
MARINEBLAD
NUMMER 8  |  DECEMBER 2020  |  JAARGANG 130

KVMO

KVMO

Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

www.kvmo.nl

Koninklijke Vereniging 
van Marineofficieren

Faselijn 2025: stip op 
de horizon voor het 
Korps Mariniers

Strategische Kennis-  

en Innovatieagenda 

2021-2025

Vuurdoop voor  

de MARID in Indonesië

Theo Brinkel over  

de war of ideas



2

www.kvmo.nl

Inhoud

COLUMNS 

3  VOORZITTER KVMO

10 JONATHAN HOLSLAG 
 
18 SERGEI BOEKE 

21 THEO BRINKEL 

30  BEREND  
VAN DE KRAATS 

 

VASTE RUBRIEKEN 

9 REACTIES 

9 CARTOON 

19  INGEZONDEN 
MEDEDELING 
Piet Pieterszoon Heyn

22  BOEKEN

ACTUEEL / KENNIS

4   KORPS MARINIERS: 
FASELIJN 2025 
Patrick van Rooij en Rob de Wit

12  STRATEGISCHE KENNIS-  
EN INNOVATIEAGENDA  

 Auke Venema

24   VUURDOOP IN DE ARCHIPEL
 Tico Onderwater
 

MENSEN / ACTIVITEITEN

20  ONDERLINGE 
BIJSTAND 

29 JONG 
 Tom Bronkhorst

31 KVMO ZAKEN 
 In Memoriam

X
X

130 jaar
MARINEBLAD

12

29

4

24 Jong

NIEUWE RUBRIEK



ISSN: 0025-3340

Hoofdredactie:
KLTZ R.O.P. Pulles EMSD
mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Eindredactie
mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Artikelencommissie
drs. A.A. Bon, LTZ1 (TD) ing. J.M.T. Bongartz, 
KLTZ (LD) mr.dr. M.D. Fink, LTZ1 (TD) F.G. 
Marx MSc., LTZ1 (TD) dr. ir. W.L. van Norden,  
dr. A.J. van der Peet, LTZ1 dr. R.M. de Ruiter, 
KOLMARNS R.A.J. de Wit

Medewerkers:
mw. drs. Z. Borgeld-Guman, mr. S. Boeke, 
prof. dr. T.B.F.M. Brinkel, mw. drs. A. Hoets,
dr. J. Holslag, LTZ1 B. van de Kraats,  
KLTZ (TD) H. Boomstra (cartoon) 

Adres redactie
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Tel. 070-383 95 04
marineblad@kvmo.nl
www.kvmo.nl

Vormgeving
Frank de Wit
Tel. 038-455 17 54

Drukwerk
Wilco Art Books
Vanadiumweg 8
3812 PZ Amersfoort

Advertenties
070-383 95 04

Abonnementen 
Voor leden van de KVMO is het Marineblad 
gratis. Informatie over het lidmaatschap van 
de KVMO staat op: www.kvmo.nl onder 
‘FAQ’.   
Niet-leden betalen € 49,50 (NL) of € 69,50 
(buitenland) per jaar.

Copyright Marineblad
Overname van artikelen is enkel toegestaan 
na schriftelijke toestemming van de redactie 
en onder uitdrukkelijke vermelding van de 
bron. Artikelen in het Marineblad vertolken 
niet noodzakelijk de visie van het hoofdbe-
stuur van de Koninklijke Vereniging van Ma-
rineofficieren of van de redactie. De inhoud 
van artikelen blijft geheel voor verantwoor-
ding van de auteur(s). Richtlijnen voor het 
schrijven en aanleveren van artikelen zijn in te 
zien op www.kvmo.nl onder ‘Marineblad’.

Adreswijziging
Zo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:
Secretariaat KVMO 
Antwoordnummer 93244 
2509 WB Den Haag
(geen postzegel nodig)
of info@kvmo.nl

foto cover: 
Mariniers tijdens wintertraining in 
Noorwegen. (MCD/Menno Tames)

R O B  P U L L E S ,  V O O R Z I TT E R  K V M OCOLOFON

3

T
erwijl ik mij te laat bedacht dat ik deze column nog moest schrijven, dacht ik 
ook aan het beter plannen van mijn activiteiten. Het werk als voorzitter van uw 
vereniging is voor mij anders dan de andere banen die ik tot nu toe gehad heb. 
Daarnaast maakt het (in)werken in coronatijd het er ook niet gemakkelijker op, 

maar dat geldt natuurlijk voor de meesten van u. 

Maar even terug naar dat plannen. Aan het begin van het jaar 
was ik de modules internationale Veiligheidsstudies van de 
Hogere Defensie Vorming aan het plannen. Afspraken maken 
met Clingendael voor in februari en met de nodige interessante 
sprekers voor de module in april. En daarna voor de Amerika-
reis en de nieuwe HDV die in augustus van start ging. 

Hoe anders verliep dat na maart. Eerst kwam ik mijn P&O 
loopbaanbegeleider tegen die mij vroeg waarom ik had 
aangegeven niet in 2020 naar de KVMO te willen komen. Had 

te maken met studie, plezier in toenmalige baan en het uitvoeren en plannen van de 
huidige en toekomstige HDV. Maar na een goed gesprek kwamen we erop uit dat het 
haalbaar zou moeten zijn om op 1 januari 2021 aan te treden. Daarna ging het Instituut 
Defensie Leergangen dicht en kon het hele lesplan in de prullenbak. Opnieuw beginnen, 
dus. Ik moest daarbij met een glimlach terugdenken aan mijn tijd in de West waar ook 
altijd alles anders gaat dan je bedacht had. Daar heb ik de oneliner ‘He who plans early, 
plans twice’ opgedaan. Maar goed, een nieuw plan gemaakt voor april, waarna we een 
mooi programma online hebben kunnen afwerken. De reis naar Amerika ging helaas 
ook niet door en daarbij moest ik meteen denken aan die andere oneliner die we vaak 
gebruikten in de West, namelijk ‘A plan is just a list of things that won’t happen.’ En 
zoals u weet ben ik uiteindelijk per 1 oktober aangetreden en niet per 1 januari. 

Moet je dan maar helemaal niet plannen? Het gaat toch allemaal anders. Nee, dat werkt 
volgens mij ook niet. Je zult toch een goed beeld moeten hebben welke kant je op wilt 
gaan. Als je geen plan hebt, dan weet je ook niet wanneer je van je lijn afwijkt. Neem 
het Marineblad. Al jaar en dag verzorgt eindredacteur Marion Lijmbach de planning. 
Zo weet ik ruim van tevoren wanneer ik mijn bijdragen moet aanleveren en dankzij 
de planning hebben we ook nu weer een goed gevuld blad. Met dit keer een nieuwe 
rubriek waarin een jong lid beschrijft wat hem of haar bezighoudt. 

Plannen is dus zeker nuttig, de realisatie ervan is niet vanzelfsprekend. Ik hoop van 
ganser harte dat we in arbeidsvoorwaardenland eindelijk onze plannen kunnen gaan 
uitvoeren: het nieuwe bezoldigingsmodel, het P-systeem, de pensioencompensatie en 
de functiewaarderingssystematiek. Tijd om deze plannen in daden om te zetten. Dat 
sommige dingen niet gaan gebeuren of anders gaan dan we dachten, mag geen reden 
zijn om er niet aan te beginnen.

Voor de wat kortere termijn: graag feliciteer ik alle gedecoreerden met hun Jeneverkruis 
en het Korps Mariniers met de 355e verjaardag. En ik wens u allen een ontspannen en 
goed kerstverlof met zoveel mogelijk dierbaren en natuurlijk een heel mooi en gezond 
2021. Ik plan op een goed jaar waarin we veel plannen gaan realiseren. Tot volgend jaar!

@Voorzitter_KVMO

De KVMO maakt deel uit van de

Marineblad is een uitgave van 
de Koninklijke Vereniging 

van Marineofficieren

ColumnKVMO
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LTKOLMARNS Patrick van Rooij en KOLMARNS Rob de Wit

In januari 2019 heeft het CZSK het operationele concept Future Littoral Operating Concept  (FLITOC)1 
vastgesteld. In het verlengde hiervan zag het functionele concept Littoral Operations 2035 het daglicht 
dat onlangs in de doctrinecommissie Koninklijke Marine (DCKM) is vastgelegd. Beide concepten 
richten zich op het jaar 2035 en vormen de figuurlijke stip op de horizon. Voor het Korps Mariniers 
is daarmee – gelijk voor het CZSK – nog niet beschreven hoe we vanuit het hier en nu bij die stip 
denken uit te komen. Er is behoefte aan een raamwerk dat de eerste fase bestrijkt en waarin alle 
activiteiten van het Korps voor de komende vijf jaar worden gesynchroniseerd. Een raamwerk dat ook 
het fundament legt richting 2035. De activiteiten beslaan, naast de conceptuele ontwikkelingen in 
het kader van FLITOC, actuele en acute uitdagingen van de operationele eenheden. Het operationeel 
raamwerk is Faselijn 2025 en omvat het overkoepelende plan waarin genoemde activiteiten van het 
Korps Mariniers zijn opgenomen. In dit artikel lichten we toe wat Faselijn 2025 inhoudt.

Faselijn 2025:
het operationeel raamwerk voor  
het Korps Mariniers

Faselijn 2025 geeft de commanders intent van 
de Commandant van het Korps Mariniers (CKM) 
voor de komende vijf jaar weer in een herkenbaar 

operationeel raamwerk of campaign plan. Het raamwerk 
is nodig om richting te kunnen geven aan te ondernemen 
acties en te stellen prioriteiten die moeten leiden tot de 
gewenste endstate in 2025. Het staat niet op zichzelf 
maar is in lijn met het Sailplan 2030 van het CZSK 
en daarmee met de Defensienota 2018 (DN2018) en 
de Defensievisie 2035 (DV2035). Met Faselijn 2025 
hebben we wederom scherp voor ogen wat we moeten 
aanpakken om het Korps Mariniers de komende vijf 

jaar te transformeren naar een in de kern operationele 
elitegevechtseenheid, die gereed is voor inzet in het 
gehele geweldspectrum en tegen elke tegenstander.
Eerst gaan we in op de veranderende internationale 
veiligheidssituatie waarin het Korps moet opereren, 
gevolgd door de hedendaagse uitdagingen van het Korps 
Mariniers. Wij sluiten af met een oproep een bijdrage te 
leveren aan de transformatie van het Korps Mariniers. De 
oproep is vooral gericht aan de jongere officieren, zij zijn 
de toekomst van het CZSK.  

De stip op de horizon in 2035 is gezet, Faselijn 2025 bestrijkt de fase tot 2025 en legt het fundament voor het vervolg (ministerie van Defensie)
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De veranderende omgeving
In de inleiding van de DV2035 schetst onze minister een 
onzekere toekomst. De internationale veiligheidssituatie2 
is de afgelopen jaren sterk veranderd en verslechterd. 
Denk aan ontwikkelingen als de illegale annexatie van de 
Krim door Rusland in 2014, het destabiliserende optre-
den van Moskou in Oekraïne (met als gevolg onder meer 
de MH17-ramp), de strijd in Syrië en Irak, de terroristi-
sche aanslagen in en nabij Europa en de toenemende 
cyberontwrichting in eigen land. Ze hebben directe en 
indirecte consequenties voor de fysieke en economische 
veiligheid van Nederland. Ook zien we de afgelopen jaren 
een plotselinge en aanzienlijke ongecontroleerde komst 
van vluchtelingen en irreguliere migranten, wat groten-
deels is terug te voeren op onveiligheid en instabiliteit in 
de landen van herkomst. 
 
De wereldwijde machtsverhoudingen verschuiven mo-
menteel. De macht van het Westen neemt af en de 
invloed van andere spelers, zoals China, op het wereldto-
neel neemt toe. De (regionale) grootmachten gedragen 
zich minder voorspelbaar en de rivaliteit tussen deze grote 
mogendheden groeit en heeft het potentieel te escaleren 
en uit te monden in proxyoorlogen. De dreiging tegen het 
Nederlands en het bondgenootschappelijk grondgebied 
neemt ook toe door landen die zich in toenemende mate 
op militair terrein profileren. Vaak richt deze dreiging zich 
op aantasting van de bondgenootschappelijke solidariteit 
van de NAVO en zal ze plaatsvinden in het hybride spec-
trum. De dreiging kan snel escaleren tot een high-inten-

sity conflict3 tussen gelijkwaardige tegenstanders. Rond 
onze Caribische gebiedsdelen kan de situatie daarnaast 
leiden tot significante migratiestromen vanuit omliggende 
landen en tot regionale instabiliteit.

Voor Nederland betekent dit dat de unieke verantwoor-
delijkheid van Defensie zoals opgenomen in artikel 97 
van de Grondwet4 onverminderd van kracht blijft. Wel zal 
de verhouding van de drie hoofdtaken die voortkomen 
uit dit grondwetsartikel gaan verschuiven. De focus komt 
(wederom) te liggen op de eerste hoofdtaak: bescherming 
van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, 
inclusief het Caribische deel van het Koninkrijk. De twee 
andere hoofdtaken zullen ondersteunend zijn aan de 
eerste. Hierbij zal de derde hoofdtaak – ondersteuning 
van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbe-
strijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als interna-
tionaal – steeds vaker in verband worden gebracht met de 
eerste hoofdtaak. De focus van de laatste dertig jaar op 
de tweede hoofdtaak – bescherming en bevordering van 
de internationale rechtsorde en stabiliteit – zal afnemen. 
Deze belangrijke heroriëntatie is al in de DN2018 aan-
gekondigd en is recent in de DV2035 kracht bijgezet; de 
focus van de krijgsmacht ligt bij de eerste hoofdtaak. 
 
Voor het CZSK en dus ook het Korps Mariniers worden 
de Noord-Atlantische Oceaan - met name de noordflank 
met het Noordzeegebied en het Arctisch gebied - en de 
Baltische regio primaire focusgebieden waar we niet meer 
kunnen rekenen op onze technologische voorsprong en 

Het Korps Mariniers blijft de eerste keuze voor het leveren van snel inzetbare gevechtskracht voor zeer complexe missies in het expeditionaire domein 

(ministerie van Defensie)
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gebieden die niet altijd vrij toegankelijk zijn (bijvoorbeeld 
door de A2/AD -dreiging). Onze Caribische gebiedsdelen 
worden onze secundaire focusgebieden. De veranderende 
veiligheidssituatie vraagt om meer robuuste en adaptieve 
maritieme en dus ook amfibische eenheden, die met 
voldoende voortzettingsvermogen en slagkracht snel 
inzetbaar zijn tot in het hoogste deel van het gewelds-
spectrum. 

Hedendaagse uitdagingen
Het Korps Mariniers van vandaag kent een vijftal uit-
dagingen. Allereerst is er onvoldoende alignment; we 
hebben als mariniers niet dezelfde en juiste blik op onze 
toekomst.5 Dit veroorzaakt onduidelijkheid inzake ambitie, 
doelen en prioriteiten binnen de organisatie. Kortom, het 
ontbreekt aan een duidelijke en gedeelde commanders 
intent. Ten tweede is het Korps Mariniers na 30 jaar inzet 
in Irak, Afghanistan en Afrika in het kader van de tweede 
hoofdtaak geoptimaliseerd voor security en counter insur-
gency (COIN)-operaties wat betreft organisatie, uitrusting, 
mobiliteit, doctrines en tactics, techniques & procedures 
(TTP’s). Die ontwikkeling heeft afbreuk gedaan aan de 
vaardigheden, organisatie en middelen die nodig zijn voor 
het optreden tegen een meer gelijkwaardige tegenstan-
der. Het is de vraag of het Korps Mariniers momenteel 
inzetbaar is binnen het gehele geweldspectrum. Ten 
derde wordt het Korps Mariniers momenteel geteisterd 
door aanzienlijke personeelstekorten als gevolg van een 
bovenmatige, irreguliere uitstroom van met name jongere 
kaderleden. Hoewel dit kalenderjaar voor het eerst een 
afvlakking van deze uitstroom toont, mede dankzij het 
afblazen van de verhuizing naar Vlissingen, de coronacri-
sis en de inzet van bindingspremies, staat het operatio-

nele product nog steeds zwaar onder druk. Ten vierde is 
het Korps Mariniers op dit moment onvoldoende in staat 
snel te vernieuwen en te innoveren. Dit beperkt de snel-
heid van noodzakelijke aanpassingen en veranderingen 
in zowel organisatie, doctrine als aanschaf van nieuw 
materieel. De beperking heeft weer een negatief effect op 
het behoud van personeel. Tot slot is het Korps Mariniers 
onvoldoende georganiseerd en niet goed genoeg geposi-
tioneerd. Mariniers zijn versnipperd binnen diverse staven 
in binnen- en buitenland waardoor het bijna onmogelijk 
is op het juiste moment de juiste informatie bij de juiste 
mensen te krijgen en op het juiste moment invloed te 
kunnen uitvoeren op - voor het Korps - belangrijke beslis-
singen. 

Het operationeel raamwerk
Een belangrijke randvoorwaarde om Faselijn 2025 suc-
cesvol tot uitvoering te brengen is de oprichting en 
vervolgens kwalitatieve en kwantitatieve inrichting van 
de Groepscommandant Operationele eenheden Mariniers 
(GCOEM). In november 2019 is de functie Groepsoudste 
van het CZSK omgezet naar die van Groepscomman-
dant. Met de instelling van de vier groepscommandanten 
beweegt het CZSK weer terug van een proces- naar een 
productorganisatie. De groepscommandanten bewaken 
het integrale eindproduct van hun groep en hebben een 
coördinerende en adviserende rol in de personele en ma-
teriële gereedheid en geven richting aan de middellange 
en lange termijn. Begin oktober dit jaar was de laatste 
fase van de reorganisatie ter versterking van GCOEM een 
feit. Hiermee is de GCOEM-staf op voldoende sterkte om 
sturing te geven aan de realisatie van Faselijn 2025. Het 
operationele raamwerk is verdeeld in een vijftal Lines of 

Faselijn 2025 in het kort

Mission statement: Het Korps Mariniers is een integraal onderdeel van de Koninklijke Marine en is de eerste keuze 
voor het leveren van logistiek lichte en snel inzetbare gevechtskracht voor zeer complexe missies in het expeditionaire 
domein vanuit zee en aan land.
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Effort (LOE). GC-OEM zal deze LOE’s laten uitwerken door 
een groot aantal werkgroepen en de uitvoering moni-
toren en waar nodig bijsturen. Daarnaast is GC-OEM de 
sponsor van Faselijn 2025 richting de hogere niveaus.

De Mission Statement van het Korps Mariniers is en blijft 
dan ook voor deze Faselijn 2025 hetzelfde: Het Korps 
Mariniers is een integraal onderdeel van de Koninklijke 
Marine en is de eerste keuze voor het leveren van 
logistiek lichte en snel inzetbare gevechtskracht voor 
zeer complexe missies in het expeditionaire domein. 
De gewenste eindsituatie is: Het Korps Mariniers 
levert gevechtskracht tot en met niveau 5+ en is direct 
wereldwijd inzetbaar voor (on)voorziene operaties tegen 
elke tegenstander.6

De vijf LOE’s van Faselijn 2025 kennen een aantal Decisive 
Conditions (DC’s) waar een contactpersoon en werkgroep 
aan gekoppeld zijn. De aandacht voor de Korpswaarden 
staan op zichzelf en zijn ondersteunend aan alle LOE’s. 
Het vergroten van trots en storytelling zijn hierbij belang-
rijk. Het zwaartepunt van het operationeel raamwerk is de 
kwaliteit, taakvolwassenheid, flexibiliteit en oplossingsge-
richtheid van onze mariniers tijdens hun inzet.7 Dit is wat 
het Korps Mariniers onderscheidt van andere eenheden 
en wat we moeten beschermen om succesvol en relevant 
te blijven in de toekomst. 

Eveneens ondersteunend aan de LOE’s zijn de samenwer-
king en de kennis en ervaringsdeling met onze belangrijkste 
internationale partners en kennisinstituten. Het Ameri-
kaanse Korps Mariniers is met het programma Force Design 
2030 een gigantische reorganisatie gestart. Het Britse 
Korps Mariniers kent inmiddels de concepten Littoral Strike 
Concept en Future Commando Force. Net als in Nederland 
werken beide korpsen deze concepten gezamenlijk met 
de vloot uit. Hoewel de Britse en Nederlandse concepten 
grotendeels zelfstandig zijn aangelopen gaan FLITOC en 
Littoral Strike Concept vrijwel hand in hand. Met het Duitse 
Seebataillon is onlangs een Roadmap 3.0 uitgegeven voor 
verdere integratie van de Duitsers binnen het CZSK en het 
Korps Mariniers. TNO ondersteunt FLITOC en daarmee 
Faselijn 2025 met het onderzoeksprogramma Mastering 
the Littoral (MtL). Het Amerikaanse kennisinstituut RAND 
onderzoekt voor de NAVO de toekomstige rol van amfibi-
sche eenheden. Hierbij leunt men vooral op inbreng van de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.  

De belangrijkste LOE, de main effort, is LOE 1. Dit be-
treft het leveren van gevechtskracht met de focus op 
de eerste hoofdtaak van Defensie. Het doel is om in het 
gehele spectrum inzetbaar te zijn in overeenstemming 
met NAVO-eisen (capability codes) aan Nederland, hetzij 
(deels) zelfstandig dan wel inpasbaar binnen een groter 
(NATO/US/UK) (amfibisch) verband met de noodzakelijke 
dedicated /designated enablers. 

Het Korps Mariniers kent een vijftal uitdagingen (ministerie van Defensie)
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De bijbehorende DC’s zijn:

•  DC 1.1: Concept of Operations van de toekomstige 
amfibische taakgroep;

•  DC 1.2: amfibisch voortzettingsvermogen;
•  DC 1.3: verankeren belangrijke, niet-organieke enabler 

capaciteit voor de operationele eenheden;
•  DC 1.4: verzekeren nieuwe enabler capaciteit (met 

name in het informatiedomein);
•  DC 1.5: op- en inrichten Fleet Marine Squadron (FMS) 

capaciteit voor maritieme beveiliging;
•  DC 1.6: op- en inrichten van een organieke littoral ver-

kenningscapaciteit binnen het CZSK.

De tweede LOE heet ‘samengesteld gevuld’ en heeft 
tot doel de organisatievorm te bezien en kwalitatief en 
kwantitatief gevuld te raken inclusief de nieuwe eenheden 
(FMS). Het streven hierbij is een vullingsgraad van 95% te 
bereiken. De DC’s van dit LOE zijn:

•  DC 2.1: invulling geven aan behoud van personeel;
•  DC 2.2: aanpassen van de huidige organisatievorm om 

de balans tussen gevechts- en ondersteunende functies 
(teeth to tail) te herstellen; 

•  DC 2.3: aantal en duur (van) opleidingen en certificerin-
gen/currencies met 30% terug brengen zodat de focus 
gelegd kan worden bij trainen in plaats van opleiden.

Het derde LOE betreft ontwikkeling en vernieuwing 
(O&V). Het doel is om O&V structureel te organiseren en 
een prominente plaats te geven binnen de operationele 
eenheden van het Korps. Het Korps Mariniers is daarmee 
in staat kort-cyclisch te testen, te vernieuwen en te imple-
menteren met relevante innovatiepartners in binnen- en 
buitenland. De DC’s van dit LOE zijn:

•  DC 3.1: uitvoering geven aan meest operationeel-kriti-
sche ontwikkelpaden van FLiTOC en LitOps2035; 

•  DC 3.2: nieuwe trainingssystematiek voor de MCG’s 
gericht op niveau 5;

•  DC 3.3: bepalen van de prioriteit en organiseren van 
O&V/Concept Development & Experimentation (CD&E) 
voor het Korps.

De vierde LOE betreft het netwerk en de zichtbaarheid 
van het Korps Mariniers. Het doel is het Korps wederom 
stevig te verankeren binnen de vloot en in (inter)nationale 
netwerken die er toe doen, gericht op de toekomstige 
wijze van optreden. Het Korps Mariniers is goed georgani-
seerd met een voor ieder duidelijke manier van interne en 
externe communicatie. De DC’s van dit LOE zijn: 

•  DC 4.1: positionering van (onder)officieren in binnen- en 
buitenland is afgestemd op behoefte FLITOC/LitOps-
optreden;

•  DC 4.2: organisatie en Interne processen binnen het 
Korps zijn herzien;

•  DC 4.3: externe- en interne communicatie is afgestemd 
op de nieuwe omgeving.  

Noten
1  Zie ‘Future Littoral Operating Concept’ van LTKOLMARNS Jan Willem 

van Dijk en Manuel Thomeer in Marineblad, mei 2019.
2  Bronnen gebruikt voor deze paragraaf zijn; GBVS 2018-2022, HSCC-

studie en NDD.
3  Interstatelijk militair conflict waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

meest moderne technieken. 
4  ‘Een krijgsmacht ten behoeve van de verdediging en ter bescherming 

van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de 
handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde.’

5  Onder alignment wordt verstaan: Een sterke verbondenheid tussen 
een organisatie en de mensen die er werken waarbij medewerkers 
overtuigd zijn van de uitgangspunten en overtuigingen van de organi-
satie. Daarnaast weten de medewerkers waar de organisatie naartoe 
wil, voelen ze zich betrokken bij de ambitie en zijn ze ook in staat om 
daar een bijdrage aan te leveren. De verbondenheid zorgt er voor dat 
de medewerkers graag bij een organisatie (blijven) werken en elke dag 
het beste van zichzelf geven.

6  Met niveau 5+ betekent MCG-niveau inclusief enablers.
7  Dit wordt ook wel het dna van de marinier genoemd. Onder dna ver-

staan we de inventieve en oplossingsgerichte mindset van de marinier 
die doorslaggevend is tijdens het uitvoeren van operaties. Met de 
Korpswaarden Kracht, Verbondenheid en Toewijding als gezamenlijke 
uitgangspunten.  

8  Elite-eenheden zijn eenheden die gelijkwaardige (conventionele of spe-
ciale) taken met een hogere bekwaamheid uitvoeren. Een elite-eenheid 
is dan ook niet hetzelfde als een speciale eenheid en er bestaat een 
duidelijk onderscheid tussen beide begrippen. 

9  Uiteraard roepen we ook (jonge) onderofficieren op, zij horen echter 
niet tot de doelgroep van dit blad. 

De laatste LOE is de nieuwe marinierskazerne op Kamp 
Nieuw Milligen (KNM). Met de nieuwbouw op de Veluwe 
beschikt het Korps over een fit for purpose-kazerne met 
het dna van de marinier. Dit is een apart project met een 
eigen projectorganisatie. Hoewel de realisatie van de 
nieuwe kazerne en daarmee de verhuizing pas na 2025 
zal plaatsvinden, zullen de meeste staf- en planningsacti-
viteiten de komende jaren plaatsvinden. Dit maakt deze 
kazerne een integraal onderdeel van Faselijn 2025.

Oproep om mee te denken
Met Faselijn 2025 hebben we kort, krachtig en scherp 
voor ogen wat we moeten aanpakken om het Korps 
Mariniers de komende vijf jaar te transformeren naar een 
in de kern operationele elitegevechtseenheid die gereed 
is voor inzet in het gehele geweldspectrum en tegen elke 
tegenstander.8 Faselijn 2025 is daarmee geen ambitie, het 
is een noodzaak. Hoe we het gaan doen is nog niet precies 
bekend, maar dat de faselijn leidt tot een reorganisatie is 
onvermijdelijk. We kunnen bij de verschillende projecten en 
werkgroepen daarom nog wel wat hulp gebruiken. Hierbij 
roepen wij vooral de jongere officieren9 op zich aan te mel-
den om mee te denken. Het motto is dan ook ‘niet klagen, 
maar bijdragen’. De oproep is zeker niet alleen gericht aan 
mariniers. Ook – of misschien wel juist – vlootpersoneel 
kan een waardevolle bijdrage leveren. Laten we met elkaar 
zorgen dat we als CZSK kunnen blijven leveren wat er van 
ons wordt gevraagd in tijden van nood en verandering.

LTKOLMARNS Patrick van Rooij is Commandant 
1MCG. Hij startte de werkgroep die heeft geleid tot 
Faselijn 2025.

KOLMARNS Rob de Wit is sinds mei 2020 Groeps-
commandant Operationele Eenheden Mariniers 
(GC-OEM). Daarvoor zat hij bij de afdeling Strategie 
& Advies van CZSK.

Faselijn 2025
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REACTIES

‘Het thema van de column door professor Brinkel 
in het Marineblad van november ’20 is actueel en 
belangrijk; zijn benadering erg goed. Ik vat het samen 
als een vraagteken bij het informele, vriendelijke, vooral 
leuke taalgebruik vanuit en ook binnen Defensie, mooi 
aansluitend op het landelijk gebruik en daarom waar-
schijnlijk wervend geacht. 

Woordkeus en taalgebruik zijn van grote invloed en 
verdienen dus zorgvuldigheid. Naast overdracht van 
feiten dragen zij ook suggesties aan van achtergronden 
en verwachtingen en soms is dat het belangrijkste deel 
van de boodschap. Ondoordachte of bewuste hantering 
van in feite verhullend taalgebruik leidt op zijn minst tot 
onvolledigheid en op zijn slechtst tot misleiding. De heer 
Brinkel duidt een moeras aan waar we bij Defensie, naar 
mijn indruk, allengs diep in verzeild zijn. Twee voor mij 
sprekende voorbeelden:

De mantra “het brengen van veiligheid op en vanuit zee” 
klinkt lief, maar is onvolledig. Het betekent immers dat 
men onveiligheid wil bestrijden, wat inhoudt het kunnen 
produceren van effectieve, acute onveiligheid voor de 
gevaarbrenger. Daartoe moet men dus bereid en in staat 
zijn om strijd te voeren. Dat is niet vriendelijk en ook niet 
leuk; maar voor strijdkrachten de core business.
De uitdrukkingen “werken bij Defensie” en “een baan bij 
Defensie” zijn ronduit misleidend waar het militairen be-

treft. Zij suggereren een vergelijkbaarheid met werken bij 
een civiele onderneming; maar van een militair wordt veel 
meer verwacht. Vroeger gebruikte men de uitdrukking 
“dienen”, en dat was eerlijker. Daarbij horen de suggesties 
van toewijding aan een groter belang dan het persoon-
lijke, dat van onze samenleving; een eervolle inzet, opof-
fering. Opmerkelijk dat men die term nog wel gebruikt 
als over het verleden wordt gesproken: “Hij diende in de 
Korea-oorlog” – “Hij werkte in Korea” klinkt dan ineens 
gek. Uit het “werken” bij Defensie vloeit weer voort dat 
men spreekt van “werknemers” en “de werkgever” – zou 
“militairen” en “de Staat” niet meer ter zake zijn? Trou-
wens, ook het “nemen” en “geven” is hier discutabel. 
Men kan ook stellen dat de militair zijn of haar diensten 
geeft aan de samenleving, en de Staat die diensten (in 
dank) aanvaardt, dus neemt. En een CAO? Wordt er 
arbeid verricht waarvoor een overeenkomst moet worden 
afgesloten? 

Door dit alles wordt vanzelfsprekend de indruk gewekt en 
versterkt dat militair zijn een baan is als al die andere - tot 
het botst met de ontnuchterende realiteit. Dan vragen 
we, geschokt, aandacht voor de bijzondere aard van het 
militair zijn! Maar hebben we dat misverstand niet zelf in 
de hand gewerkt door woordkeus en taalgebruik door en 
vanuit Defensie?’

KTZ b.d. P.R. Wouters

Reactie op de column van prof. Theo Brinkel in Marineblad nr. 7, 2020
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 ‘Voor een land dat 
zo groot is en zoveel 
ambities heeft is de 

maritieme slagkracht 
bijzonder klein’

B
egin november sloot het Indiase vliegdekschip INS Vikramadiya zich aan bij een 
grote vloot bestaande uit Amerikaanse, Japanse en Australische oorlogsbodems, 
voor de marine-oefening ‘Malabar 2020’ in de Golf van Bengalen. Deze oefening 
van de vier landen, ook wel de ‘Quad’ geheten, moest vooral een signaal naar 

China toe zijn. Maar China was allerminst onder de indruk. Behalve de Verenigde 
Staten blijven de drie andere leden weigerachtig om van de Quad een volwaardig 
bondgenootschap te maken. Daarnaast is de Indiase marine een puinhoop.

Indiase officieren zijn er vaak als de kippen bij om Europa er, terecht, op te wijzen dat het 
maritiem amper aanwezig is in de Indische Oceaan. Maar India zelf heeft ook de groot-
ste moeite om zich maritiem te doen gelden in haar nabuurschap. De Indiase marine 
heeft doorgaans amper vijf grote oppervlakteschepen ontplooid en in het beste geval 
een onderzeeboot. Voor een land dat zo groot is en zoveel ambities heeft is de mari-
tieme slagkracht bijzonder klein.

Dat heeft voor een deel te maken met het bescheiden defensiebudget. Ofschoon India 
aankijkt tegen vijandige buren zoals Pakistan en China, alsook enorm veel instabiliteit in 
de regio, is het Indiase defensiebudget vier keer kleiner dan dat van China. Het aandeel 
van de marine in het totale budget is de voorbije vijf jaren gekrompen van 17 naar  
13 procent. Het budget voor materiaal dit jaar is zelfs te klein voor vastgelegde aanko-
pen, waardoor deze worden beperkt of op de lange baan worden geschoven. Komende 
jaren worden er bijvoorbeeld minder mijnenbestrijdingsvaartuigen, minder P-8 patrouille-
vliegtuigen, minder ASW-helikopters en minder landing platform docks aangekocht dan 
voorzien.

Een deel van het probleem ligt ook bij de industrie. ‘Atmanirbharta’, de Indiase slo-
gan van zelfvoorzienendheid maakt dat het land veel zelf probeert te bouwen. Maar 
de  Indiase defensie-industrie staat zwak en zonder buitenlandse hulp lukt het niet. De 
 Indiase marine keurde recent een aantal helikopters af omdat ze niet voldeden. De rela-
tieve zwakte van de Indiase marine schept verschillende problemen. Ofschoon het land 
langs bijzonder belangrijke scheepvaartroutes ligt, blijft de Indiase bijdrage in de strijd 
tegen piraterij,  illegale visserij en andere uitdagingen in de regio beperkt. Er is ook heel 
weinig situational awareness in de Indische Oceaan.

De gevolgen zijn vooral groot ten aanzien van het assertieve China. India heeft weinig 
gewicht in de schaal te leggen. Met de drie schepen die China in de regio houdt, hoeft 
het amper onder te doen voor India. De twee grote Chinese steunpunten in het bekken 
van de Indische Oceaan, Djibouti en in de toekomst wellicht Gwadar, zijn moderner en 
beter toegankelijk dan menig Indiase marinehaven.

En het gaat hard. De afgelopen tien jaar nam China bijvoorbeeld 25 nieuwe onderzee-
boten in de vaart versus 3 in India; 45 grote fregatten en destroyers versus 11 in India;  
84 korvetten en OPV’s versus 8 in India. Aantallen zeggen niet alles, maar ze bevestigen 
toch de enorme kentering in de machtsbalans. China is vandaag meer een maritieme 
mogendheid dan India, ondanks het feit dat India een natuurlijke aanlegkade is in de 
Indische Oceaan en ondanks de tomeloze ambitie om de dominante maritieme speler  
in de regio te zijn. 

Dr. Jonathan Holslag is 
politicoloog en China-
kenner. Hij is onder meer 
docent Internationale 
Politiek aan de Vrije 
Universiteit Brussel. 

Column
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Met het einde van de huidige kabinetsperiode in zicht heeft minister van Defensie Ank Bijleveld-
Schouten twee toekomstgerichte beleidsdocumenten naar de Tweede Kamer gestuurd: de 
Defensievisie 2035 en de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025. De SKIA geeft 
richting aan kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovatie bij Defensie. Door de nauwe 
samenhang met de Defensievisie laat de SKIA zich ook lezen als een routekaart naar de Nederlandse 
krijgsmacht van 2035.

De Strategische Kennis- en 
Innovatieagenda 2021-2025
Op weg naar de krijgsmacht van de toekomst  

Dit artikel volgt op hoofdlijnen de SKIA met ach-
tereenvolgens een schets van het geactualiseerde 
kennis- en innovatiebeleid van Defensie, de kennis- 

en innovatieomgeving van dit departement en de belang-
rijkste impulsen voor krijgsmachtsontwikkeling: techno-
logische ontwikkelingen en (toekomstige) operationele 
behoeften. Vanzelfsprekend komen ook de speerpunten 
van de SKIA aan bod. Rode draad is de maritieme com-
ponent. De Koninklijke Marine is immers het operationele 
commando bij uitstek waar kennisopbouw, technologie-

ontwikkeling en innovatie resulteren in nieuwe capaci-
teiten. Ten slotte wordt de SKIA bezien vanuit maritiem 
perspectief.

De Strategische Kennis- en Innovatieagenda 
2021 - 2025 

Doelstelling 
De SKIA heeft net als vorige edities als doel richting geven 
aan kennisopbouw, technologieontwikkeling en innova-

Detail van een kwantumcomputer (MCD/Mark David)
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ties die bijdragen aan de vernieuwing van de krijgsmacht 
en defensieorganisatie. De SKIA berust op drie pijlers: het 
geactualiseerde kennis- en innovatiebeleid, de Defensievi-
sie 2035 en de Defensie Technologieverkenning 2020: 
•  Het kennis- en innovatiebeleid is de grondslag van de 

SKIA. De instandhouding van een defensiespecifieke 
kennisbasis door TNO, NLR en MARIN staat hierin cen-
traal. De SKIA legt accenten op samenwerking met de 
kennis- en innovatiepartners, extra onderzoek, sneller 
vernieuwen en sociale innovatie.

•  Met de Defensievisie 2035 beschikt de SKIA over een 
duidelijk kompas. De SKIA verbindt de eigenschap-
pen van en de inrichtingsprincipes voor de krijgsmacht 
van 2035 (Defensievisie) met de negen Research- en 
Technology-gebieden van Defensie.1 

•  Via permanente technology watch & assessment inven-
tariseert en beoordeelt Defensie technologische ontwik-
kelingen op hun waarde voor en toepasbaarheid in het 
defensiedomein. De meest recente inzichten zijn samen-
gebracht in de Defensie Technologieverkenning 2020. 

Agenda 
De SKIA is een agenda, geen uitgewerkt plan met begro-
tingsartikelen in de defensiebegroting. Dat heeft verschil-
lende redenen. Allereerst beïnvloeden technologische 
ontwikkeling (technology push) en toekomstige behoef-
ten (capability pull) van de krijgsmacht elkaar in een dy-
namisch proces. Daar komen cruciale omgevingsfactoren 
zoals ontwikkelingen in de veiligheidsomgeving en in de 
wereldeconomie bij. Ten tweede is de (mate van) uitvoe-
ring van de SKIA afhankelijk van politieke en budgettaire 
keuzes van toekomstige kabinetten. Met de verkiezingen 
in aantocht onderstreept deze SKIA, net als de Defensie-
visie 2035, nog eens wat nodig is voor de krijgsmacht 
van de toekomst. De agendavorm berust verder op het 
inzicht dat nauwe samenwerking met kennis- en innova-
tiepartners onontbeerlijk is om de defensieorganisatie van 
noodzakelijke moderne middelen en diensten te blijven 
voorzien. Dat vereist een nauw samenspel. De agenda-
vorm geeft de belanghebbenden binnen en buiten Defen-
sie houvast; van politiek en samenleving tot beleidsmakers 
en planners, kennisinstellingen en bedrijfsleven. 

De relatie met de Defensievisie 2035 
De Defensievisie 2035 legt een stevig accent op verster-
king van het innoverend vermogen van Defensie. Innova-
tie is nodig voor het verwezenlijken van een technologisch 
hoogwaardige krijgsmacht, een informatiegestuurde or-
ganisatie en informatiegestuurd optreden. De visie vraagt 
om extra onderzoek met aandacht voor nieuwe technolo-
gieën zoals kwantum en kunstmatige intelligentie. Verder 
verwijst de Defensievisie nadrukkelijk naar maatschappe-
lijke ontwikkelingen zoals verduurzaming en vergrijzing. 
Daarbij kan research & technology (R&T) helpen om ar-
beidsextensieve en energieonafhankelijke oplossingen te 
vinden. Ten slotte benadrukt de visie kort-cyclisch innove-
ren. Zo wil Defensie binnen enkele jaren civiele technolo-
gieën en werkwijzen in het militaire domein introduceren. 
Mede tegen deze achtergrond bepleit de Defensievisie de 
ontwikkeling van innovatieve ecosystemen van bedrijven, 
universiteiten en kennisinstellingen. 

Kennis en innovatie bij Defensie
Kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovatie 
vormen het fundament onder de vernieuwing van de 
Nederlandse krijgsmacht. Nieuwe dreigingen vereisen 
samen met technologische ontwikkelingen dat we ons 
doorlopend inspannen om voor te blijven op (potentiële) 
tegenstanders. Om af te schrikken en waar nodig op te 
treden. Defensie investeert daarom in kennisopbouw en 
technologieontwikkeling om te voorzien in de kennisbe-
hoefte van de gehele organisatie.2 Daarbij gaat het niet 
uitsluitend om capaciteitenontwikkeling en verwerving. 
Er is een brede behoefte aan defensiespecifieke kennis, 
bijvoorbeeld voor maritieme missies, doctrineontwikke-
ling, oefeningen en (de voorbereiding van) crisisbeheer-
singsoperaties.

Kennis
TNO, NLR en MARIN nemen als strategische kennis-
partners deze taak voor hun rekening en voorzien met 
onderzoek en technologieontwikkeling in de kennisbasis 
van Defensie. Dat blijft zo, maar de SKIA markeert ook 
een beleidsaanpassing. Defensie heeft zich inmiddels 
aangesloten bij bredere initiatieven om de kennisbasis te 
versterken, zoals de Nationale Wetenschapsagenda en de 
Nederlandse AI Coalitie. Hiermee wil ze zich verzekeren 
van kennis uit fundamenteel onderzoek (van universi-
teiten) en kennis die (deels) in de civiele markt wordt 
ontwikkeld en toegepast. Zo zal kwantumtechnologie op 
termijn naar verwachting doorbraken bewerkstelligen bij 
de ontwikkeling van sensoren. Het leeuwendeel van de 
uitgaven aan kennisopbouw en technologieontwikkeling 
(R&T) gaat overigens nog altijd naar TNO, NLR en MARIN; 
in 2019 ruim 120 miljoen euro (Defensiejaarverslag 2019). 
Binnen Defensie wordt wetenschappelijk kennis opge-
bouwd bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), 
onder andere op het terrein van militair-operationele en 
ethisch-juridische vraagstukken.

Dankzij extra middelen in de Defensienota 2018 is aan-
vullend onderzoek gestart of geïntensiveerd naar cyber, 
informatiegestuurd optreden en slagkracht in het land-, 
lucht- en maritieme domein. Verder loopt er verkennend 
onderzoek naar nieuwe technologieën zoals kunstmatige 
intelligentie, robotica, 5G, hypersone rakettechnologie en 
bio- en nanotechnologie. Met deze aanpak is een impuls 
gegeven aan de versterking van de defensiespecifieke 
kennisbasis. De SKIA onderstreept de noodzaak te blijven 
investeren en zo aansluiting te houden bij NAVO-bondge-
noten en (potentiële) statelijke en niet-statelijke tegen-
standers. Zij investeren namelijk fors in technologische 
ontwikkeling om een voorsprong te ontwikkelen of be-
houden. Het kunnen toepassen van nieuwe technologieën 
zal de geopolitieke verhoudingen steeds sterker gaan 
bepalen. Hierdoor zijn nationale en economische veilig-
heid en strategische autonomie in Nederland inmiddels 
verbonden geraakt met het beschermen en ontwikkelen 
van kritische en baanbrekende technologieën. Sensoren, 
resultaat van de samenwerking tussen de Koninklijke  
Marine, TNO en Thales, zijn daarvan een goed voorbeeld.
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Innovatie
Bij innovatie onderscheidt de SKIA voor het eerst twee 
sporen: lang- en kort-cyclisch innoveren. Van belang blijft 
de ontwikkeling van platformen en wapensystemen in 
langjarige innovatietrajecten. De Koninklijke Marine en de 
maritieme sector hebben daarin een prominente rol met 
als resultaat maritieme capaciteiten en systemen van we-
reldklasse. De afgelopen periode is de aandacht voor kort-
cyclisch innoveren bij Defensie sterk toegenomen, met het 
Commando Landstrijdkrachten als drijvende kracht maar 
zeker niet als enige OPCO. 
Het vloeit voort uit de toe-
genomen mogelijkheden om 
civiele technologieën in een 
relatief kort tijdsbestek militair 
toe te passen. De defensieon-
derdelen hebben dan ook innovatiecentra opgericht die 
samenwerken met het mkb, startups en andere partijen 
(regionale ontwikkelingsmaatschappijen, universiteiten) 
die innovaties versnellen. De SKIA bepleit hiervoor een 
systematischer aanpak in nauwe samenwerking met pri-
vate partijen. De toegenomen aandacht voor kort-cyclisch 
innoveren is mede ingegeven door de wens bedrijfspro-
cessen te vereenvoudigen. Inkoop en verwerving zijn nog 
altijd tijdrovend, deels door (Europese) wet- en regelge-
ving en deels door werkwijzen, bijvoorbeeld het Defensie 
Lifecycle Plan.

De kennis- en innovatieomgeving van De-
fensie
Defensie, kennisinstellingen en defensiebedrijven werken 
traditioneel samen in de zogeheten Gouden Driehoek. De 
Koninklijke Marine, TNO, MARIN en de maritieme sec-
tor spelen er sinds jaar en dag een belangrijke rol in. De 
Defensie Industrie Strategie (DIS, 2018) van de ministeries 
van Defensie en Economische Zaken en Klimaat vormt 
de basis voor de samenwerking met de defensiesector. 
De Defensievisie en de SKIA onderstrepen nogmaals het 
uitgangspunt van de DIS: Nederland wil met een eigen 

defensie-technologische en -industriële basis de nationale 
veiligheid borgen en een zeker autonoom handelingsper-
spectief behouden. De afgelopen jaren hebben Defensie 
en, waar nodig, TNO, NLR en MARIN, zich aangesloten bij 
beleidsinitiatieven zoals het Nationaal Groeifonds, de Na-
tionale Wetenschapsagenda (NWA), het Europees Defen-
siefonds i.o. en de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid 
van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. 

De SKIA pleit voor het optimaal gebruikmaken van aan-
vullende mogelijkheden op de 
DIS. Dat vraagt om versterking 
van de samenwerking in de 
Gouden Driehoek en het be-
trekken van nieuwe kennis- en 
innovatiepartners, van startups 

tot universiteiten. Buiten het traditionele defensiedomein 
is het verkrijgen van publieke middelen voor kennis en 
innovatie grotendeels het resultaat van het gezamenlijk 
ontwikkelen en cofinancieren van projecten. Een voor 
de hand liggend voorbeeld is het Nationaal Groeifonds. 
Defensie en de maritieme sector hebben samen met 
Nederland Radarland en Dutch Naval Design een goede 
uitgangspositie om een beroep te kunnen doen op dat 
fonds. Deze samenwerkingsverbanden, met Defensie als 
launching customer, dragen immers bij aan ons econo-
misch verdienvermogen (export!) en aan het ontwikkelen 
van technologisch hoogwaardige capaciteiten en syste-
men. 

SKIA: richtsnoeren voor de toekomst 
De SKIA onderscheidt twee richtsnoeren voor de toe-
komst. De Defensie technologieverkenning 2020 be-
schrijft en analyseert technologieën die het komend 
decennium waarschijnlijk doorslaggevend zijn of worden 
(technology push).3 Het tweede richtsnoer is de Defen-
sievisie 2035 met de militaire, organisatorische en maat-
schappelijke uitdagingen van Defensie (capability pull). 

‘Het kunnen toepassen van nieuwe 
technologieën zal de geopolitieke 

verhoudingen steeds sterker gaan bepalen’

Het Korps Mariniers oefent met 

oprolbare zonnepanelen (MCD/

John van Helvert)
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Technology push 
Hypersone wapentechnologie is in opkomst. ICT &  
netwerken en energietechnologie hebben steeds meer  
impact op het defensieoptreden en vereisen maatwerk 
voor defensiespecifieke oplossingen. Voor Defensie 
worden behavioural engineering (i.v.m. informatie-
operaties, misleiding en beïnvloeding) en industrial design 
& engineering (inzet van robotica en autonome systemen, 
mens-systeem integratie) steeds belangrijker. De meeste 
voor Defensie relevante innovaties komen de volgende 
jaren waarschijnlijk uit de technologiegebieden kunstma-
tige intelligentie, sensortechnologie en ICT & netwerken. 
Kwantumtechnologie en hypersone wapentechnologie 
verkeren nog in de beginfase maar van eerstgenoemde 
technologie wordt op langere termijn de grootste impact 
verwacht. 

Capability pull 
Aan de hand van drie eigenschappen en tien inrichtings-
principes geeft de Defensievisie 2035 richting aan de 
ontwikkeling van de krijgsmacht (zie figuur 1). Uitvoering 
van de Defensievisie doet een beroep op alle R&T-gebie-
den (zie verder). Daarnaast legt ze een aantal specifieke 
accenten: 
•  Onderzoek naar disruptieve technologieën (zoals 

kwantum, AI, robotica, 3D-printen en bio- en nano-
technologieën) en vitale technologieën (sensorsystemen 
en systemen voor inlichtingenvergaring) intensiveren. 
Daarbij wordt ingezet op 1) versterking van de defensie-
specifieke kennisbasis bij onze strategische kennis-
partners TNO, NLR en MARIN; 2) samenwerking met 
universiteiten, met name in kwantumtechnologie; en 
3) samenwerking in ecosystemen rond sleuteltechnolo-
gieën (bijvoorbeeld de Nederlandse AI Coalitie). 

•  Informatiegestuurd optreden (IGO) wordt de basis van 
de toekomstige krijgsmacht. Ook voor optreden in een 
hybride context is IGO onontbeerlijk.

•  Defensie wil kunnen inspelen op automatisering, digi-
talisering en robotisering om de medewerkers optimaal 
te ondersteunen. De drie technologieën moeten helpen 
om via arbeidsextensivering het hoofd te bieden aan de 

negatieve impact van vergrijzing en de schaarste aan 
gekwalificeerd personeel, een onvermijdelijke demo-
grafische ontwikkeling. Het belang van mens-machine-
teaming neemt hierin verder toe.

•  Verduurzaming staat hoog op de agenda. Of het nu 
gaat om vastgoed, nieuw materieel of alternatieve 
brandstoffen, Defensie zoekt actief naar mogelijkheden 
om het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te 
dringen. Dat draagt ook bij aan een militair-operationeel 
streven, energieonafhankelijkheid. Die neemt bij 
operaties en in een veranderende geopolitieke omgeving 
in belang toe. 

De Research & Technologygebieden van  
Defensie
De SKIA beschrijft de R&T-gebieden van Defensie. Zij 
vormen samen de defensiespecifieke kennisbasis. De R&T-
gebieden verbinden technologieën met hun operationele 
en/of organisatorische context en geven inzicht in de 
technologie- en capaciteitenontwikkeling bij Defensie. De 
R&T-gebieden zijn organisch ontstaan, op basis van lang-
jarig defensieonderzoek, in een combinatie van technolo-
gy push en capability pull. De R&T-gebieden zijn in 2020 
geactualiseerd en zullen blijven evolueren onder invloed 
van ontwikkelingen in technologie, defensiebehoeften en 
de (geo-)politiek.

De Research & Technology-gebieden van Defensie
1.  Cyber & Elektronische Oorlogsvoering (Cyber & 

Electronic Warfare (EW)).
2. Sensoren (Sensor systems).
3. Wapensystemen (Weapon systems).
4. Platformsystemen (Platform systems).
5. Command & Control (C2).
6. Bescherming (Protection).
7.  Menselijk presteren, mensen & training (Human 

performance, People & Training).
8.  Autonome & onbemande systemen (Autonomous & 

Unmanned systems).
9. Sleuteltechnologieën (Key enabling technologies).

Figuur 1, grafische weergave van de drie eigenschappen en tien inrichtingsprincipes in de Defensievisie 2035 (uit Defensievisie 2035)
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TNO, NLR en MARIN onderhouden op basis van vraag de 
defensiespecifieke kennisbasis met onderzoekprogram-
ma’s en technologieontwikkelingsprojecten. Uit de SKIA 
blijkt dat vanaf 2021 onderzoeksprogrammering op een 
nieuwe leest wordt geschoeid. Voortaan bestaan er drie 
soorten programma’s: 
•  Horizontale programma’s verzekeren de negen R&T-

gebieden van continuïteit. Horizontale programma’s 
betreffen meestal onderzoek dat leidt tot kennis die 
op een termijn van 5 à 10 jaar of meer kan worden 
gebruikt, zoals langjarig radaronderzoek.

•  Verticale programma’s hangen nauw samen met de 
realisatie van korte- en middellangetermijninvesterings-
plannen. Een concrete operationele behoefte vormt het 
uitgangspunt, de programma’s zijn vraaggestuurd en 
leiden binnen een termijn van vijf jaar tot kennisgebruik. 
Verticale programma’s dragen een sterk integrerend ka-
rakter. Een voorbeeld is ondersteunend onderzoek voor 
de vervanging van onderzeeboten.

•  De derde categorie zijn de focusprogramma’s. 
Die richten zich op het realiseren van prioritaire 
beleidsdoelen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen 
van een integrale aanpak. Een voorbeeld van een 
focusprogramma is de uitwerking van mens-machine-
teaming.

Speerpunten
De SKIA sluit af met vier speerpunten waarmee Defensie 
en de kennis- en innovatiepartners beschikken over een 
agenda op hoofdlijnen en een gezamenlijk handelingsper-
spectief: 

 Versterking van de defensiespecifieke kennisbasis 
Deze voorziet in de huidige en toekomstige 
kennisbehoefte van Defensie. Technologische 
ontwikkelingen en de doorontwikkeling naar een 
informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige 
krijgsmacht (Defensievisie 2035) vragen deze brede 
kennisbasis. De accenten liggen op disruptieve en 

vitale technologieën, verduurzaming en personeel en 
arbeidsextensivering. 

  Innoveren borgen in werkomgeving, cultuur  
en bedrijfsvoering
Innovatie is alleen succesvol als mens en organisatie opti-
maal gebruik kunnen maken van nieuwe technologische 
mogelijkheden. Als het gaat om de bedrijfsvoering blijft 
Defensie werken aan de vereenvoudiging van processen 
en regelgeving. Ook nieuwe werkvormen, zoals innovatie-
partnerschappen, worden gestimuleerd. Een afzonderlijk 
aandachtspunt is de versterking van het vermogen kort-
cyclisch te innoveren.

 Versterking van de samenwerking met  
kennis- en innovatiepartners
Samenwerking met publieke en private partners is 
essentieel voor de vernieuwing van onze organisatie. 
Defensie wil opnieuw vaker een beroep doen op 
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Een 
extra overweging is het belang van bescherming en 
ontwikkeling van Nederlandse kennis en technologie. 

Versterking van de samenwerking in  
de K&I-keten
Defensie wil gericht vernieuwen. Dat vraagt in een steeds 
complexere kennis- en innovatieomgeving om versterkte 
samenwerking in de Defensie Kennis- en Innovatieketen.4 
Daarom komt er in 2021 een defensiebrede Kennis- en 
Innovatie Raad. Om structureel een beroep te kunnen 
doen op externe deskundigheid wordt ook de Kennis- en 
Innovatie Advies Raad opgericht. Defensie wil de kennis- 
en innovatienetwerken nauw betrekken bij de uitvoering 
van de SKIA.

Bij deze speerpunten is een kanttekening op zijn plaats. 
De uitvoering is afhankelijk van politieke en budgettaire 
keuzes in het volgende regeerakkoord. Daarin wijkt de 
SKIA niet af van de Defensievisie 2035. Dergelijke do-

De SKIA onderstreept de noodzaak voor de Koninklijke Marine om te blijven innoveren (MCD)
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cumenten kunnen niet met de Tweede Kamer worden 
gedeeld zonder dit voorbehoud. Dat zijn nu eenmaal de 
Haagse spelregels. Veel zal dus afhangen van de bereid-
heid van het volgende kabinet om zich te houden aan het 
Nederlandse NAVO-commitment om de defensie-uitgaven 
te verhogen naar twee procent van ons BBP.

De SKIA en de Koninklijke Marine
De SKIA onderstreept de noodzaak voor de Koninklijke 
Marine om te blijven innoveren en zo op langere termijn 
het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe dreigingen, met 
name de opkomst van hypersone wapens. Vanzelfspre-
kend bieden technologische 
ontwikkelingen ook kansen. 
Daarbij gaat het allereerst 
om het vergroten van de 
slagkracht; het vermogen 
conflicten in het Nederlandse 
voordeel te kunnen beslech-
ten staat in ons eigen nationale defensiebeleid centraal. 
Vanuit maritiem perspectief gaat het bijvoorbeeld om de 
ontwikkeling van een nieuwe generatie platforms met 
sensor-, wapen- en informatiesystemen. Traditioneel is de 
marine daarin goed gepositioneerd. Hetzelfde geldt voor 
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals de 
genoemde verduurzaming en vergrijzing. Met de ontwik-
keling van schepen met emissieloze voortstuwing en/of 
kleinere bemanningen kan ze daaraan een belangrijke 
bijdrage leveren. Ook is er operationeel voordeel mee te 
behalen. 
De Koninklijke Marine kan nadrukkelijk haar voordeel 
doen met de aanbevelingen van de Defensie Technologie-
verkenning 2020. Die noemt als belangrijkste technologie-
gebieden onder andere sensortechnologie en ICT & 
netwerken. Het belang van AI voor de doorontwikkeling 
van autonome systemen behoeft geen betoog. Het kan 
dan gaan om diverse nieuwe, voor de marine relevante, 
toepassingen zoals medische zorg, onderhoud op afstand 
en behoud van gevechtskracht. Verder wordt van kwan-
tumtechnologie op de langere termijn de grootste impact 
voor Defensie verwacht. De relatie met sensoren is eerder 
al genoemd, maar ook het verwerken van grote hoeveel-
heden data vereist de toepassing van kwantumtechnolo-
gie.  

Het voert te ver de SKIA systematisch te verbinden met 
de kennis- en innovatieagenda van de Koninklijke Marine. 
Die agenda is een afzonderlijk artikel waard. Het is inte-
ressant toch enkele voorbeelden te noemen: 

Sensortechnologie
De SKIA karakteriseert sensortechnologie als een vitale 
technologie. Dat betekent dat ook na de operationele 
gereedstelling van de Maritime Ballistic Missile Defence-
capaciteit in 2021 dat R&T-gebied onverminderd aandacht 
behoeft. Onze (potentiële) tegenstanders gaan immers 
door met de ontwikkeling van kruisvluchtwapens en ra-
ketten5. Dat Nederland hiermee ook investeert in econo-
misch verdienvermogen mag duidelijk zijn.

Informatiegestuurd optreden (IGO)
De SKIA legt net als de Defensievisie 2035 een sterk 
accent op IGO. Binnen de IGO-keten (dataverzameling, 
-verwerking, -transport en -analyse en presentatie van 
informatie en besluitvorming) vraagt het transport van 
gegevens in het maritieme domein nadrukkelijk aandacht. 
Tegenstanders willen dit inperken hetgeen vraagt om ken-
nisopbouw.

Kort-cyclisch innoveren
De marine wordt (nog) niet geassocieerd met kort-cyclisch 
innoveren. Daar komt beslist verandering in. Het behou-

den van militair overwicht 
vereist het beter benutten van 
de mogelijkheden om in de 
gehele levenscyclus syste-
men te verbeteren. Gelukkig 
nemen die mogelijkheden 
ook toe. Platforms hebben (in 

vredestijd) onvermijdelijk een lange levensduur (minstens 
30 jaar), maar het tussentijds vervangen van onbemande 
systemen (waar civiele technologische ontwikkelingen 
leidend zijn) of componenten is veel sneller mogelijk (5-10 
jaar).  

Mens-machine-teaming
De SKIA wijst op het belang van mens-machine-teaming 
dat in een technologisch steeds hoogwaardiger krijgs-
macht alsmaar toeneemt. In het maritieme domein zullen 
we de inzet van autonome systemen vaker zien. Marine-
personeel – van commandant tot operator – zal er steeds 
meer mee te maken krijgen, van ISR, zeemijnopsporing, 
onderzeebootdetectie en oceanografisch onderzoek tot 
over-the-horizon-taken. Het opbouwen van kennis over 
mens-machine-teaming is dan ook cruciaal, met name 
waar het gaat om het vertrouwen op en het kennen van 
de beperkingen van autonome systemen.  

drs. A.P. (Auke) Venema is werkzaam bij de Directie 
Strategie en Kennis (Directoraat-generaal Beleid) van 
het ministerie van Defensie.

‘Bij deze speerpunten is een kanttekening 
op zijn plaats. De uitvoering is afhankelijk 
van politieke en budgettaire keuzes in het 

volgende regeerakkoord’

Noten
1  In deze gebieden worden defensieonderzoek en technologieontwikkeling in hun 

militair-operationele context geplaatst. Deze R&T-gebieden zijn de basis voor de 
capaciteitenontwikkeling van de krijgsmacht en bieden houvast voor kort-cycli-
sche innovaties. Tot dusver sprak Defensie over kennis- en expertisegebieden. 
Met de omschrijving Research & Technology sluit Defensie aan bij de nationaal 
en internationaal gangbare terminologie waarmee onderzoek en technologieont-
wikkeling worden beschreven.

2  Nederland heeft zich gecommitteerd aan de zgn. EDA-norm die bepaalt dat EU-
lidstaten ten minste 2 procent van hun defensiebegroting moeten besteden aan 
Research & Technology. In 2019 besteedde Defensie ca. 120 mln, euro aan R&T; 
d.w.z een EDA-norm percentage van 1,2%. De Defensievisie 2035 en de SKIA 
onderstrepen nog eens het commitment aan de EDA-norm.

3  De Defensie Technologieverkenning 2020 is onderdeel van de Strategische Ken-
nis- en Innovatieagenda 2021-2025 (www.defensie.nl).

4  De Operationele Commando’s, het Defensieondersteuningscommando (DOSCO), 
de Bestuursstaf (Directoraat-Generaal Beleid en Defensiestaf) en de Defensie Ma-
terieel Organisatie (DMO) hebben elk een deel van de keten onder hun hoede.

5  Zoals een recente Russische test met een Kalibr-kruisvluchtwapen vanaf een 
Yasen onderzeeboot weer aantoonde.
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‘Zonder een sterk 
moreel kompas 

is gevechtskracht 
niets meer dan 
georganiseerd 

geweld’

Column

Sergei Boeke is politiek 
adviseur bij het NAVO-
hoofdkwartier JSEC in Ulm, 
Duitsland. Hij schrijft op 
persoonlijke titel.

Midden in de nacht, ergens in zuid-Afghanistan, medio 2012. Een Australische 
commando communiceert met de helikopterpiloot die zijn eenheid komt 
ophalen: ‘We hebben zeven gevangenen!’ Het antwoord luidt dat er plek is 

voor zes man extra. De loadmaster hoort een pop, gevolgd door ‘Ok, we hebben er zes’. 
Deze moord werd onlangs onthuld door een militair wiens geweten begon te knagen. 
Het geval kwam niet eens voor in het Brereton-report, het onderzoek naar vermeende 
oorlogsmisdrijven van Australische elitetroepen van de Special Air Service (SAS) en 
commando’s. Het onderzoek beschrijft in detail dat het aannemelijk is dat zeker 39 
ongewapende burgers zijn gedood, niet in de hitte van de strijd, maar in koelen bloede 
buiten gevechtssituaties. Vermoord dus. Eenheden namen vaak ‘throwdowns’ mee; 
wapens om bij slachtoffers achter te laten om de indruk te wekken dat die bewapend 
waren toen ze werden neergeschoten. Het rapport omvat zo’n 450 pagina’s, waarvan 
het merendeel bijlagen. Veel passages zijn zwart gemaakt om potentiële strafzaken niet 
te belemmeren - of omdat ze te beschamend zijn. Het rapport lees niet vrolijk weg, maar 
zou wel verplichte kost moeten zijn voor elke militair. 

Het onderzoek veroorzaakt enorme reputatieschade: sommigen noemen het al het My 
Lai of Abu Ghraib van Australië. Maar het kan veel meer losmaken. Australië heeft welis-
waar een diepgravend en alomvattend onderzoek verricht, maar andere landen nog niet. 
Eén Australische getuige meldde dat het gedrag van hun SAS in Afghanistan verbleekte 
bij wat de Britse SAS en Amerikaanse Navy SEALs allemaal hebben uitgespookt. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat zij eveneens structureel oorlogsmisdrijven pleegden en meerdere 
berichten wijzen op een ‘warrior culture’ die volledig ontspoorde. Het heeft geleid tot 
incidentele rechtszaken waarvan de bekendste – Navy SEAL Eddie Gallagher – nota bene 
een officieel amnestie van president Trump kreeg. Overigens zijn er geen aanwijzingen 
dat Nederlandse special forces zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdrijven, wat 
een journalist van Trouw er niet van weerhield een kliklijn te openen. Rechtszaken in de 
VS en het VK schetsen het beeld dat het om enkele rotte appels zou gaan. Het Brereton-
rapport stelt het tegenovergestelde: als de mand niet goed is, zullen alle appels daarin 
bederven.

In de militaire wereld staan Angelsaksische elite-eenheden zoals de SAS en SEALs juist 
aangeschreven als het summum van krijgsmanschap en professionaliteit. Hun training en 
operating concepts vormen een voorbeeldfunctie voor vele anderen. En binnen de NAVO 
zijn special forces-eenheden in de afgelopen jaren enorm gegroeid in omvang en belang. 
Het Brereton-rapport beschrijft meerdere organisatorische problemen en constateert 
dat er een vervaging is ontstaan tussen ‘leadership and mateship’, een verdraaiing van 
de relatie tussen officier en onderofficier, en een glijdende schaal van wangedrag naar 
oorlogsmisdrijven. Aangezien het toekomstige gevecht op land zich zal kenmerken door 
steeds kleinere en zelfstandigere eenheden, liggen deze gevaren op de loer. Esprit de 
corps is – zoals eerder aangegeven – essentieel voor het militaire beroep. Maar zonder 
een sterk moreel kompas is gevechtskracht niets meer dan georganiseerd geweld. Als 
trots verwordt tot arrogantie en beheersing van geweld verandert in verheerlijking ervan, 
dan leidt het hellend vlak onherroepelijk tot oorlogsmisdrijven. In Afghanistan waren het 
telkens special forces die, in hun eigen woorden, op jacht gingen naar de ‘bad guys’. Ze 
zijn helaas aangetroffen.

)
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INGEZONDEN MEDEDELING

Piet Pieterszoon Heyn (Piet Hein), kopie uit 1629 naar een verloren 

gegaan origineel uit 1625 van Jan Daemen Cool  

(commons.wikimedia.org)

Onderstaande bijdrage is geschreven om aan te geven dat 
de bekladding van het monument van Piet Hein niet goed 
te keuren valt. Voor de onderbouwing heb ik gebruik ge-

maakt van de zesdelige reeks ‘Geschiedenis van het Nederlandse 
Zeewezen’ (verschenen tussen 1830-1840) van Rijksarchivaris J.C. 
de Jonge. Je kunt maar beter niet kwaadspreken over Piet Hein, 
want uit onderstaande zou toch moeten blijken dat over hem 
vooral veel goeds valt te vertellen.

Piet Pieterszoon Hein werd op 25 november 1577 in Delfshaven, 
de zeehaven van Delft, geboren. Gezien de roem en het respect 
dat hij in zijn leven had opgebouwd werd hij geëeerd met een 
standbeeld. Maar dat kwam er pas in 1870 toen koning Willem III 
deze sculptuur in Delfshaven onthulde.

Na de Delftse periode was Delfshaven geruime tijd een zelfstan-
dige gemeente; in 1886 werd het een deelgemeente van Rot-
terdam. Al in 1389 werd de Delfshavense Schie gegraven die Delft 
zou gaan verbinden met de Nieuwe Maas. Zo kwam de toenter-
tijd belangrijke stad Delft, midden in de polder, aan zee te liggen. 
Eerst in 1602 werd Delft één van de kamers van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) met een vertegenwoordiger 
in het bestuur ervan, het zogeheten College van de Heren XVII. 
Delfshaven beleefde een periode van grote bloei.
In Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen staat onder meer 
het volgende over Piet Hein: ‘Het herstel der vervallene krijgstucht 
bleef nog overig. Doch wat zouden voorschriften en verordenin-
gen alleen uitrigten, om haar te doen herleven? Ter bereiking van 
dat oogmerk werd meer gevorderd, werd een man vereischt, die 
door zijn veeljarige ondervinding met den dienst tot in de minste 
bijzonderheden bekend was, en die door zijnen moed, zijn beleid 
en zijne deugden bij de zeelieden hoog geschat werd, en hun, om 
dus te spreken, tot toonbeeld kon strekken. En wie kon geacht 
worden beter daartoe geschikt te zijn dan hij, die van zijne jeugd 
af getoond had de gehoorzaamheid als eerste pligt van den 
zeeman aan te merken, en die tevens bekend stond als een streng 
handhaver der orde. Deze man was PIETER PIETERSE Hein. Uit 
geringen stand geboren, had hij van den laagsten trap alle rangen 
doorlopen, en was hij eindelijk door zijne uitstekende bekwaam-
heden en zijn wakkere bedrijven in dienst der westindische Maat-
schappij, tot den eerepost van Admiraal gestegen. Geen wonder, 
dat het oog van den schranderen FREDERIK HENDRIK zich in 
deze oogenbliken op dien man vestigde. Vertrouwende, dat de 
Duinkerkers door hem met meerder voordeel zouden bestre-
den worden dan tot hiertoe geschied was, en dat hij de nodige 
bekwaamheden in zich vereenigde om de vervallen krijgstucht 
te herstellen, droeg FREDERIK HENDRIK aan dezen zeevoogd, in 

de jare 1629 de waardigheid van Luitenant-Admiraal op. Intus-
schen aanvaardde PIET Hein niet dan onder zekere voorwaarden. 
Overtuigd, dat zonder het maken van gewigtige verbeteringen 
bij het zeewezen, het oogmerk zijner verheffing niet kon bereikt 
worden,verzocht en drong hij er op aan, dat hij, in zijne hoe-
danigheid van Luitenant-Admiraal, met een uitgestrekter gezag 
mogt bekleed worden dan de Admiralen tot hiertoe sedert de 
oorsprong van het Gemeenebest gemeenlijk bezeten hadden: 
beschouwende hij zulks als het eenige middel om den Duinkerkers 
met goeden uitslag te bestrijden en de bestaande misbruiken uit 
den weg te ruimen.’ (Deel I, blz.248 en 249).

Vervolgens: ‘Behalve deze voorstellen, van welke sommige ver-
wezenlijkt werden, doch waarvan de meeste wegens het spoedig 
afsterven van PIET Hein achterwege bleven, werden nog andere 
en zeer belangrijke aangelegenheden tot verbetering van het 
zeewezen, door hem niet slechts voorgedragen, maar ten uitvoer 
gelegd. Het was aan zijnen invloed te danken, dat een nieuwe, 
eenparige, voor alle zeelieden verbindende en blijvende artikel-
brief thans bij het zeewezen werd in werking gebragt, welke wel 
grootendeels op de leest der vroegere geschoeid was, doch die 
ook vele nieuwe en strengere voorschriften bevatte, waardoor hij 
hoopte de deerlijk vervallen krijgstucht te herstellen.’ 
‘Bijaldien het zeewezen het geluk had mogen hebben, eenen man 
gelijk PIET Hein, die bij den aanvang van zijn bestuur zulke heil-
zame maatregelen voordroeg of door zijnen invloed wist te doen 
vaststellen, eenigen tijd te bezitten, zoo zou de krijgstucht bij ‘s 
Lands zeemagt zonder twijfel ganschelijk hersteld zijn geworden, 
en het zeewezen misschien in deze jaren reeds die ontwikkeling 

In juni werd in Rotterdam het 
monument van Piet Heyn beklad. Ook 

andere zeehelden zijn beticht van 
verkeerd gedrag, zie ook het artikel van 

dr. Jaap de Kam over De Ruyter in het 
novembernummer van het Marineblad. 

Piet Pieterszoon Heyn
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verkregen hebben, welke het later onder de leiding van andere 
groote mannen bekwam. Dan, dit geluk mogt het zeewezen niet 
genieten. Slechts twee maanden nadat hij tot de waardigheid 
van Luitenant-Admiraal verheven was, sneuvelde PIET Heyn als 
overwinnaar in een bloedig gevecht tegen de Duinkerkers. Met 
eene vloot naar de Vlaamsche kusten gezonden, raakte hij op 
den twintigsten Junij des jaars 1629 slaags met den vijand en 
veroverde drie zijner schepen.’ (blz. 250 en 251)

Ten slotte op blz. 252: ‘Zijn dood was een groot verlies voor het 
Vaderland in het algemeen en voor het zeewezen in het bijzonder. 
Met hem toch miste het Vaderland eenen kloeken held, die waar-
schijnlijk in deze oogenblikken meer dan iemand in staat zou zijn 
geweest, de rooverijen der Duinkerkers te beteugelen en de vijand 
gevoelige slagen toe te brengen. Het zeewezen zag zich door zijn 
overlijden van een bekwaam opperbevelhebber beroofd, die door 
zijn veeljarige ondervinding en door zijne dapperheid gewis eenen 
zeer heilzame invloed op de zeemagt zou uitgeoefend hebben, en 
wiens nuttige maatregelen, bij den aanvang van het bestuur voor-
gesteld of genomen, de beste gevolgen voor den bloei van het 
zeewezen beloofden. Teregt werd daarom zijn verlies algemeen 
betreurd, doch tevens naar verdienste aan zijnen nagedachtenis 
die hulde toegebragt, welke aan zijn voorganger, den moedigen 
VAN HEEMSKERCK, ten deel was gevallen. Zijn lijk werd ten koste 
van den Lande op eene plegtige wijs ter aarde besteld, en boven 
zijn graf werd eene eerezuil opgerigt, waarop zijne heldendaden 
werden vermeld, en zijne deugden, zijne dapperheid en zijn beleid 
naar waarde werden geprezen.’

Nu volgen nog enige passages uit Wikipedia die de goede indruk, 
die we uit bovenstaande van de persoonlijkheid van de Luitenant-
Admiraal krijgen, nog versterken:

‘In 1598 raakte hij – samen met zijn vader – in Spaanse gevangen-
schap. Hein werd ingezet als een galeislaaf (roeier) in de vloot 
van Ambrosio, gelegen bij Sluis. Hij kwam pas vrij in 1602 bij een 
uitwisseling van gevangenen. In zijn latere leven heeft hij ook op 
verschillende momenten aangegeven dat hij medelijden voelde 
voor de tot slaaf gemaakte Afrikanen en inheemse Amerikanen, 
en was hij kritisch op de manier hoe zij door Europeanen werden 
behandeld’. En voorts: ‘Op 5 augustus 1624 vertrok Piet Hein 
met zeven schepen uit Sao Salvador da Bahia om vandaar uit 
Sao Paulo de Loanda (Luanda) in de Portugese kolonie Angola, 
des tijds een belangrijke uitvoerhaven van slaven, te veroveren. 
Door het blokkeren van de slavenhandel hoopte men het hele 
plantagesysteem in Amerika lam te leggen. Zelf deed de WIC 
[West-Indische Compagnie] tot 1635 wel aan transport maar niet 
aan slavenhandel, die men eerst, na een onderzoek door een 
commissie onethisch achtte.’ 

Van een Schotse generaal uit onze wandelclub moesten we af en 
toe horen: ‘nobody is perfect’ en dat zal dus ook gelden voor Piet 
Hein. Maar met een conduite als hierboven beschreven mag hij 
gezien worden, liefst onbesmeurd. 

KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann, oud-voorzitter en erelid KVMO 

Algemene Vergadering 2021 

Vanwege de uitzonderlijke beperkingen ten gevolge van de coronacrisis heeft het bestuur OB medio maart moeten 
besluiten de Algemene Vergadering 2020 van woensdag 22 april uit te stellen naar een latere datum. Bij de (online) 
bestuursvergadering OB van 19 juni is uiteindelijk besloten geen nieuwe datum in het najaar 2020 te kiezen, maar de 
Algemene Vergadering 2020 af te gelasten.

Het bestuur gaat zich richten op de Algemene Vergadering 2021, die zal worden gehouden op 12 mei 2021. De locatie 
is al bekend: er is opnieuw besloten om het evenement te laten plaatsvinden in Haarlem langs dezelfde lijnen als 
gepland was voor 2020, bevestiging hiervan volgt later.

De jaarrekening 2019 kon dit jaar niet worden besproken en vastgesteld door de leden OB omdat de Algemene 
Vergadering niet doorging. Het bestuur heeft besloten om de beide jaarrekeningen 2019 en 2020 voor te leggen aan 
de leden ter bespreking en vaststelling tijdens de beoogde Algemene Vergadering 2021.

H. van Eijsden, secretaris Onderlinge Bijstand

VERENIGING  

“ONDERLINGE 

BIJSTAND”
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‘Het is een 
ideeënoorlog, 
die kan alleen 
gewonnen kan 

worden als wij staan 
voor de waarden 
die we belangrijk 

vinden’

M
et fake nieuws, cyberaanvallen, psy-ops en beïnvloeding van verkiezingen 
heeft de huidige internationale situatie veel weg van een war of ideas, 
een ideeënoorlog. Dat klinkt spannend, maar er zit een positieve kant aan: 
die moet door het Westen te winnen zijn. Ondanks dat de schijn soms 

tegenzit is het model van de democratische rechtsstaat, die voor de burgers een leven 
in vrijheid mogelijk maakt, over de lange termijn stabieler, socialer en welvarender dan 
de alternatieven. Dat moet vertrouwen geven als we een nieuw jaar met onverwachte 
gebeurtenissen ingaan. Vertrouwen en de motivatie om dat model te verdedigen.

Die war of ideas komt sterk naar voren in de Defensievisie 2035. De Britse generaal Ru-
pert Smith schreef over war amongst the people, waarmee hij in dezelfde richting wees. 
Oorlogen worden tegenwoordig niet zozeer op het slagveld gewonnen als wel in het 
hart van de samenleving, onder de publieke opinie. En dan wordt 2021 een spannend 
jaar voor Nederland. In maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, in het najaar 
voor de Duitse Bondsdag. Verkiezingen zijn een plek waarin de ideeënoorlog wordt 
uitgevochten in campagnes en uiteindelijk in het stemhokje. De uitslag bepaalt ook het 
veiligheidsbeleid dat gevoerd gaat worden en uiteraard daarbinnen de visie op Defensie. 
Buitenlandse mogendheden, zoals Rusland, zijn zeer geïnteresseerd en zullen de publieke 
opinie in Nederland en in Duitsland willen beïnvloeden. 

Het wordt in Nederland een aparte verkiezingsstrijd, omdat het coronabeleid een zwaar 
stempel op de campagne en het kiesgedrag zal drukken. Ondertussen heeft de huidige 
regering in haar Defensievisie vooruitgekeken naar mogelijke dreigingen en defensie-
taken voor 2035. De visie zelf maakt geen keuzes maar geeft een richting aan. De 
noodzakelijke keuzes moeten immers worden gemaakt in een volgend kabinet. Veel zal 
afhangen van de vraag hoe de kosten worden opgevangen die in 2020 zijn gemaakt als 
gevolg van het coronabeleid en die in 2021 nog gemaakt moeten worden. Of de lijn van 
groei naar het voldoen aan de NAVO-norm van 2% bbp voor Defensie wordt doorgezet 
zal daarvan afhangen. Buitenlandse betrekkingen en Defensie zullen een ondergeschikte 
rol spelen.

Toch vindt het tweede spannende moment voor Nederland buiten de landsgrenzen 
plaats: de verkiezingen voor de Duitse Bondsdag in het najaar van 2021. De huidige 
bondskanselier Angela Merkel is geen kandidaat meer voor haar ambt en voor het 
lijsttrekkerschap van de CDU. Daarmee komt er sowieso een einde aan een zestien jaar 
durende periode van stabiel leiderschap in Europa. Later zal vastgesteld kunnen worden 
hoe belangrijk dat stabiele leiderschap is geweest in een periode van politieke onrust in 
de Verenigde Staten onder president Trump, van langjarige onzekerheid over het uittre-
den van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en over de bemoeienissen van de 
Russische president Poetin met zijn buurlanden. Duitsland is in ieder geval onze belang-
rijkste partner in de internationale betrekkingen. 

Naast de verkiezingen en de veranderingen die daaruit kunnen voortvloeien, zullen 
bepaalde ontwikkelingen ook doorgaan. De dreiging van terroristische aanslagen is nog 
steeds reëel. Cyberaanvallen zullen ook blijven doorgaan – kijk naar wat de gemeente 
Hof van Twente nu weer is overkomen. China zet zijn internationaal-politieke en zeker 
ook maritieme ambities voort en voert de war of ideas ook op zijn eigen manier: door 
politieke tegenstanders in de gevangenis te zetten. Rusland zal pogingen blijven doen 
om de publieke opinie in het Westen te beïnvloeden. En binnen de Europese Unie zelf 
zijn er leiders die graag de populist uithangen, zoals in Polen of Hongarije. 

Het is een ideeënoorlog, die alleen gewonnen kan worden als wij staan voor de waarden 
die we belangrijk vinden en die in de grondwet verankerd zijn. Wat was het ook alweer? 
‘Defensie beschermt wat ons dierbaar is.’

Prof. dr. Theo Brinkel is 
KVMO Hoogleraar Militair-
maatschappelijke studies 
aan de Universiteit Leiden.
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Wist u dat…Eén op de vijf vis-
sen die op ons bord belanden 

illegaal is gevangen? …dat vaak de 
lading van een schip beter beschermd 
wordt door de wet dan de opvaren-
den? …dat volgens onderzoek er 
in 2050 meer plastic afval dan vis in 
de zee zal zijn? …dat een voormalig 
forteiland nabij Felixstowe (VK) al de-
cennialang als niet-erkende micronatie 
Sealand de Britse regering een doorn 
in het oog is? …dat sommige vis-
sersboten maanden tot jaren onafge-
broken op zee verblijven doordat ze 
gelost en bevoorraad worden door 
moederschepen, waardoor de her-
komst van de vis en de onmenselijke 
leefomstandigheden van de beman-
ningsleden – moderne ‘zeeslaven’ - 
buiten beeld blijven? 

De Amerikaanse onderzoeksjourna-
list Ian Urbina ging op zoek naar de 
opzienbarende menselijke verhalen 
achter dergelijke constateringen. De 
Jungle op zee is de Nederlandse verta-
ling van zijn boek The Outlaw Ocean: 
Journeys Across the Last Untamed 
Frontier, waarvan eerder artikelen ver-
schenen in o.a. The New York Times. 
Als ooggetuige beschrijft Urbina de 
activiteiten van milieubeschermers, 
wrakrovers, private beveiligers, walvis-
jagers, olielozers, stropers, verstekelin-
gen en gezagsdragers op verschillende 
wereldzeeën. Door zijn verhalende stijl 
leest het boek soms als een thriller. 
De beeldende details van misstanden 
roepen gevoelens van verwondering 
tot walging op, terwijl de tomeloze 
inzet van de bestrijders van dit onrecht 

gevoelens van hoop en respect te-
weegbrengen.
Urbina tracht met zijn boek het grote 
publiek, die de volle zee meestal al-
leen kent als blauwe massa waar ze 
gedachteloos overheen vliegen, be-
wust te maken van de wetteloosheid 
buiten territoriale wateren. Gezien de 
lovende recensies van zijn werk lijkt 
hij daarin geslaagd. Voor marineof-
ficieren en andere zeevarenden is het 
boek om een heel andere reden van 
belang om te lezen. De problemen 
die Urbina aankaart, zijn namelijk 
indringende praktijkvoorbeelden van 
het meer academische en doctrinaire 
begrip maritime security (een term 
die hij overigens zelf niet noemt). 
Bovendien geven zij het spanningsveld 
weer tussen mare clausum en mare 
liberum. Terwijl de theorie van mare 
clausum uitbreiding van ondeelbaar 
staatsgezag op zee nastreeft, staat het 
gedachtegoed van mare liberum voor 
gedeeld gebruik van de zee, wat in 
positieve zin uitgelegd kan worden als 
vrijheid voor allen, maar in negatieve 
zin als anarchie en wetteloosheid. In 
de voetsporen van 17e-eeuwse rechts-
geleerde Hugo de Groot is Nederland 
van oudsher een voorstander van 
Mare Liberum. De 17e eeuw kende 
weliswaar ook zeeroof en slechte 
arbeidsomstandigheden aan boord 
van schepen, maar de visgronden 
leken toen nog onuitputtelijk, dum-
ping van industrieel afval was nog niet 
aan de orde, het plastic moest nog 
worden uitgevonden en de olie- en 
gasvoorraden onder de zeebodem 
waren onbekend, onbereikbaar en 
onbelangrijk. Urbina merkt dan ook 
op: ‘ondertussen hebben de visserij en 
de scheepvaart evenveel te lijden van 
de wetteloosheid op zee als ze ervan 
profiteren’ (p. 12). Het probleem is 
echter niet een gebrek aan wetgeving, 
zo geeft Urbina toe, maar een gebrek 
aan handhaving. Dit heeft enerzijds 
te maken met de lakse opstelling van 
sommige autoriteiten en anderzijds 
met de uitgestrektheid van de ocea-
nen en de beperkte middelen daar te 
surveilleren. 
Een opvallend punt is de verweven-
heid van verschillende misstanden, 
zoals mensenhandel, zeeroof, illegale 

visserij en statelijke conflicten over 
maritieme zones. Een andere auteur 
die hier dieper op in gaat is Dave 
Sloggett in zijn – meer academische 
– werk The Anarchic Sea: Maritime 
Security in the 21st Centurty (2013). 
Ook het werk van onderzoeksjourna-
list Rose George toont overeenkom-
sten met De jungle op zee. Zij verkent 
net als Urbina de maritieme wereld in 
Ninety Percent of Everything: Inside 
Shipping, the Invisible Industry That 
Puts Clothes on Your Back, Gas in 
Your Car, and Food on Your Plate 
(2014). Vol verwondering en in een 
luchtiger stijl beschrijft zij de werking 
van de maritieme economie, hoewel 
ook zij de schaduwzijden zoals trieste 
arbeidsomstandigheden en zeeroof 
belicht. 
Een punt van kritiek is dat Urbina de 
rol van China in de illegale visvangst 
en territoriale conflicten bagatelliseert. 
Hij schrijft dat landen als Indonesië, 
Vietnam en de Filippijnen net zozeer 
als China gebieden in de Zuid-Chinese 
Zee claimen, maar dat China simpel-
weg militair en economisch machtiger 
is. De auteur zwijgt over het feit dat 
China kunstmatige eilanden bouwt 
en het oordeel hierover door het 
Permanente Hof van Arbitrage (ten 
gunste van de Filippijnen) naast zich 
neer heeft gelegd. In recente artikelen 
benoemt hij echter wel dat China de 
grootste boosdoener is wat betreft il-
legale visserij en dat het bovendien de 
eigen vissersvloot agressief inzet voor 
politieke doeleinden (zie: ‘De Chinese 
visserijvloot vist niet alleen, zij intimi-
deert ook’, Trouw, 24 nov 2020). 
In deze internationale bestseller 
schitteren overigens ook twee Ne-
derlanders: de abortusarts Rebecca 
Gomperts, oprichter van Woman on 
Waves, en ex-marineofficier Wyanda 
Lublink, gezagvoerder bij Sea She-
pard. 

Samenvattend is De jungle op zee 
een leesbaar, indringend, maar ook 
motiverend boek: het bestrijden van 
de beschreven misdaden tegen mens 
en milieu is immers een taak waar 
marinemensen zich dagelijks voor 
inzetten. 
LTZ1 W.M. Ooms Msc MA

De jungle 
op zee: de 
onbestrafte 
misdaden tegen 
mens en milieu 
op open zee 
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Een voormalig CZSK als mede- 
auteur van de geschiedenis van 

de zeemacht in Nederland, dan rijst 
al snel het beeld van die beroemde 
slager die zijn eigen vlees keurt. 
Daarover later meer. Afgelopen 
oktober verscheen De Canon van 
de Koninklijke Marine. Geschiede-
nis van de Zeemacht van de hand 
van Anne Doedens en VADM b.d. 
Matthieu Borsboom. In deze Ca-
non schetsen de auteurs in vijftig 
vensters de Nederlandse marinege-
schiedenis vanaf 1488, het tijdstip 
waarop de basis werd gelegd voor 
de oprichting van een georgani-
seerde en permanente zeemacht in 
de Nederlanden.

Het beperkte format van 50 ven-
sters maakt, zoals de auteurs in de 
Inleiding ook aangeven, ‘dat er geen 
ruimte is voor bepaalde zaken’. Er 
moest door hen dus een selectie 
worden gemaakt die anderen moge-
lijk anders zouden hebben ingevuld. 
Zo wordt er niet meer dan terloops 
stilgestaan bij bijvoorbeeld de belan-
genbehartiging van de diverse groe-

pen marinepersoneel door de jaren 
heen. Eigenlijk geldt hetzelfde voor 
het personeelsbeleid in het alge-
meen en de veranderingen die zich 
daarin voordeden. Overigens wordt 
in venster 49 wel de geschiedenis 
van het vrouwelijk KM-personeel 
weergegeven.

Ondanks deze beperkingen lukt 
het de auteurs een omvattende 
geschiedenis te schetsen die zich 
niet uitsluitend richt op successen 
en heldenverering, maar waarin 
ook wordt stilgestaan bij mindere 
momenten en gebeurtenissen uit de 
marinegeschiedenis. En daarmee is 
tegelijk een begin van een antwoord 
gegeven op de vraag of de slager 
hier inderdaad zijn eigen vlees aan 
het keuren is. Dat valt mee dus. 
Een mooi voorbeeld daarvan biedt 
het venster over het optreden van 
SBN Karel Doorman in de aanloop 
naar en tijdens de slag in de Java-
zee. Daar waar vooral buitenlandse 
auteurs als Samuel Morison en David 
Thomas negatief over zijn leider-
schap oordelen, heeft de Koninklijke 
Marine in de naoorlogse jaren juist 
een uitermate positief beeld van 
Doorman als symbool van een (ver-
meend) succesvol optreden van de 
KM weten te vestigen. Dat gebeurde 
om het bestaansrecht van de KM, 
dat na het verlies van Indië een flinke 
deuk had opgelopen, te verstevigen. 
Alhoewel niet zo kritisch als de ge-
noemde buitenlandse auteurs staan 
Doedens en Borsboom wel stil bij de 
strategische fouten en het verschil in 
opvattingen tussen Doorman en zijn 
superieur VADM Conrad Helfrich die 
mede ten grondslag lagen aan de 
verpletterende geallieerde nederlaag 
in februari 1942.

Bij het lezen van de Canon valt een 
aantal zaken op. Zo is het geen boek 
dat je in één ruk van voor naar ach-
teren uitleest. De informatiedicht-
heid is namelijk dermate hoog dat, 
na lezing van een aantal vensters 
achter elkaar, de kans groot is dat 
het de lezer duizelt van de hoeveel-
heid opgevoerde personen, aantal-
len kanons, samenstellingen van 
vloten en eskaders, en de hoeveel-
heden bemanningsleden daarvan. 
Daarnaast laten de auteurs zich, 
mogelijk als gevolg van die informa-
tiedichtheid, af en toe op slordig-
heden betrappen. Zo gunnen ze op 
pagina 99 Prins Hendrik de Zeevaar-
der een leven dat duurt van maar 
liefst 1820 tot 1979. Iets vergelijk-
baars doet zich voor op pagina 151 
waar oppergeschutskonstabel Floor 
van Cleemputte leeft van 1897 tot 
2015 (terwijl hij toch echt in 1907 
is geboren). Niet schokkend, maar 
toch … Ten slotte worden op pagina 
168 de GW-fregatten Tromp (F801) 
en De Ruyter (F806) getypeerd als 
de opvolgers van de gelijknamige 
kruisers Tromp (C804) en De Ruyter 
(C801). In werkelijkheid waren het 
echter de opvolgers van de kruisers 
De Zeven Provinciën (C802) en De 
Ruyter (C801).
Ondanks de genoemde kritiek 
hebben de auteurs al met al een 
evenwichtige studie afgeleverd die 
mooie inkijkjes biedt in ruim vijf 
eeuwen marinegeschiedenis én die 
een bruikbaar PR-instrument voor 
de Koninklijke Marine vormt. Gelet 
op de opzet, uitwerking en niet in 
de laatste plaats de schitterende uit-
voering verdient dit boek een breed 
lezerspubliek, te beginnen met de 
doelgroep van het Marineblad.
drs. J.R. Schoeman

23

De Canon van 
de Koninklijke 
Marine. 
Geschiedenis 
van de 
zeemacht

Auteurs	 	Anne	Doedens,		
Matthieu	Borsboom

Uitgever	 Walburg	Pers,	2020
Omvang	 224	blz.
Prijs	 €	29,99
ISBN	 9789462494879



Tico Onderwater MAHISTORIE

75 jaar geleden kreeg de Koninklijke Marine (KM) een eigen inlichtingenorganisatie. Het Bureau 
Inlichtingen van de Marinestaf, later de Marine Intelligentie Dienst en Marine Inlichtingendienst 
– MARID – genoemd, kreeg zijn vuurdoop in Indonesië, waar de KM werd ingezet tijdens de 
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Dit artikel verkent het vroege optreden van de MARID in 
Zuidoost-Azië. Daarnaast laat het zien dat inlichtingenofficieren die in Indonesië hadden gediend nog 
lange tijd leidend waren binnen de MARID.  

Vuurdoop in de archipel
de MARID in Indonesië van 1946-1949
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Voor de Tweede Wereldoorlog beschikte de KM niet 
over haar eigen inlichtingen- en veiligheidsdienst. 
Vanwege de Nederlandse neutraliteitspolitiek 

ondernam de krijgsmacht geen inlichtingenoperaties 
op buitenlands grondgebied1, ook toen de dreiging van 
Nazi-Duitsland en Japan steeds duidelijker zichtbaar 
werd. Inlichtingenwerk werd in de regel aan enkele 
stafofficieren overgelaten. Het ontcijferen van het 
versleutelde berichtenverkeer van de Japanse Keizerlijke 
Marine tussen 1934 en 1938 door de afdeling Inlichtingen 
van de Staf der Zeemacht in Batavia (het huidige Jakarta), 
onder leiding van luitenant-ter-zee der eerste klasse J.F.W. 
Nuboer, is hiervoor illustratief.2 Samenwerking tussen 
de cryptologen en Japanologen en hun vakgenoten 
van ‘Kamer 14’ van de Generale Staf van het Koninklijk 
Nederlands-Indisch  Leger (KNIL) in Bandung, leidde er 
toe dat het berichtenverkeer tussen Tokio en de Japanse 
consul-generaal in Batavia onderschept en gebroken kon 

worden.3 Na de muiterij op het pantserschip Hr.Ms.  
De Zeven Provinciën in 1933 werd Indonesisch 
vlootpersoneel bovendien in Soerabaja gescreend 
op mogelijke communistische of nationalistische 
sympathieën. Binnen de KM waren er dus wel officieren 
met kennis op inlichtingengebied, maar een zelfstandige 
inlichtingen- en veiligheidsdienst ontbrak.4 De Tweede 
Wereldoorlog leidde in het krijgsbedrijf tot een 
intelligence revolution. Militaire inlichtingen bleken – 
meer dan in voorgaande oorlogen – van cruciaal belang. 
Vooral het onderscheppen van vijandelijk berichtenverkeer 
(signals intelligence), wat door de komst van nieuwe 
technologieën grootschaliger en sneller mogelijk werd, 
bleek een cruciale bron voor tijdige en betrouwbare 
informatie over de vijand. Het domein van de militaire 
inlichtingen werd steeds meer het werkgebied van 
goed opgeleide professionals die een vaste plaats in de 
organisatie kregen. 

Marinekazerne Zeldenrust in Cilacap op Java (Beeldbank NIMH)
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De oprichting van de Nederlandse militaire inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten in Zuidoost-Azië past in deze 
ontwikkeling. Na de val van Java in maart 1942 gaf de 
Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten, viceadmi-
raal Conrad Helfrich, opdracht in Australië een inlichtin-
gendienst op te zetten. De activiteiten van deze dienst, 
vanaf april 1943 Netherlands Forces Intelligence Service 
(NEFIS) genoemd, waren gericht op het ondersteunen van 
de strijd tegen Japan en de voorbereiding van de terug-
keer naar de kolonie.5 Naast de NEFIS richtte Helfrich op 
Ceylon in juni 1942 de inlichtingendienst Netherlands 
Special Operations (NSO) op, die later werd omgedoopt 
tot het Korps Insulinde.6 Deze dienst stuurde – net zo als 
de NEFIS naar Java en de Buitengewesten deed – intel-
ligence parties naar Sumatra, maar gebrek aan steun 
onder de Indonesische bevolking en de afwezigheid van 
een stay behind-netwerk zorgden ervoor dat vrijwel alle 
Nederlandse infiltratieacties faalden.7

Bij de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 beschik-
ten de Nederlandse zeestrijdkrachten over personeel met 
inlichtingenervaring en kennis van de archipel, maar niet 
over een eigen dienst. Na de oorlog wilde de marinelei-
ding zelfstandiger kunnen opereren. Dat betekende ener-
zijds dat de afhankelijkheid van bondgenoten verminderd 
moest worden en anderzijds dat er meer ruimte gezocht 
moest worden ten opzichte van het Indische gouverne-
ment en het KNIL. De zeemacht beschouwde zichzelf als 
een ‘Rijksorgaan’ met wereldwijde belangen en een we-
reldwijd operatiegebied en wilde zich daarom niet vastleg-
gen op een beperkte, regionale taak in Indonesië. 

Van Sabang tot Merauke
Om ook op inlichtingengebied over eigen slagkracht te 
beschikken stelde minister van Marine James de Booy op 
27 november 1945 een Bureau Inlichtingen in dat later 
Marine Intelligentie Dienst en Marine Inlichtingendienst 
zou heten en bekend werd onder het acroniem MARID.8 
Tijdens de beginjaren lag het belangrijkste terrein voor de 
maritieme inlichtingen- en veiligheidsdienst in Indonesië, 
waar de KM betrokken was bij de Nederlandse poging 
om het koloniale gezag te herstellen. Het takenpakket 
van de marine bij deze grote krachtsinspanning – op het 
hoogtepunt werden 67 marinevaartuigen, 51 vliegtuigen 
van de Marine Luchtvaartdienst en ruim twaalfduizend 
man marinepersoneel in de Oost ingezet9 – varieerde van 
het ondersteunen van landstrijdkrachten (door middel van 
kustbombardementen, troepenvervoer en amfibische ope-
raties) tot het optreden tegen zeeroof en het uitvoeren 
van een marineblokkade van Republikeinse gebieden.10 
Tijdige en betrouwbare maritieme inlichtingen waren 
hierbij van cruciaal belang.

De MARID ressorteerde onder de Marinestaf en had twee 
taken. Ten eerste: het ‘verzamelen, verwerken en distri-
bueren van alle gegevens nodig voor een juist krijgskun-
dig gebruik van Marine-eenheden (…) – het eigenlijke 
intelligentiewerk’; en ten tweede: ‘het voorkomen, dat de 
vijand of mogelijke vijand gegevens over de Koninklijke 
Marine verkrijgt en het voorkomen van vijandelijke infiltra-
tie – het beveiligingswerk’.11 Doordat de MARID maritiem-

operationele én strategische inlichtingen vergaarde, was 
de marineleiding inzake Indonesië minder afhankelijk van 
de NEFIS, het KNIL en het Indische gouvernement. Juist 
om die onafhankelijkheid te versterken werd de MARID in 
Indonesië aangestuurd door de Marinestaf in Den Haag.12 

Het Intelligentie Bureau van de Commandant der Zee-
macht in Nederlands-Indië in Batavia was een kopie van 
het MARID-hoofdkwartier in Den Haag en had vijf secties. 
Sectie 1 verzamelde en verwerkte hot en cold intelligence 
over maritieme gegevens over geallieerde strijdkrachten 
en (vermoedelijke) vijanden, sectie 2 verzorgde politiek-
strategische inlichtingen en vormde de liaison met andere 
inlichtingendiensten, Nederlandse diplomatieke vertegen-
woordigers in het buitenland en buitenlandse diplomaten 
in Nederland, sectie 3 richtte zich op security, sectie 4 
hield zich bezig met de disseminatie van inlichtingen-
producten en sectie 5 legde zich toe op archivering van 
correspondentie en rapporten.13 

Het werkgebied van de Indische MARID beperkte zich 
niet tot het Intelligentie Bureau in Batavia. In Singapore 
beschikte de dienst over een inlichtingenliaison met de 
Britse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die zich vooral 
bezighield met het uitwisselen van inlichtingen over de 
Indonesisch-Republikeinse smokkelhandel in wapens, 
munitie en ander oorlogsmaterieel.14 Verder beschikte de 
MARID over een buitendienst van door de archipel heen 
gestationeerde inlichtingenofficieren. Elke Oudst Aanwe-
zend Zeeofficier (OAZ) – plaatselijke marinecommandant 
en havenmeester – beschikte over eigen inlichtingenper-
soneel, waardoor een aanzienlijk deel van het inlichtin-
genpersoneel bij de door de archipel verspreide OAZ-
schappen gestationeerd was. MARID-personeel diende 
zodoende van Sabang tot Merauke. Uit een schrijven van 
de Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië, vice-
admiraal Albert Pinke, aan zijn superieur, de inmiddels tot 
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten bevorderde luitenant-
admiraal Helfrich, wordt duidelijk dat deze officieren een 
breed takenpakket hadden. De werkzaamheden van de 
inlichtingenofficier in Tanjung Priok, de haven van Bata-
via, zijn exemplarisch: ‘Hij moet (…) attentie wijden aan 

Max Ruitenberg (m) was een van de eerste inlichtingenofficieren die in 

1945 geworven werd voor MARID en was dertien jaar hoofd van MARID-

sectie III. Hier bij zijn afscheid in 1971 (M. Jensen en W. Platje)
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maritieme zaken, n.l. het binnenvaren van prauwen in de 
voorgeschreven havens Tg. [Tanjung] Priok en Pasar Ikan; 
het smokkelverkeer naar de Moeara Baroe, West van 
Pasar Ikan; het illegale verkeer naar kreekjes bij Tjilintjing, 
Oost van Tg. Priok. Hij licht hieromtrent den O.A.Z. Tg. 
Priok rechtstreeks in, die de nodige maatregelen neemt 
zooals het uitzetten van patrouillegebieden voor zijn pa-
trouillebooten.’15  
     
Operatie Product
Illustratief voor het werk van de inlichtingenofficieren van 
de zeemacht in Indonesië is het optreden van luitenant-
ter-zee der tweede klasse Max Ruitenberg bij de verove-
ring van Cilacap, de belangrijkste havenplaats aan Java’s 
zuidkust. Ruitenberg hoorde bij de eerste lichting inlich-
tingenofficieren die in 1945 in het bevrijde Nederland 
geworven werd. Samen met drie andere inlichtingenof-
ficieren van de marine vertrok hij in oktober 1945 met het 
MS Nieuw Amsterdam naar Indonesië, maar zij strandden 
in Maleisië door het Britse verbod om Nederlandse troe-
pen tot Java en Sumatra toe te laten. Pas in maart 1946 
arriveerde Ruitenberg in Batavia waar hij op het Algemeen 
Hoofdkwartier bij de security-sectie diende.16 Naast het 
uitvoeren van betrouwbaarheidsonderzoeken op perso-
neel moest deze afdeling infiltratie door de Indonesische 
strijdkrachten tegengaan. 

Op 19 juli 1947 startte Operatie Product, een grootschalig 
bliksemoffensief dat twee derde van Java en een derde 
van Sumatra onder Nederlands gezag bracht en Den Haag 
betere kaarten moest geven aan de onderhandelingsta-
fel met de Republiek Indonesië. Hoewel deze operatie 
vooral een landmacht- en KNIL-aangelegenheid was, zag 
vrijwel het gehele potentieel van de marine in Zuidoost-
Azië actie. Van de marine-inzet tijdens Operatie Product 
zijn vooral de amfibische landingen van de Mariniersbri-
gade bij Pasir Putih in Oost-Java bekend. Maar de vloot 
en Marine Luchtvaartdienst leverden ook op Madura en 
de Javaanse noord- en zuidkust vuursteun en logistieke 
ondersteuning aan de landstrijdkrachten.17 

De belangrijkste inzet van de zeemacht tijdens Operatie 
Product aan de Javaanse zuidkust was ondersteuning bij de 
verovering van Cilacap. In juli 1947 werd bekend dat een 
marinedetachement in het kielzog van de V-Brigade rich-
ting Cilacap zou optrekken en dat Ruitenberg als inlichtin-
genofficier aan het detachement werd toegevoegd. Uit de 
inlichtingenrapporten die hij aan het hoofdkwartier van de 
MARID in Batavia zond, valt zijn werk goed op te maken.18 

Met Hannibal naar Cilacap
Op 20 juli haalde Ruitenberg op het Algemeen Hoofd-
kwartier de laatste instructies voor de Port Party op. Naast 
Ruitenberg en de detachementcommandant bestond de 
groep uit zeven officieren, twee onderofficieren en 27 
korporaals en manschappen van het korvet Hr.Ms. Ambon, 
dat in Soerabaja in onderhoud lag. Bij zijn werkzaamheden 
werd Ruitenberg ondersteund door de Indo-Europese 
milicien-matroos Haberland, die Maleis en Javaans sprak. 
In de vroege ochtend van 21 juli vertrok zijn konvooi naar 
Bandung, waar het zich bij de V-Brigade voegde. Op 24 
juli trok het met deze eenheid op naar de aan de Javaanse 
noordkust gelegen havenstad Cirebon. Vanaf dat moment 
reed de kolonne door vijandelijk gebied, wat onder meer 
bleek uit het grote aantal ingegraven vliegtuigbommen 
en mijnen die de genie moest demonteren. Na een lange 
rit door de Preanger belandde het detachement op de 
avond van de 24e in Cirebon. Daar moest het enkele dagen 
blijven voordat de V-Brigade naar het zuiden doorstootte. 
Hoewel de marine van de Republiek Indonesië, de 
ALRI, haar archieven in Cirebon had verbrand, konden 
Ruitenberg en Haberland twee door de landmacht 
gearresteerde Indonesische marineofficieren ondervragen. 
Over Cilacap lieten zij echter niets los. 

Via Tegal trok de kolonne op 30 juli verder naar Cilacap 
waarbij de V-Brigade over de centrale Javaanse bergrug 
naar het zuiden afzakte. Om de hevig gesaboteerde mars-
route langs de goed begaanbare westkant van de Slamet-
vulkaan te omzeilen besloot de commandant van de V-Bri-
gade, kolonel (KNIL) ‘Jantje’ Meyer, langs de oostkant op 
te trekken. De gewaagde beslissing om het zestig kilome-
ter lange, slecht begaanbare en niet verkende bergpad te 
nemen pakte goed uit. De tocht  werd bekend als ‘Meyers 
Grote Omweg’ en leverde de brigadecommandant de 
bijnaam ‘Hannibal’ en een Militaire Willems-Orde op.19  
 

Naar Cilacap via de slecht begaanbare oostkant van de Slametvulkaan 

ofwel via ‘Meyers Grote Omweg’ (Beeldbank NIMH)
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De marinegroep, het 1e Bataljon van het 3e Regiment 
Infanterie en het 2e Infanteriebataljon van het KNIL nader-
den Cilacap pas op 2 augustus. Op tien kilometer van de 
havenstad werd halt gehouden. Het KNIL-bataljon trok als 
voorhoede te voet naar de stad op, gevolgd door het gros 
van het marinedetachement. Ruitenberg en Haberland 
volgden in een jeep met de andere eenheden. De opmars 
van de voorhoede verliep trager dan verwacht, waardoor 
Ruitenberg omstreeks het middaguur als eerste in de 
haven van Cilacap aankwam. De torpedobootjager Hr.Ms. 
Tjerk Hiddes en de mijnenvegers Hr.Ms. IJsselmonde, 
Hr.Ms. Tholen en Hr.Ms. Vlieland liepen Cilacap tegelijker-
tijd binnen. De torpedobootjager had vuursteun geleverd 
en de mijnenvegers hadden de aanloop naar de haven 
geveegd. De torpedobootjager Hr.Ms. Piet Hein in Cilacap 
meerde ondertussen af om de havendiepte te peilen.
  
Zeldenrust
De OAZ en Port Party in Cilacap hadden genoeg te doen: 
de stad en de haven lagen grotendeels in puin. Veel rub-
ber- en suikerloodsen waren door terugtrekkende Indone-
sische troepen in brand gestoken. De oorlogsverslaggever 
van de V-Brigade, luitenant G.W. Gräper, zag een ‘voor 80 
procent vernielde stad, zonder bevolking, rookend nog en 
stinkend’.20 Om de haven weer in bedrijf te krijgen bouw-
de de Port Party allereerst een radiostation op, richtte het 
een havenkantoor in en nam het detachement zijn intrek 
in een voormalige ALRI-kazerne. Het opknappen van het 
haventerrein zou ruim een week in beslag nemen, hoewel 
de eerste koopvaardijschepen al op 2 augustus losten. 
Ook Ruitenberg zat niet stil. Zijn werkzaamheden tijdens 
de bijna twee maanden die hij in Cilacap was gestatio-
neerd, van 2 augustus tot 24 september, tonen de grote 
verscheidenheid aan taken die inlichtingenpersoneel van 
de marine op zich nam. De naam van de marinekazerne, 
Zeldenrust, was toepasselijk gekozen. 

Eén van de methoden om aan inlichtingen te komen 
waren huiszoekingen. Doordat de Republikeinen Cila-

cap in allerijl verlaten hadden om aan de Nederlanders 
te ontkomen, wisten Ruitenberg en Haberland tijdens 
huiszoekingen in de kantoren van de havendienst en de 
ALRI bijvoorbeeld kaartmateriaal en gegevens over de 
Indonesische marine buit te maken. Deze huiszoekingen 
beperkten zich niet tot de haven en stad, maar spreid-
den zich ook uit naar de kampongs rondom de stad. Bij 
de terugkomst van de Indonesische bevolking na Opera-
tie Product vreesden de Nederlanders dat Indonesische 
milities en reguliere legereenheden zouden terugkeren om 
de Nederlandse aanwezigheid te saboteren. In de kam-
pongs werden onder meer steekwapens, documenten, 
kaarten en Republikeinse propaganda in beslag genomen. 
Bovendien boden de kampongpatrouilles de mogelijkheid 
in gesprekken met de bevolking inlichtingen te vergaren 
over het ‘politieke stemmingsbeeld’, dat de NEFIS voor de 
verovering van Cilacap als ‘zeer pro-SOEKARNO’ inschatte.  

Een andere vorm van human intelligence bestond uit 
het ondervragen van enkele door het KNIL gearresteerde 
ALRI-officieren die in Cilacap waren achtergebleven. 
Onder hen bevond zich de lokale Indonesische basiscom-
mandant, kolonel Kadjad. De verhoren van Kadjad en 
ander Indonesische marinemannen leidden tot informatie 
over de ligging van een vooroorlogs Nederlands mijnen-
veld en de aanwezigheid van Japans kustgeschut op Nusa 
Kambangan, een eiland voor de haveningang van Cilacap. 
Op basis van deze inlichtingen ondernamen de landingsdi-
visies van de Piet Hein en Tjerk Hiddes samen met Ruiten-
berg, Haberman en een groep pioniers van het 2e Batal-
jon Infanterie van het KNIL, een expeditie naar het eiland. 
In Fort Cimiring bliezen zij drie kanonnen, een zoeklicht 
en honderden granaten op. Een andere tocht leidde naar 
het eveneens op Nusa Kambangan gelegen Fort Karang 
Bolong. Het geschut van deze vesting was tijdens Opera-
tie Product door de Tjerk Hiddes buiten gevecht gesteld, 
maar er bevonden zich – naast stoffelijke overschotten 
van de omgekomen bezetter – nog enkele honderden  
15 cm-granaten. Ondanks de ‘afschuwelijke lijkenlucht in 

Landingsdivisies van Hr.Ms Piet 

Hein en HR.Ms Tjerk Hiddes 

ondernamen diverse expedities 

op basis van inlichtingen van de 

MARID (beeldbank NIMH)
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en om het fort’, werden de nog bruikbare granaten naar 
het Marine Etablissement in Soerabaja verscheept. 

Andere operaties van Ruitenberg, Haberman en de later 
gearriveerde MARID-officier A.W. Dijkwel richtten zich 
op het op gang krijgen van de scheepvaart in Cilacap. 
Daarvoor was dienstneming van Indonesiërs bij de zee-
macht, de havendiensten en de koopvaardij van belang. 
Zij werden eerst aan een screening onderworpen. Uit een 
dergelijk betrouwbaarheidsonderzoek voor de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij bleek dat de ALRI probeerde te 
infiltreren in de Nederlandse koopvaardij om Indonesische 
schepelingen tot sabotagedaden aan te zetten. De bezet-
ting van Cilacap leidde er ook toe dat Indonesisch perso-
neel van de KM, dat in Republikeins gebied had vertoefd, 
weer in dienst kon treden. Een voorbeeld is de Javaanse 
matroos Imran, die gedurende de oorlog aan boord van 
Hr.Ms. Zuiderkruis gediend had, maar tijdens verlof in 
Batavia in november 1945 door Republikeinse militairen 
werd belet naar het schip terug te keren. Daarnaast waren 
Ruitenberg en Dijkwel betrokken bij het bergen van ver-
schillende motorschepen van de ALRI op de bij Cilacap ge-
legen zijrivieren Donan en Jeruklegi. Eind september 1947 
werd de marinekazerne Zeldenrust overgenomen door de 
landmacht en vertrok de Port Party uit Cilacap. Ruitenberg 
meldde zich in Batavia bij de Marinestaf, waar hij plaats-
vervangend hoofd van de beveiligingssectie werd. 

Indische kongsi
De intelligence revolution tijdens de Tweede Wereldoor-
log leidde tot het besef dat militair succes grotendeels 
afhankelijk was van de toegang tot betrouwbare en actu-
ele inlichtingen en de bescherming van dergelijke militaire 
geheimen. De oprichting van de MARID is een resultaat 
van deze ontwikkeling. Tijdens de eerste jaren van zijn 
bestaan lag het belangrijkste werkterrein voor de dienst in 
Indonesië waar de KM betrokken was bij de Nederlandse 
poging tot koloniaal gezagsherstel. Toen Nederland op 
27 december 1949 de vlag streek en de soevereiniteit 
overdroeg aan de Verenigde Staten van Indonesië, werd 
ook de inlichtingen- en veiligheidsdienst van de KM in 
Zuidoost-Azië opgeheven. Volgens MARID-kenners Martin 
Jensen en Wies Platje leidde de aftocht uit de archipel 
ertoe dat er veel zeer ervaren personeel vrijkwam. Hun 
kennis en ervaring kwam de kwaliteit van de jonge dienst 
ten goede. ‘De meesten van hen’, zo stellen zij vast, 
‘zouden sleutelposities bij de zich uitbreidende MARID in 
Nederland en overgebleven rijksdelen gaan vervullen.’21 
Net als de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) werd de 
MARID in de eerste naoorlogse decennia geleid door een 
‘Indische kongsi’ van officieren die vooral in de dekolo-
nisatiestrijd ervaring hadden opgedaan.22 Het voorbeeld 
van Ruitenberg is exemplarisch: hij behoorde tot de eerste 
lichting van speciaal voor de inlichtingendienst geworven 
officieren en deed in de archipel ervaring op met verschil-
lende aspecten van het inlichtingen- en veiligheidswerk. 
Na terugkeer uit Indonesië diende hij in Amsterdam, op 
de Nederlandse Antillen en op Nederlands-Nieuw-Guinea. 
In 1971 verliet hij als kapitein-luitenant-ter-zee de dienst, 
na dertien jaar hoofd van MARID-sectie III – security – te 
zijn geweest.23 De vuurdoop in Indonesië zou later van 

doorslaggevende betekenis zijn bij successen die de MA-
RID boekte tijdens het Nederlands-Indonesische steekspel 
rondom Nederlands-Nieuw-Guinea (1950-1962).24

Tico Onderwater MA is historicus en werkt bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
in Den Haag.
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Jong

Tom met een gerecht van vegetarische steak, vegetarische wokstukjes, wokgroente en rijst

‘Ik heet Tom Bronkhorst en ben een doorsnee Hollander met een Chi-
nees uiterlijk. Zo hou ik van niet te veel poespas en moet alles vooral 
blijven zoals het is. Dat geldt zeker ook voor mijn dieet: niemand moet 
zich daarmee bemoeien, ik wil vooral zelf uitmaken wat goed voor mij is. 
Ik hou van koken, krachtsport en lust wel een biertje in het weekend. 

Wat past daarbij? Juist: vlees! Jarenlang maakte ik de ene ribeye, entre-
cote en varkenshaas na de andere klaar en at ik na het stappen het on-
vermijdelijke broodje döner. Eten was (en is) een vorm van ontspanning 
voor mij, net als sport. Op een gegeven moment heb ik het ook func-
tioneel proberen in te zetten. Samen met een collega heb ik een dieet 
gevolgd om onze sportprestaties te verbeteren. Zoals de meeste sporters 
weten werden dat vele borden met kip, rijst en broccoli.  

Aan mijn vleesconsumptie kwam grotendeels een eind na het zien van 
de documentaires The Game Changers en A Life on Our Planet van David 
Attenborough. Deze docu’s, samen met wat onderzoek op internet, 
hebben mijn beeld van ‘gezonde voeding’ totaal veranderd. Het roer 
moest om en dat ging gemakkelijker dan ik had gedacht. Mijn hang naar 
vlees bleek helemaal niet zo groot te zijn en het terugbrengen naar één 
vleesmoment per week maakte van vlees eten iets bijzonders. Het werd 
een luxe moment van ontspanning. 

Ik hoor je denken, ‘Moet ik dan ineens alleen maar worteltjes en sla 
gaan eten? Ik ben toch geen konijn!’ Eerst snapte ik er ook niks van: wat 
‘mocht’ ik nou wel eten en wat niet? Het viel mee, met wat googelen 
en een paar bezoekjes aan de supermarkt was ik er snel uit. Er zijn veel 
meer producten zonder vlees dan ik dacht. De kip-rijst-broccoli maaltijd 
kun je nog steeds gewoon klaarmaken, alleen vervang je de kip door ve-
getarische ‘kipstuckjes’. Prima te doen en het doet niks af aan proteïne!

Ik ben van fervent vleeseter, het liefst at ik driemaal per dag vlees, een 
flexitariër geworden. Het idee dat ik hiermee iets kan bijdragen aan het 
voorbestaan van deze wereld en het besef dat ik er gezonder van word, 
zorgen ervoor dat het me geen enkele moeite kost.

Tot nu toe merk ik dat mijn sportprestaties er niet op achteruit zijn ge-
gaan en zelfs een lichte verbetering laten zien. Ook kan ik nog net zoveel 
stappen (= drinken op de bank in deze coronatijd) als vroeger. Flexitariër 
zijn beperkt me dus op geen enkele manier.

Helaas loopt de krijgsmacht op dit vlak een tikkeltje achter. Zo ziet 
Defensie het vegetarische dieet als een vorm van levensovertuiging. Net 
zoals je een aanvraag moet doen als je geen varkensvlees wilt eten, bijv. 
omdat je moslim bent, moet je een aanvraag doen als je vegetariër bent. 
Ik ben van mening dat er meer vegetarisch eten geserveerd moet wor-
den bij Defensie. Niet alleen in het belang van mijzelf en mijn collega’s, 
maar ook in het belang van een gezonde planeet. Probeer het ook eens, 
wellicht bevalt het.’

 NAAM TOM BRONKHORST
 LEEFTIJD 23 JAAR
 RANG LTZ3 (LD)
 WAT HEM BEZIG HOUDT (GEEN) VLEES ETEN
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Berend van de Kraats is 
oud-onderzeebootcom-
mandant en initiatiefnemer 
van BOOST. Met de maat-
schappelijk geïntegreerde 
doe-tank OceansX zet 
hij zich nu in om onbe-
nut menselijk potentieel 
te laten bijdragen aan 
organisatieoverstijgende 
uitdagingen zoals ook de 
energietransitie in de mari-
tieme sector.

Blijf in contact!
• Bekijk www.Oceansx.nl – Oplossen vanuit beweging

• berend@oceansx.nl voor reacties en tips

• Volg ons op       @oceansx.nl en       /company/oceans/ https://poets.org/poem/if

P
anta rhei (alles stroomt) is de leus van de Adelborsten Roei- en Zeilvereniging. In 
lijn hiermee heb ik per 1 december mijn vaste aanstelling bij Defensie opgezegd. 
Niet om iets anders te gaan doen, maar juist om de beweging die met OceansX is 
opgestart verder te laten stromen. Omdat ik geloof dat wat nu nog pionierswerk 

lijkt, in toenemende mate invulling gaat geven aan onze maatschappelijk geïntegreerde 
ambitie: beschermen wat ons dierbaar is. 

Ik ben dankbaar voor de reis die ik tot nu toe heb gemaakt mét de marine. In deze 
column sta ik hier bij stil aan de hand van If van Rudyard Kipling (zie QR-code). Dit 
gedicht kwam ik voor het eerst tegen op het Koninklijk Instituut voor de Marine in 1998. 
De toenmalige bataljonscommandant (BC) had het ingelijst en in zijn hok in Neptunus 
hangen. Het raakte mij meteen. 

Terwijl ik toekeek hoe de BC zijn schoenen aan het poetsen was voor de volgende 
baksgewijs, filosofeerden we er op los. Ook toen al vonden we dat we te maken 
hadden met een veranderlijke wereld, significante personeelstekorten en terugkerende 
systeembeperkingen. Vanuit onze wens om het KIM (nog) aantrekkelijker te maken, 
keken we naar de US Naval Academy in Annapolis. Het instituut had in een vergelijkbare 
situatie de lat nóg hoger gelegd en tijdelijk toenemende tekorten geaccepteerd. 
Waardoor, op termijn, voor zichzelf sprekende verhalen terugvloeiden in de maatschappij 
en de vraag naar de opleiding relatief moeiteloos blijvend steeg. We bespraken het 
eeuwige spanningsveld en het benodigde vertrouwen om kortetermijn-pijn te accepteren 
voor langetermijn-fijn. 

Toen ik later zelf commandant was hing het gedicht van Kipling in mijn hut. Patrouilles 
lang heb ik er met de aflossende divisieoudsten naar gekeken. In de kleine hut werd 
het letterlijk in onze gezichten gedrukt. Aan het begin van een zeven weken durende 
patrouille kwam het gesprek wat onwennig op gang: ik liet ze passages hardop 
voorlezen en vroeg de divisieoudsten om er voorbeelden bij te zoeken. Naarmate de 
dagen en weken vorderden kwamen ze binnen, kozen twee zinnen uit en vertelden 
aan de hand daarvan wat er op de wacht was gebeurd. In die patrouilleweken zag je 
een jonge enthousiaste waarderingszoeker zich ontwikkelen tot een gebalanceerde, 
gedreven vertrouweling. 

If is voor mij een beschrijving van de waarde die de Koninklijke Marine voor iemand kan 
hebben. Uiteraard gaat het gedicht óók op voor, na en buiten de marine. Maar mét de 
marine was het voor mij duidelijk de gaafste manier om deze persoonlijke ontwikkeling 
door te maken. 

Voor mij breekt nu een volgende fase aan waarin het er op aankomt om mijn in de 
marine ontwikkelde potentieel optimaal in te zetten voor de maatschappij. Wat we met 
Stichting OceansX voor ogen hebben gaat daar invulling aan geven. OceansX denkt niet 
in organisatiegrenzen, ze denkt in onbegrensd menselijk potentieel dat onder de juiste 
omstandigheden maximaal tot zijn recht komt. Dat klinkt als een complete transitie in 
HR! Klopt, maar dan zonder beperkende systeemvereisten. Is dat eenvoudig? Nee verre 
van… maar daarom ga ik morgen weer verder met experimenteren en bewegen! Met de 
verandering zijn.

Panta rhei

If you can make a heap of 
all your winnings

And risk it in one turn of 
pitch-and-toss; 

Yours is the Earth and 
everything that is in it 

And – which is more – 
you’ll be a Man, my son! 

[If, Rudyard Kipling, 1909]
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De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

Ereleden:
KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann  
KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien  
KTZ b.d. L.J.M. Smit 
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek  
KLTZ b.d. mr. O.W. Borgeld
KTZ b.d. ing. M.E.M. de Natris

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZ R.O.P. Pulles EMSD
Vice-voorzitter:
KTZ ing. W.P Groeneveld
Secretaris:
LTZ2OC (LD) H.M. Krul
Penningmeester:
KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt
Namens Afdeling Noord
KLTZ (LD) J.L. ten Berg  
Namens Afdeling Midden
KLTZ H.M. van Rijn   

Namens Afdeling Zuid
vacature 
Namens Afdeling Caribisch 
gebied
KLTZ ing. R.A.J. Wesdorp MSc
Namens Werkgroep Postactieven
KLTZ b.d. M.A. Eland
Namens Werkgroep Elders 
Actieven
LTZ1 (LD) KMR M. Venema  
Namens Werkgroep Jongeren
vacature
Namens de Werkgroep 
Genderbeleid 
KLTZ b.d. M.A.W. Riemens

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

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

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

Caribisch Gebied:
KLTZ ing. R.A.J. Wesdorp MSc

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

Nuldelijnsondersteuner  
(NOS) KVMO
KLTZ b.d. Theo Zelisse
nos.kvmo.tz@gmail.com  
06-41464319

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

In Memoriam

Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van:

Dhr. J.J. van der Woude († 23 november 2020)

LTZ2OC b.d. M.C. Massizzo († 22 november 2020)

LTKOLMARNS b.d. J.W. Morie († 15 november 2020)

KLTZ A.J.R. van Hensbergen († 30 oktober 2020)

Mevr. V. Deelder (datum overlijden onbekend)

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

Correcties In Marineblad nr. 7 2020 werd V. Esbach aangeduid als KLTZ b.d., betrokkene was echter KTZ titulair.

In een eerder Marineblad is per abuis het overlijden gemeld van mevr. Van den Clooster.

Onderlinge Bijstand

De KVMO heeft een samenwerkings-
verband met Onderlinge Bijstand 
(www.onderlingebijstand.nl). 
Voor nadere informatie of het  
verkrijgen van aanvraag formulieren 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de KVMO.

KVMO
Ter overname
Avondbaadje, compleet, maat 49 (3/4), lange jas en twee 

uniformen daags tenue maat 49 (3/4), alles van de Technische 

Dienst. Info KLTZT b.d. G. Maas, te bereiken via  

marineblad@kvmo.nl

In verband met de maatregelen in het kader van de bestrijding 

van COVID-19 zijn veel afdelingsactiviteiten afgelast of vinden 

in aangepaste vorm plaats. Vandaar dat ze hier tijdelijk niet 

worden vermeld. Houdt u voor de meest recente informatie de 

KVMO-site in de gaten.

Activiteiten

Het kantoor van de KVMO is gesloten van vrijdag  

19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021.

Kerstsluiting KVMO
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Het hoofdbestuur van de KVMO 
wenst u prettige feestdagen en  
een gezond en veilig 2021


