de US Navy
weten dat het tegen 2020 veertig schepen in de Perzische Golf wil inzetten, waar er nu dertig varen’. (Wikimedia Commons)

en dreigementen te gebruiken in de bescherming van
haar wateren.6

Niet langer lamgeslagen door sancties
Met de toegenomen maritieme activiteiten van Iran in
de Perzische Golf en de Straat van Hormuz is de situatie
dreigend geworden voor de Amerikaanse vloot in het
Midden-Oosten. Ewance concludeert zodoende in zijn
artikel voor IHS Jane’s dat meer aanwezigheid van kleinere
marineschepen zal moeten voorzien in betere bewapening
tegen de dreiging van irreguliere oorlogvoering. Irregulier
gezien het feit dat Iran voor de verdediging van de
Straat geen grote bovenwatervloot nodig heeft. In de
strategische verhandelingen voor het jaar 2015 laat de
US Navy weten dat het tegen 2020 veertig schepen
in de Perzische Golf wil inzetten, waar er nu dertig
varen.7 Bovendien legt zij nadruk op de verdediging
van de vrije handel door de Straat van Hormuz en het
Suezkanaal door middel van een deterrence-beleid. Voor
deze operaties wordt meer toenadering gezocht tot
partners binnen de samenwerkingsraad van de Arabische
Golfstaten (GCC).
Echter, sinds de publicatie van Ewance’ artikel zijn er een
aantal dingen gebeurd die een nieuw perspectief bieden
voor samenwerkingsverbanden in het Midden-Oosten.
Met de ondertekening van de nucleaire deal tussen
Iran, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland,
Frankrijk, China en Rusland in juli van 2015 worden de
economische sancties op Iran over de komende tien jaar
opgeheven waardoor Iran zich meer kan bewegen op de
vrije wereldmarkt. Voor Iran betekent dit, nu het uit de
greep van de door het Westen opgelegde sancties komt,
dat meer inspanning geboden is voor de verdediging
van de nationale belangen. Een voorbeeld hiervan is de
intensievere samenwerking met India, die niet alleen
voor exclusieve handelszones in de golf van Arabië moet
zorgen, maar tevens een lucratieve driehoeksrelatie met
het van zee afgesloten Afghanistan oplevert.
31

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
Cultiveren van Iran’s rijke, natuurlijke
reserves
De jarenlange sancties tegen Iran hebben bij Westerse
industrieën voor terughoudendheid gezorgd om zich
daar te vestigen, terwijl Iran in het bezit is van het op
één na grootste gasreserve ter wereld en tevens vierde
staat op de lijst van grootste aangeboorde oliereserves.8
Ruwe olie is veruit het meest geëxporteerde product
(73%). In totaal werd in 2014 voor ruim 50 miljard dollar
geëxporteerd. De grootste afnemer van Iraanse export is
China (25 miljard), gevolgd door India (10 miljard).9 Het
is niet verwonderlijk dat, met het oog op de geleidelijke
opheffing van de sancties, de voorgenoemde twee landen
vooraan in de rij staan om de economische betrekkingen
met Iran nieuw leven in te blazen.
Met Narenda Modi bracht India in mei 2016 voor
het eerst in ruim tien jaar een presidentieel bezoek
aan Iran, waar werd ingestemd met een investering
van 500 miljoen dollar voor de uitbreiding van de
haven van Chabahar. Deze haven bevindt zich tegen
de grens met Pakistan en zal India moeten voorzien
van een handelsroute naar Afghanistan buitenom het
problematische buurland. Voor India is het van belang om
dieper in Centraal-Azië afzetmarkten te kunnen creëren.
Bovendien is het voorstel gedaan om een gasreserve in
Iran te cultiveren in ruil voor een miljardeninvestering in
de olie- en chemische industrie.10
Terwijl Iran, India en Afghanistan een
driehoeksverhouding aangaan, investeert ook China
hevig in de Iraanse olie-industrie. Meest recentelijk, en
zeer opmerkelijk, is een gezamenlijk project tussen de
twee staten om in de Straat van Hormuz op het eiland
Qishm een olieterminal te bouwen.11 Onofficiële bronnen
melden dat het gaat om een grote terminal waar zo’n
dertig miljoen vaten Iraanse olie opgeslagen kunnen
worden (ongeveer een zesde van de opslagcapaciteit van
de Rotterdamse haven) met een jaarlijkse opbrengst van
zo’n 300 miljoen dollar.12 Hoewel concrete bouwplannen
niet worden genoemd, zal de operatie starten met een
opslagcapaciteit van tien miljoen vaten. De komende
maanden zal duidelijk worden wat de plannen voor deze
terminal precies in gaan houden, maar duidelijk is dat
deze terminal tezamen met het vergroten van de haven
van Chabahar zal zorgen voor een grotere aanwezigheid
van Chinese en Indiase handelsvaart in de Golf van Oman
en in het speciaal de Straat van Hormuz.

Onder de oppervlakte zien we dat het geleidelijk opheffen
van de sancties weldegelijk de interesse wekt van
westerse oliebedrijven. Recentelijk heeft Iran laten weten
alleen nog maar euro’s te accepteren als betalingsmiddel
voor olie en hebben bedrijven als het Franse Total, het
Spaanse Cepsa en het Russische Lukoil al oliecontracten
gesloten met Iran.13 Vanaf juli 2016 is ook Shell vaste
klant geworden en vergeet daarnaast ook niet de recente
miljardeninvestering in passagiersvliegtuigen van het
Amerikaanse Boeing, bestemd voor Iran Air. Het probleem
lijkt dus niet zozeer te liggen bij antiwesterse sentimenten
van Iran maar bij de grootste tegenspeler van Iran op

‘De jarenlange sancties tegen Iran hebben bij
Westerse industrieën voor terughoudendheid
gezorgd om zich daar te vestigen’
zo’n beetje ieder sociaaleconomisch vlak: Saoedi-Arabië.
Het Soenitische Saoedi-Arabië ligt al decennialang
diplomatiek overhoop met het sjiitische Iran. Beide landen
volgen verschillende politieke agenda’s gebaseerd op de
interpretatie van de islam en de maatschappelijke rol van
haar geestelijk leiders. Iran beschuldigt Saoedi-Arabië
ervan een pleitbezorger te zijn van de belangen van de
Verenigde Staten in het Midden-Oosten en daarbij de
islamitische maatschappij verloochent met concessies aan
westerse waarden. Anderzijds beschuldigt Saoedi-Arabië
Iran ervan revolutionaire islamitische sentimenten te
willen verspreiden in het Arabisch schiereiland en daarbij
haar invloed in de Perzische Golf probeert te vergroten.
Redacties van verscheidene media stellen in uitgebreide
artikelen al de vraag in hoeverre een oorlog tussen Iran
en Saoedi-Arabië nog verijdeld kan worden.14 Deze
spanningen maken enigszins duidelijk waarom Iran in de
Perzische golf een agressieve houding toont tegenover
maritiem engagement van landen die samenwerken met
Saoedi-Arabië.
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De vorming van een Centraal-Aziatische
alliantie
De genoemde ontwikkelingen met betrekking tot het
opzetten van lucratieve en op de lange termijn gerichte
economische banden met China en India zorgen voor
een toegenomen bewustzijn over de defensie van de
eigen productiemiddelen en de daarvoor bestemde
infrastructuur, net zoals het Amerikaans maritiem beleid
in die regio. Recente ontwikkelingen hierin betreffen
vooral het afnemen van maritiem materiaal van landen als
Rusland (torpedo’s) en Noord-Korea (mini-onderzeeërs)
door Iran. Met India is Iran de samenwerking aangegaan

‘Het Westen verliest zijn monopolie in de
Perzische golf’

Harsh V. Pant, professor Internationale Betrekkingen aan
Kings College en tevens van Indiase afkomst zegt hierover
in India-Iran Port of Call het volgende: ‘During Modi’s
visit, the two states shared concerns at the spread of
forces of instability, radicalism and terror in the region and
agreed to enhance interaction between their defence and
security institutions on regional and maritime security.’15
Deze maritieme samenwerking werd op 27 mei van dit
jaar zichtbaar tijdens gezamenlijke oefeningen tussen
Iran en India, waarbij twee Indiase fregatten vier dagen
in de Iraanse haven van Bandar Abbas verbleven ter
bevordering van regionale betrekkingen. Commandant
van de Iraanse marine Amir Hossein Azad zei hierover:
‘Interaction among regional countries will have a positive
effect on increasing the level of political, economic and
military relations which will help boost maritime security
and peace.’16
Oplopende spanningen tussen de Amerikaanse en Iraanse
marine in de Perzische Golf en de Straat van Hormuz
zorgen voor speculatie over de internationale aspiraties
van Iran. Stuurt het aan op conflict? Probeert het de
voetafdruk van het Westen in de Golf uit te wissen? Of
probeert het simpelweg een regionale macht te worden
die zijn mannetje kan staan nu het Midden-Oosten al
geruime tijd zeer instabiel is?

Schout bij Nacht Sardar Ali Fadavi wordt door ayatollah Khameini onderscheiden voor zijn verdiensten bij de arrestatie van de Amerikaanse
zeelieden op 12 januari 2016. (Wikimedia Commons)

maritieme veiligheid met een groter engagement in en
rond een van ‘s werelds belangrijkste ‘choke points’.
Met andere woorden: het Westen verliest zijn monopolie
in de Perzische golf. Deze verandering in de status quo
zal zijn stempel drukken op de komende jaren en het
Westen zal moeten leren om de Golf te delen. Anders zal
het spierballenvertoon juist een wig gaan vormen in de
Perzische Golf, met mogelijke gevolgen van dien.
Bas Naafs is masterstudent Militaire Geschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam, heeft stage
gelopen op het Koninklijk Instituut voor de Marine
en is waarnemend eindredacteur geweest voor het
Marineblad.

om de veiligheid rond de Arabische Zee te kunnen
waarborgen. Deze afspraak is geconcretiseerd tijdens
het eerdergenoemde bezoek van president Modi aan de
Iraanse president Rouhani en loopt in alle opzichten lineair
met de ontwikkeling van de haven van Chabahar.

Conclusie

Saoedi-Arabië
Uit het voorgaande zou opgemaakt kunnen worden
dat er grofweg twee kampen zijn ontstaan die uit zijn
op olieafname uit de Perzische Golf, de Golf van Oman
en de Straat van Hormuz. Enerzijds Saoedi-Arabië en
de Verenigde Arabische Emiraten met de Verenigde
Staten als grootste maritieme actor ter bescherming
van de handelsvaart. Anderzijds het kamp van Iran met
olieafname door landen als China (50%), India (23%),
Japan (15%) en Zuid-Korea (11%), met de Iraanse marine
als grootste maritieme actor.
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Maritiem engagement van Iran

Als we kijken naar mogelijke motieven voor Iran om zich
meer te roeren zien we dat het zich, naast de concentratie
op landsverdediging, meer en meer inzet voor het
faciliteren van verwachte economische impulsen als
gevolg van de nucleaire deal en de daaruit voortkomende
investeringen in de maritieme infrastructuur. Denk hierbij
aan de samenwerking met China voor een olieterminal
in de Straat van Hormuz, en de samenwerking met
India om met een grote, moderne haven een lucratieve
handelsroute naar Centraal-Azië te kunnen openen.
Deze samenwerking noopt tot waarborging van de
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1956. De wereld in
opstand
Auteur : Simon Hall
Uitgever : Het Spectrum 2016
Omvang : 502 blz.
Prijs
: € 29,99
ISBN
: 9789000338610

Het midden van de jaren
vijftig van de vorige eeuw was
geen saaie periode. Terwijl de
Koude Oorlog voortwoekerde,
gistte het sinds Stalins dood
in maart 1953 achter het
IJzeren Gordijn. Het neerslaan
door het Rode Leger van
de opstand in Hongarije
in oktober-november
1956 was daarvan het
dieptepunt. Tegelijkertijd
worstelden Groot-Brittannië
en Frankrijk met de laatste
dekolonisatiegolf: de Britten
probeerden op Cyprus
de touwtjes in handen te
houden, terwijl de Fransen
in Algerije verzeild raakten
in een ‘vuile oorlog’. Hall,
als historicus werkzaam
aan de Universiteit van
Leeds, beschrijft al deze
ontwikkelingen met een vlotte
pen in 1956. De wereld in
opstand. Moeiteloos schakelt
hij over van het ene decor
naar het andere: van de
gebeurtenissen in de SovjetUnie via de Franse en Britse
koloniale perikelen naar de
opbloeiende jeugdcultuur
in het Westen of de zwarte
burgerrechtenbeweging in
de Verenigde Staten. De
beschrijving van de vreedzame
boycot van gesegregeerde
busmaatschappijen in de
zuidelijke staat Alabama in
1955-1956 is – samen met
het verhaal van de Hongaarse
opstand – een van de
hoogtepunten van het boek.
Vermeldenswaard is ook de
weergave van de Britse en
Franse militaire interventie
in Egypte in oktober 1956
om de nationalisatie van het
Suezkanaal ongedaan te
maken. Londen en Parijs leden
een smadelijke nederlaag toen
zij door de Verenigde Staten
werden gedwongen hun actie
te staken.
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Het jaar 1956 was zeker
‘een bijzonder jaar’, zoals
Hall schrijft, maar was het
ook een ‘kantelpunt in de
geschiedenis’, zoals de omslag
van het boek beweert? Dat
laatste lijkt overdreven. Als
de auteur van 1956. De
wereld in opstand iets kan
worden verweten, is het dat
hij alle ontwikkelingen nogal
geforceerd naar dat ene jaar
toeschrijft. De destalinisatie
begon natuurlijk in 1953 en
het is tekenend dat Hall de
(neergeslagen) volksopstand
in Berlijn in juni van dat jaar
nauwelijks het vermelden
waard vindt.
De Algerijnse oorlog was
al in 1954 begonnen en
zou pas in 1962 leiden tot
onafhankelijkheid. De busboycot in Alabama – waarvan
de jonge, charismatische
dominee Martin Luther King
een van de organisatoren was
– was al in december 1955
uitgebroken, terwijl al een jaar
daarvoor het Amerikaanse
Hooggerechtshof had bepaald
dat de rassenscheiding op
scholen in de zuidelijke staten
ongrondwettelijk was. Elvis
Presley brak inderdaad in
1956 door – met ‘Heartbreak
Hotel’ – maar Bill Haley’s
‘Rock around the clock’
dateerde toch al van 1954
en werd meteen het volkslied
van ‘de jongerenrevolte’. En
hoe prachtig Simon Hall de
geheime landing van Fidel
Castro op de Cubaanse kust
in december ook beschrijft,
diens revolutiepoging was
aanvankelijk een mislukking;
pas in 1959 zouden de
revolutionairen hun triomfale
intocht in Havana maken.
Deze kritiek neemt niet weg
dat Hall alle gebeurtenissen
vakkundig in kaart brengt. Zijn
1956. De wereld in opstand
is daardoor een fascinerende
beschrijving van de
internationale ontwikkelingen
in het midden van de jaren
vijftig.
Dr. J.W.L Brouwer,
Radbouduniversiteit
Nijmegen

inrichting en ordening van het
internationale systeem, werkt
militaire macht nog altijd beslissend.

China’s Military Power:
Assessing Current and
Future Capabilities
Auteur : Cliff, R.
Uitgever : Cambridge
University Press
New York, 2015
Omvang : 380 blz.
Prijs
: € 28,99 (paperback)
ISBN
: 9781107502956

De Chinese krijgsmacht groeit
met de dag. Een prangende
vraag is waarom de Chinezen
hun krijgsmacht (PLA) in zo’n
hoog tempo moderniseren en
uitbreiden. Het is een raadsel wat de kwaliteit en de
mogelijkheden van de PLA
zijn en zullen zijn. Het is lang
geleden dat de PLA buiten de
landsgrenzen ten strijde trok.
Wat de uitkomsten van grote,
geïntegreerde oefeningen
zijn, is ongewis. Openhartige,
vakinhoudelijke discussies zijn
schaars. Inschattingen over
de kracht en kwaliteit van de
PLA zijn daarom doorgaans
academische exercities waarbij publicaties inzoomen op
specifieke aspecten van de
Chinese militaire macht. Genuanceerde, brede studies zijn
zeldzaam en complex.
Roger Cliff, China’s Military
Power, Assessing current and
future capabilities, is een
positieve uitzondering.
China is op weg een wereldmacht te zijn. Het hanteert
een peaceful coexistence
doctrine en kiest er voor
conflicten met economische
macht op te lossen. Echter,
volgens SIPRI is het een gegeven dat, ‘Military power is still
the sine qua non for stature
in the international system’.
Anders gezegd, een wereldmacht werkt vanuit een positie van kracht en op basis van
geloofwaardigheid dat macht
beslissend wordt ingezet. Of
dit primair met economische
macht kan, valt te betwijfelen
en zou de Chinese moderniseringen en uitbreidingen
verklaren. Immers, in geopolitieke conflicten, die in essentie gaan over de toegang
tot strategische mineralen
en delfstoffen samen met de

China’s Military Power is
verplichte kost om twee redenen. Ten eerste geeft het
een gewogen beeld van de
stand van zaken in het Chinese krijgsbedrijf. Ten tweede,
minstens zo interessant, is de
methode die Cliff hiervoor
gebruikt: een comprehensive
analysis via een afgeleide
DOTMLPF-methode (Doctrine,
Organizational structure,
Weaponry, Personnel, Training, Logistics and Organizational culture). Gevalideerde
gegevens over de PLA zijn
schaars waardoor de zeven
dimensies beschouwd worden binnen het kader van de
ontwikkelingen die niet alleen
de PLA doormaakt maar ook
China als geheel.
Het gaat niet slechts om de
harde feiten maar juist om begrip van de ontwikkelingen en
de samenhang binnen de dimensies. Cliff heeft terecht de
intentie dat, ‘Understanding
China’s current and future
military capabilities is essential to understanding of how
China affects the international
system, including an understanding of the likelihood of a
great power war that would
fundamentally transform the
international system.’
De PLA is dus een heuse militaire inhaalbeweging aan
het maken. De krijgsmacht
bleef erg achter bij het economische succes van het land.
Bovendien was het leger tot
in de jaren ’90 een soort verzamelplaats van afgedankt
militair materieel met slecht
opgeleide en nauwelijks getrainde soldaten en corrupte
leiders.
Inmiddels is China echter zo
ver dat Cliff opmerkt dat, ‘By
2020, the quality of China’s
military doctrine, equipment,
personnel and training will
likely be approaching, to varying degrees, those of the US
and other Western militaries.’
Als je daarbij zijn opmerking
neemt dat het geopolitieke
zwaartepunt verschuift naar
Azië, dan is een genuanceerde
studie naar de instrumenten
van de Chinese machtspolitiek
noodzakelijk. In dit verband
stelt ook het recente RAND
rapport, The US China Military
Scorecard, weinig gerust.

Cliff is niet positiever, hij suggereert dat, ‘The 2020s are
likely to be a time of power
transition in East Asia, from
a region in which the United
States has had the capability
to defend its allies against
virtually any form of aggression, to one where China
has the capability to, at a
minimum, contest control
of the seas and airspace and
where an attempt to oppose
a Chinese use of force will
be dangerous and costly for
any country, including the
United States.’ Misschien is
dat zelfs wat voorzichtig geformuleerd. Vooral de Chinese
marine heeft steeds betere
survivability mogelijkheden en
goede, misschien wel betere,
capaciteiten om information
warfare te voeren tegen vitale
Amerikaanse C4ISR netwerken via counter-space operations, integrated networkelectronic warfare (INEW) en
cyber warfare. Of dit silver
bullets zijn blijft een vraagte-

ken zolang het er niet op aan
komt. Daarbij zijn de Chinese
ontwikkelingen spectaculair
op het gebied van hypersonic
glide vehicles, counter-stealth
radars, drones, anti-submarine
warfare en ga zo maar door.
Hoe technisch geavanceerd
ook, de vraag blijft wat de
PLA er mee kan doen. Het is
hier waar Cliff een groot verschil maakt.
Cliff beschouwt wapensystemen en de PLA als geheel
niet slechts op hun merites,
voor zo ver we die al kennen,
maar juist in samenhang.
Kwesties als ‘horizontal and
vertical differentiation and
integration’ samen met het
belang van standaardisatie (of
juist niet) van zowel wapensystemen en staven, komen
uitgebreid en geraffineerd aan
bod. Interessant zijn de beschouwingen over de kwaliteit
van het personeel en de kwaliteit van de training. Bij personeel gaat het om, ‘a function

both of the innate abilities
of individuals (intelligence,
intuition, work ethic etc) and
the knowledge they acquire
through experience, formal
training and so on.’ De kwaliteit van de training is lastig in
te schatten al kan een overtuigend beeld worden gecreëerd
met het beschouwen van de
‘progressiveness of training’,
waarover de laatste decennia
redelijk gepubliceerd is.
Logistiek is de belangrijkste
force multiplier van expeditionaire krijgsmachten die (ver)
buiten het eigen territoire
optreden. De kwaliteit ervan
zegt veel over het vermogen
een wereldmacht te kunnen
zijn. Cliff’s conclusie is opzienbarend, ‘By 2020, [logistics] will remain a significant
weakness (…) the PLA will
be able to sustain only small
amounts of force for extended periods outside of the
East Asian region’. Wie daarbij
de ‘organizational culture’
optelt is misschien voorlopig

geruster: ‘The values associated with adaptability and
innovativeness appear likely to
remain an area of weakness
within PLA culture.’ Cliff houdt
echter bewust slagen om de
arm in zijn eindconclusies,
hij kent de beperkingen van
zijn onderzoek. Grote delen
van de PLA zijn ook voor hem
een black box. Op basis van
twee voorzichtige scenario
analyses (een invasie van
Taiwan en een oorlog om de
Spratly eilanden) komt er wel
een sprekend beeld over het
operationele optreden van de
PLA. Dit geeft een aardige inschatting van de mogelijkheden, kwaliteiten en kracht van
het geïntegreerde optreden
van de PLA. Of dit in context
van zijn studie gerust stelt is
complex en vraagt om een
genuanceerd antwoord. Dit is
precies waarom China’s Military Power een must read is!

Aerssen en de Australische
regering. In 1947 vertrok hij
naar zijn laatste post, China.

niet alleen slachtoffer geworden van bezuinigingen,
maar ook van politieke visieloosheid, aldus onderzoeksjournalist Krijn Schramade.
Het gevolg: een op papier
multifunctionele krijgsmacht,
maar in de praktijk amper
inzetbaar.

Dr. drs. A.J.E. Wagemaker
MA, KOLMARNS

BOEKSIGNALEMENTEN

Driemaal Oost. François
van Aerssen Beijeren
van Voshol (1883-1968).
Marineofficier, koopman
en diplomaat
Auteur : Marnix van Aerssen
Uitgever : Karwansaray BV,
Rotterdam 2016
Omvang : 536 blz
Prijs
: € 29,95
ISBN
: 9789490258139

Driemaal Oost vertelt het
levensverhaal van een
Nederlands diplomaat in de
roerige jaren 1930-1950.
François van Aerssen Beijeren
van Voshol had een lange
en veelzijdige loopbaan.
Hij was marineofficier en
koopman, maar bovenal
was hij een prominent
Nederlands diplomaat,

vermoedelijk de enige met
de Militaire Willemsorde.
Van heel nabij zag hij – eerst
als consul-generaal en later
als ambassadeur – grote
politieke veranderingen.
In Hamburg maakte hij de
opkomst mee van de door
hem verfoeide nazi’s, die
hem in 1939 persona non
grata verklaarden. In Teheran
was hij getuige van de BritsRussische inval die leidde
tot het aftreden van de proDuitse sjah. Een hoogtepunt
in zijn loopbaan was zijn
benoeming in 1942 tot
eerste Nederlandse gezant
in Australië. Hij bouwde hier
een hechte relatie op met
de uit Indië geëvacueerde
militairen en bestuurders.
Vanuit dit land moest de
bevrijding van NederlandsIndië worden georganiseerd.
Direct na de oorlog kreeg hij
er te maken met boycotacties
van vakbonden in de havens,
die Nederlandse schepen
verhinderden uit te varen
met noodhulp voor de exgevangenen uit de Japanse
kampen. Dit draaide uit op
een fel conflict tussen Van

Daar kwam hij terecht in de
burgeroorlog en de door de
nationalisten aangerichte
chaos. Na terugkeer in
Nederland eindigde hij zijn
carrière als lid van de Raad
van State.

De kaalslag bij Defensie
Auteur : Krijn Schramade
Uitgever : Amsterdam
University Press,
2016
Omvang : 176 blz
Prijs
: € 17,95
ISBN
: 9789462981249

De kritiek neemt toe: de Algemene Rekenkamer oordeelde
genadeloos en de NAVO laakt
de lage inzetbaarheid van
de Nederlandse krijgsmacht.
Minister Hennis moest toegeven dat deze sinds vorig jaar
‘niet volledig voldoet’ aan
deze meest fundamentele
inzetbaarheidsdoelstelling: ‘de
verdediging van het eigen en
het bondgenootschappelijke
grondgebied’.
De Nederlandse krijgsmacht
piept en kraakt. En dit terwijl
onveiligheidsnel dichterbij
komt. Hoe heeft het zover
kunnen komen?

Sinds het einde van de Koude
Oorlog is onze krijgsmacht
35

WERKGROEP PA

Huibert van Eijsden
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Peter van de Wiel
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Werkgroep Postactieven en haar evenementen

Hoge respons op enquête

(foto’s Marc Moussault)

Van 25 april tot en met 27 mei van dit jaar heeft de Werkgroep
Postactieven (WGPA) een enquête uitgevoerd onder de
postactieve leden met het doel te vernemen hoe wordt gedacht
over de door de werkgroep georganiseerde evenementen.

De KVMO 64-jarigendag, 19 oktober 2016

Van UKW naar pensioen
Volgens jarenlange traditie is ook dit najaar de KVMO 64-jarigendag gehouden. De bijeenkomst is
bestemd voor alle KVMO-leden die het komende jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Deze
speciale dag staat in het teken van informatie, ontmoeting met oud-collega’s en een gezellig middagprogramma.

O

p woensdag 19 oktober kwamen 55 oudmarineofficieren en hun partners bijeen in
het Marine Evenementen Centrum bij het
Marine-etablissement te Amsterdam, dat vanwege het
Nederlandse EU-voorzitterschap begin 2016 prachtig is
gerenoveerd. Veel drukte en gezelligheid, oude bekenden
zagen elkaar na vaak lange tijd weer. Ook al was het
programma strak geregisseerd, er was volop gelegenheid
elkaar te spreken.
De dagvoorzitter gaf een korte toelichting en gaf het
woord aan de voorzitter KVMO, KLTZ Marc de Natris.
Hij schetste de ontwikkelingen binnen de KVMO en
vertelde over de onderhandelingen die worden gevoerd
met de minister van Defensie over de personele situatie.
Hierbij verwoordde hij zijn grote zorgen, zoals ook uit zijn
wekelijkse weblogs blijkt.
MAJ b.d. Albert Lok van de NOV sprak over de
belastingregelgeving die van belang is voor degenen die
met pensioen gaan. Zijn boodschap: houd er rekening
mee dat u over het AOW aanvullende loonheffing
moet betalen en zet dat bedrag alvast opzij op de bank
wanneer u op een gegeven moment uw maandelijkse
AOW gaat ontvangen.
SBN Rob Kramer, Plaatsvervangend Commandant
Zeestrijdkrachten, hield een boeiend en gloedvol betoog
over de huidige stand van zaken binnen de KM en over
de perspectieven voor de nabije toekomst. Het zijn tijden
vol zorg over o.a. de beoogde en hoogst noodzakelijke
nieuwbouwprogramma’s maar desondanks was de toon
van zijn verhaal positief; er wordt met vertrouwen vooruit
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gekeken. Kramer: ‘De kracht van onze organisatie wordt
getoond door de grote inzet van het personeel.’
De heer drs. Ruud Harbers, arts en psycholoog, sprak over
drie zaken die voor de aanstaande gepensioneerden van
belang zijn: leef gezond en eet verstandig, blijf voldoende
bewegen, bij voorkeur in de buitenlucht, en zorg voor
zingeving in je leven door actief te blijven.
Na de presentaties ontmoetten de deelnemers elkaar bij
een gezellige borrel in de foyer, waarna werd genoten
van een heerlijk Indisch buffet. Na de lunch vertrokken
de deelnemers naar de steiger, waar de rondvaartboot
gereed lag. Met zonnig weer werd door het oostelijke
havengebied gevaren en door enkele grachten van
Amsterdam.
Weer terug in het Marine Evenementen Centrum kreeg de
heer Fred Lardinois, voorlichter van het ABP, het woord.
Hij gaf uitgebreide informatie over de pensioenregeling
van het ABP. Zijn uitleg was duidelijk: de hoogte van het
pensioen wordt bepaald door de opbouw van het aantal
pensioenjaren, door het persoonlijk jaarlijkse inkomen
en door de AOW, die pas ingaat op de AOW-gerechtigde
leeftijd. Vanwege de nog steeds te lage dekkingsgraad bij
het ABP is er nauwelijks zicht op inflatiecorrectie voor het
komende jaar.
Met deze presentatie kwam er een einde aan deze
boeiende en interessante dag en keerde iedereen terug
naar huis, na een laatste prettig gesprek in de foyer.

(foto Marc Moussault)

(foto Marc Moussault)

De PA-evenementen van de KVMO, vlnr: de 64-jarigendag, het Maritiem Evenement en de KVMO-Veteranendag.

M

et maar liefst 310 respondenten zijn de
verwachtingen ruimschoots overtroffen!
Daarbovenop hebben veel respondenten hun
antwoorden aangevuld met opmerkingen, die kleur geven
aan de meer ‘droge’ uitkomsten en ook de betrokkenheid
van de deelnemers weerspiegelden.
De WGPA organiseert jaarlijks het Maritiem Evenement
en de 64-Jarigendag en tweejaarlijks de KVMOVeteranendag. Elk van de evenementen draagt op eigen
manier bij aan de cohesie binnen de vereniging.

De enquête
Op basis van eigen onderzoek in het najaar van 2015
heeft de werkgroep het hoofdbestuur van de KVMO
kunnen overtuigen van het blijvende nut en de noodzaak
van deze evenementen. Niettemin heeft de WGPA
voorgesteld een online enquête uit te voeren onder haar
doelgroep(en) om haar visie bij de leden te verifiëren.
De enquête moest onder meer antwoord geven op de
vragen:
• organiseert de werkgroep de goede evenementen?
• organiseert de werkgroep deze evenementen op een
goede manier?
• zijn er andere evenementen, waarvan de werkgroep de
organisatie op zich zou moeten nemen?
Deze vragen zijn uitgewerkt in 24 enquêtevragen, die aan
de doelgroepen zijn voorgelegd met gebruikmaking van
de online tool SurveyMonkey.

De uitkomst
De uitkomst van de enquête is zonder meer positief.
Alle evenementen scoren een (zeer) hoge algemene
beoordeling en navenante beoordelingen op deelaspecten

ervan. Vrijwel unaniem wordt aanbevolen de verschillende
evenementen voort te zetten.
Natuurlijk is een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de
‘eenvoudige’ opzet van de enquête en de interpretatie
van de antwoorden en scores. Toch trekt de WGPA op
basis van omvang én inhoud van de hoge respons de
conclusie, dat ze met haar evenementen op de juiste weg
zit. Valt er dan geen ‘onvertogen woord’? Nauwelijks:
slechts 12 van de 310 respondenten hebben suggesties
ter verbetering/verandering gedaan en 16 respondenten
noemden onderdelen of aspecten, waaraan meer
aandacht zou moeten worden besteed.
Zoals vermeld hebben de deelnemers ruimschoots
aanvullende opmerkingen gemaakt. Vaak betrof het een
bevestiging of ondersteuning van de gegeven antwoorden
maar er zitten ook meer inhoudelijke opmerkingen tussen.
Ze worden allemaal (nader) op hun merites beschouwd en
gebruikt om de opzet en uitvoering van de verschillende
evenementen verder te verbeteren.
De Werkgroep Postactieven is erg verheugd met de
betrokkenheid van de deelnemers en de strekking van
hun respons. Gevoegd bij de al eerder door het HB
uitgesproken instemming, vormen deze uitkomsten voor
de WGPA een aanmoediging om door te gaan met de
evenementen.
De WGPA wil alle respondenten hartelijk danken voor hun
deelname aan de enquête.
Belangstellenden kunnen het volledige enquêteresultaat
bekijken op de KVMO-site: www.kvmo.nl/kvmo/
werkgroepen/werkgroep-postactieven
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IN MEMORIAM

KVMO-Veteranendag 2017

Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht
u in kennis te stellen van het overlijden van:
LTZE 2 OC b.d. G.E. Kraaikamp († 17 oktober 2016)
Mevr. A. Valkenburg-Clignett († 16 oktober 2016)
KAPTMARNS b.d. J.G.A. Schampers († 7 oktober 2016)
KLTZ J.J. Oppeneer († 15 september 2016)
LTZSD 1 KMR b.d. drs. J.D. Wilton († 18 augustus 2016)
OMARVA 2 b.d. M.J.M. van Weerd (datum overlijden onbekend)

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

Afdelingsactiviteiten tweede helft 2016
AFDELING NOORD
6 dec

AFDELING ZUID

Bijeenkomst postactieven
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang : 17:30 uur

AFDELING MIDDEN
22 nov

Afdelingsborrel
Locatie
: Plein Kalvermarkt Complex, Den Haag
Tijd
: 16.30 – 18.30 uur

Gedurende het winterverlof is het kantoor
van de KVMO gesloten
van 23 december 2016 t/m 8 januari 2017.
Het hoofdbestuur van de KVMO
verwelkomt haar nieuwe leden!
Bent u Veteraan en KVMO-lid? Noteert u dan alvast het volgende in uw agenda:
op 17 maart 2017 vindt voor de vijfde keer de KVMO-Veteranendag plaats!
Locatie en programma worden nog bekend gesteld. Houdt u hiervoor het Marineblad
en de KVMO-site in de gaten.
ADVERTENTIE

Borrel met lezing en diner (KVEO)
Locatie
: de Merelhoeve, Nieuw- en Sint Joosland
Aanvang : 17.00 uur

16 dec

Eindejaars borrel (KVMO)
Locatie
: de Merelhoeve, Nieuw- en Sint Joosland
Aanvang : 18.00 uur

Alle activiteiten staan open voor KVMO leden, ook als een andere
vereniging de organisatie verzorgt. Voor vragen of nadere informatie over het programma kunt u mailen naar: KVMOZuid@aim.com

Ter overname
Boeken over de zeevaart, maritiem (encyclopedie) en
aanverwante onderwerpen.
Informatie: J. Dresken-Vermeij,
email: gerhan.24@kpnmail.nl

KLTZ b.d. P.K. Veldhuis
KADB R.D. Nowee
DE DEADLINE VOOR HET AANLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE RUBRIEK KVMO-ZAKEN VOOR HET DECEMBERNUMMER IS 28 NOVEMBER 2016.

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
Ere-leden:
KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann
KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien
KTZ b.d. L.J.M. Smit
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek
Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZ ing. M.E.M. de Natris
Vice-voorzitter:
KTZ mr. N.A. Woudstra
Secretaris:
LTZ 2 OC (LD) R. Groen
Penningmeester:
KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt
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17 nov

Namens Afdeling Noord
KLTZ (LD) R. de Leeuw
Namens Afdeling Midden
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
Namens Afdeling Zuid
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman
Namens Werkgroep Postactieven
KTZT b.d. W. Helleman
Namens Werkgroep Elders Actieven
LTZ1 (LD) KMR M. Venema
Namens Werkgroep Jongeren
LTZ2 M. Roelofs Msc.
Namens de Werkgroep Genderbeleid
KLTZ M.A.W. Riemens
Afdelingsbesturen:
Noord:
KLTZ (LD) R. de Leeuw
KLTZ b.d. P.J. van Maurik
KLTZ b.d. B. Fritzsche
LTZ1 ing. R.A. Paarlberg
LTZ1 (TD) dr. ir. W.L. van Norden

Midden:
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
KTZ (TD) ir. J.J. Bleijs
KLTZ b.d. J. de Jonge
KTZ b.d. H. van Eijsden
Zuid:
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman
maj KL b.d. P. van der Laan
KLTZ (SD) b.d. A.J. Zwiers
KLTZA b.d. P.A. Brons
(postactieven)
KLTZ (TD) T.S. van Tongeren
Caribisch Gebied:
KLTZ (LD) drs. P.J. van Roon

Adres secretariaat:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
T
: 070-3839504
F
: 070-3835911
E
: info@kvmo.nl
W : www.kvmo.nl
De KVMO heeft een
samenwerkingsverband met
Onderlinge Bijstand
(www.onderlingebijstand.nl).
Voor nadere informatie of
het verkrijgen van
aanvraagformulieren kunt u
contact opnemen met het
secretariaat KVMO.
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Oproep!
Naast het Marineblad, Twitter, Facebook en de website houdt de KVMO u ook graag
op de hoogte via e-mail. In het verleden hebben al veel leden hiervoor hun
e-mailadres aan ons doorgegeven.

WIJZIGINGEN?

LAAT HET ONS WETEN...

GEEF UW E-MAILADRES DOOR!

Om het
e-mailadressenbestand
up to date te
houden en om zoveel
mogelijk leden te
bereiken roept de
KVMO uw hulp in.

...als u in het verleden uw
e-mailadres aan ons heeft
doorgegeven maar
inmiddels u een ander
e-mailadres gebruikt.

Dan kunnen we u benaderen
via e-mail en informeren
over het laatste nieuws
over KVMOevenementen, het
arbeidsvoorwaardenoverleg
en de vereniging!

(Defensie/CZSK geeft
wijzigingen niet aan
ons door!)

Geef uw e-mailadres aan ons door!
Dit gaat heel gemakkelijk:
stuur een mail naar info@kvmo.nl
(Vermeld ook uw naam en rang)

KONINKLIJKE VERENIGING VAN MARINEOFFICIEREN

WWW.KVMO.NL

INFO@KVMO.NL

