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Column
P

rinsjesdag is weer voorbij. De dag waarop meer dan 1.000 militairen zijn ingezet
voor groot militair ceremonieel. Het is ook één van de dagen waarop Defensie
haar aanwezigheid in alle pracht en praal aan de Nederlandse samenleving laat
zien, waarmee de dag een bijzonder cachet krijgt. Echter, desondanks zijn de
algemene politieke beschouwingen voor Defensie opnieuw
teleurstellend verlopen. Het kabinet sluit de ogen voor een
‘steeds explosiever wordende wereldwijde geopolitieke situatie’.
De aangehaalde woorden staan nota bene in de Troonrede.

Ondanks de rooskleurige financiële situatie van ons land stelt het
kabinet geen substantieel extra geld ter beschikking om extra te
investeren in het versneld herstel en het moderniseren van onze
krijgsmacht. Een jaar voor de herijking van de Defensienota 2018
laat het kabinet Rutte III op geen enkele wijze blijken dat het de
Wales-toezegging van het toegroeien naar de NAVO-norm van 2% BBP serieus neemt.
Sterker nog: de komende jaren laten een daling in plaats van een stijging van het BBP
percentage zien.
Voor het jaar 2020 krijgt onze marine 926 miljoen euro toebedeeld. Dit lijkt een groot
bedrag maar het is ongeveer net zoveel als vier dagen zorg of sociale zekerheid in Nederland. Dat zou mensen toch aan het denken moeten zetten? Veiligheid op en vanuit zee
is essentieel voor onze welvaart, economie en veiligheid en dus een onontbeerlijke speler
als het gaat om de betaalbaarheid van onze zorg en sociale zekerheid.
Op het gebied van de vervanging van onze onderzeeboten en M-fregatten blijft de Defensieparagraaf veel te vaag. De term ‘naar verwachting’, wanneer de B-brieven (onderzoek) van deze vervangingsprojecten het levenslicht gaan zien, klinkt niet hoopvol als
het gaat om snelheid in deze dossiers. Onze columnist Sergei Boeke waarschuwt onze
politici: als je met de Franse Naval Group in zee gaat zullen de (onderzee)boten in eerste
instantie goedkoper zijn. Echter, de Fransen zullen deze kosten meer dan terugverdienen
in de instandhoudings- en onderhoudsfasen (lifetime kosten). Daar waar onze politici
dralen zou de Franse President Macron er geen seconde over hoeven na te denken om
een dergelijke opdracht aan een buitenlandse industrie toe te kennen. Geen haar op zijn
hoofd! Op deze wijze zou hij namelijk zijn eigen (staatsgesteunde) marinebouw vernietigen en dat is niet in het belang van Frankrijk en zijn onderdanen.
Onze nationale marine-industrie heeft al het nakijken gehad bij de in Frankrijk bestelde
nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen: tot op heden is er geen enkel Nederlands bedrijf
bij de bouw betrokken. Het artikel ‘Nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen: nieuw concept
voor MCM en internationale samenwerking?’ van KLTZ Stefan Glaser geeft een goed inkijkje in het aanbestedingsproces van de in Frankrijk bestelde nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen. Omdat onze Belgische collega’s het Europese aanbestedingstraject hebben
gevolgd, ging het Nederlands Defensie Materieelkeuze Proces direct van de A- (behoeftestelling) naar de D-fase (verwerving). Hierdoor heeft onze Tweede Kamer geen invloed
gehad op het besluitvormingsproces. Een leermoment voor de toekomst.
Tot slot, noteert u alvast het volgende in uw agenda: op 29 november aanstaande organiseert de KVMO in Rotterdam het seminar ‘Overleeft Mare Liberum de 21e eeuw?’. De
vrije zee komt steeds meer onder druk te staan, zie de ontwikkelingen in de Zuid-Chinese
Zee, de Straat van Hormuz en de Zwarte Zee. Over de vrije doorvaart naar laatstgenoemde zee schrijft KLTZ Marten Meijer in zijn artikel ‘Russische retoriek ondermijnt de vrije
toegang tot de Zwarte Zee’.
Nadere informatie over het KVMO seminar volgt binnenkort via de KVMO Nieuwsbrief
en onze website www.kvmo.nl
Ik wens u veel leesplezier.

De KVMO maakt deel uit van de

www.kvmo.nl

weblog voorzitter
www.kvmo.nl

@Voorzitter_KVMO
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KTZ Marc de Natris, voorzitter KVMO

Het toebedeelde budget

(foto Ulrike Leone/Pixabay)

Defensiebegroting 2020:
herstellen
pappen en
moderniseren
nathouden
Naar aanleiding van het bekend worden van de defensiebegroting 2020 op Prinsjesdag berichtte
de website van Defensie: ‘In 2020 gaat Defensie door met het herstellen en moderniseren van de
krijgsmacht. Sinds het begrotingsdieptepunt in 2014 heeft Defensie in 2020 iets meer dan € 3 miljard
extra te besteden. Het budget van Defensie komt daarmee op € 11,035 miljard.’

E

en terechte constatering: Defensie en haar
personeel hebben het financiële dieptepunt achter
zich gelaten en klimmen langzaam uit de diepe
bezuinigingskrater omhoog. Het is een lastig traject, met
vallen en opstaan, zo is de afgelopen maanden gebleken.
De onlangs afgesloten cao is een voorbeeld van de klim
naar boven en heeft er zeker aan toe bijgedragen dat het
defensiepersoneel zich beter gewaardeerd voelt.
In dit artikel ga ik nader in op de defensieparagraaf,
hoofdstuk 10 van de Miljoenennota. Ik focus op het
defensiebudget, het personeel en de materiële stand van
zaken van onze marine. Eerst enkele algemene appreciaties naar aanleiding van de Troonrede.
75 jaar vrijheid
De Troonrede begon met de viering van 75 jaar vrijheid
in Nederland. 75 jaar van voorspoed, vrede en veiligheid.
Voor ons Nederlanders, in tegenstelling tot veel andere
wereldburgers, zijn vrede en veiligheid gelukkig een vanzelfsprekendheid. Deze vanzelfsprekendheid heeft echter
ook een keerzijde: het geeft velen het gevoel dat vrede en
veiligheid ‘gegarandeerd’ zijn. Dit is helaas niet het geval,
zoals we dagelijks in de media kunnen lezen. Voor zowel
vrede als veiligheid moet gewaakt worden, dag in dag uit.
Hierover lees ik vrijwel niets in het regeringsbeleid. In de
Troonrede worden welgeteld twee zinnen aan militairen/
defensie gewijd: ‘Onze militairen kunnen met nieuw materieel hun werk beter doen’ en, ‘Mede dankzij de inzet
van onze uitgezonden militairen leven wij al 75 jaar in
vrede en veiligheid’.
De Troonrede vraagt aandacht voor een steeds explosiever wordende, wereldwijde geopolitieke situatie. De
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ver-van-mijn-bed-show bestaat niet meer. Zo kan de
situatie in het Midden-Oosten ronduit explosief worden,
met verstrekkende gevolgen voor onze eigen economie.
Als de jarenlang gevoerde hybride oorlog tussen Iran en
Saoedi-Arabië tot een grote landoorlog leidt zal dit ook
aanzienlijke gevolgen voor Nederland hebben. De olieprijs
gaat door het dak en er zal een massa-immigratie zonder
weerga volgen. Het is dan ook bijzonder dat het kabinet
enerzijds de problemen helder schetst, om anderzijds
de ogen te sluiten voor de noodzaak het achterstallig
onderhoud versneld weg te werken en onze krijgsmacht
in veel hoger tempo te moderniseren en uit te breiden.
Want alleen zo kan ervoor gezorgd worden dat Nederland
en onze krijgsmacht deze keer wel gereed zijn, mocht dit
onverhoopt de komende jaren aan de orde zijn en dit is
helaas niet denkbeeldig.

Het budget dat het kabinet vrijmaakt voor Defensie is
10,6 miljard euro. Dit is ongeveer 1,3% van het BBP. Op
de defensiesite staat in dat kader:
‘Het NAVO-bondgenootschap blijft de hoeksteen van de
veiligheid van Nederland. Binnen de NAVO is afgesproken
dat alle landen 2% van het bruto binnenlands product
(BBP) aan Defensie uitgeven in 2024. In Nederland staat
de teller op dit moment op 1,35% en naar verwachting is
het percentage in 2024 ongeveer even hoog. Nederland
is er dus nog niet. Bijleveld-Schouten: “Verdere investeringen in veiligheid zijn nodig. Want ook de komende
75 jaar willen we in vrijheid leven.”’
Hier wordt echter geen invulling aan gegeven! Dit terwijl
we een jaar voor de aangekondigde herijking van de
Defensienota 2018 staan. Van iedere 1000 euro die het
kabinet uitgeeft gaat er nog geen 35 euro naar Defensie. Het percentage BBP blijft de komende jaren rond
die 1,3% schommelen. Het is veelzeggend dat het ‘rijke’
Nederland alleen Italië, België en Luxemburg achter zich
laat in het rijtje van grootste NAVO-wanbetalers binnen
Europa, zie figuur 1. Het lijkt wel alsof Defensie in de
defensieparagraaf een noodkreet slaakt of de schaamte
voorbij is, aangezien ze in de defensieparagraaf over het
BBP-percentage bij de getoonde grafiek onomwonden
vaststelt: ‘Deze figuur toont de ontwikkeling van Defensie-uitgaven als percentage van het BBP tussen 2019 en
2024 van alle NAVO landen binnen de EU op basis van
bruto uitgaven. In 2024 zijn er t.o.v. Nederland 22 landen
met een hoger BBP-percentage. Verder is Nederland één
van de vier landen die een daling in BBP-percentage laat
zien t.o.v. 2019.’
Er valt veel te zeggen over deze eerlijke berichtgeving.

Is het een noodkreet? Uit alles blijkt dat Defensie geen
topprioriteit is voor het kabinet Rutte III. Niet alleen voor
het kabinet maar evenmin voor de oppositie: tijdens de
algemene politieke beschouwingen heeft geen enkele oppositiepartij om extra geld voor Defensie gevraagd.

Koninklijke Marine. Voor het jaar 2020 krijgt onze
Marine 926 miljoen euro toebedeeld. Dit lijkt een groot
bedrag maar het is net zoveel als ongeveer vier dagen
zorg of sociale zekerheid in Nederland. Dat zou mensen
toch te denken moeten geven. Je zou het ook zo kunnen
zeggen: veiligheid op en vanuit zee is essentieel voor onze
welvaart, economie en veiligheid en dus een onontbeerlijke speler als het gaat om de betaalbaarheid van onze
zorg en sociale zekerheid.

Personeel
Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser op de defensiesite:
‘Defensie investeert in 2020 in zijn mensen, want zonder
hen is er geen krijgsmacht. De nadruk ligt op de verdere
modernisering van het loongebouw en verdere stappen
naar een veilige Defensieorganisatie. De organisatie heeft
een structureel tekort aan medewerkers en blijft zich in
2020 inzetten om personeel te werven en behouden.
Daar waar het nodig is, gaan we samenwerken met andere organisaties of bedrijven.’
In defensiebegroting wordt terecht verwezen naar de
belangrijke eerste stap die is gezet met de nieuwe cao.
Deze stap moet het komende jaar worden opgevolgd met
een nieuw militair loongebouw dat op 1 juli 2020 moet
worden ingevoerd. Dit nieuwe loongebouw incl. toelages
moet minstens de concurrentie met andere uitvoerende

Moderniseren en versterken
Ten aanzien van de defensieparagraaf merkt minister van
Defensie Ank Bijleveld-Schouten op:
‘We zetten stappen vooruit. Om onze krijgsmacht verder
te versterken en moderniseren, investeren we in onze
mensen en schaffen we nieuwe spullen aan. Maar we
moeten ook nog steeds veel achterstallig onderhoud
wegwerken.’
Realistische woorden van de minister. Om dit serieus aan
te pakken is er substantieel extra geld nodig. Achterstallig
onderhoud houdt in dat er extra geïnvesteerd moet worden, al is het alleen maar om te voorkomen dat men nog
meer moet gaan investeren omdat het materieel steeds
meer onderhoud nodig heeft om inzetbaar te blijven.
figuur 1, grafiek met de ontwikkeling van het BBP-percentage in de Europese NAVO-landen tussen 2019–2024 (uit hoofdstuk 10 Rijksbegroting 2020).
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overheidsinstanties kunnen aangaan. En dit is ook hard
nodig. Uit de onlangs gepresenteerde Personeelsrapportage midden 2019 blijkt dat er minder mensen solliciteerden naar een baan bij Defensie. In de eerste zes maanden
van dit jaar is het aantal militairen wederom afgenomen,
doordat de uitstroom de instroom overtreft.
Wat betreft het burgerpersoneel kan het tegenovergestelde worden geconstateerd met als gevolg dat de
verburgerlijking van Defensie doorgaat. Op dit moment
bestaat Defensie voor bijna 31% uit burgerpersoneel. Dit
zou 20% moeten zijn. Een zorgelijke ontwikkeling, want
burgermedewerkers kunnen niet ingezet worden voor
operationele inzet. Het is dan ook zorgelijk en teleurstellend dat er geen extra budget is gereserveerd voor het
nieuwe loongebouw. Dit kan niet budgetneutraal worden
ingevoerd! Ik hoop voor Defensie en haar personeel dat
gebrek aan geld de onderhandelingen over het nieuwe
loongebouw niet gaat frustreren.
Opvallend is dat een personele militaire onder-vulling
van 10% volgens de defensieparagraaf acceptabel wordt
geacht. Het lijkt erop dat Defensie de handdoek in de ring
gooit. Dit is vreemd: de geopolitieke situatie zal de druk
op defensie-inzet alleen maar opvoeren.

Koninklijke Marine. Uit de Personeelsrapportage
midden 2019 blijkt dat onze marine militair gezien voor
81,3% is gevuld. Wat betreft het burgerpersoneel is dit
98%. Zowel voor het burgerpersoneel (+ 60) als de militairen, incl. reservisten (+174), geldt dat de instroom de uitstroom overtreft. Een teken dat ondanks de overspannen
arbeidsmarkt onze marine nog steeds als aantrekkelijke
werkgever wordt gezien. Echter, gezien de grote militaire
onder-vulling blijft het een druppel op een gloeiende
plaat. Willen we dit echt gaan aanpakken en zo verdere
invulling geven aan het investeren in onze mensen, dan
zal er op het gebied van loon en toelages nog een grote
vervolgstap moeten worden gezet.

Materieel
In de Defensienota 2018 staat dat Defensie gaat werken
aan de verdere versterking van haar slagkracht. In een
ondersteunende grafic groeit het defensiebudget naar
2% BBP. Dit zal zoals hierboven beschreven niet conform
de Wales-afspraak gaan geschieden, met als gevolg dat
het budget voor een verder versterking van de slagkracht
van onze krijgsmacht er vooralsnog niet in zit. Ik haal de
defensiesite weer aan:
‘In 2020 schaft Defensie nieuw materieel aan en moderniseert oud materieel. Er worden nog eens 9 extra F-35
jachtvliegtuigen aangeschaft bovenop de 37 die al zijn
besteld. En er wordt groot onderhoud gepleegd aan 4
luchtverdedigings- en commandofregatten. Ze krijgen
allemaal de nieuwste radars en sensors. Ook wordt er
geïnvesteerd in de ondersteuning en inzetbaarheid van de
special operations forces’.

Koninklijke Marine. Wat betreft de voor de slachtkracht van onze marine belangrijke nieuwbouw van
onderzeeboten en de vervanging van de M-fregatten blijft
de defensiebegroting vaag:
‘De B-brief voor de Vervanging Onderzeebootcapaciteit
6
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‘Wat betreft de voor de slachtkracht van onze marine belangrijke
nieuwbouw van onderzeeboten en de vervanging van de M-fregatten
blijft de defensiebegroting vaag.’ (MCD/Gerben van Es)

was voorzien in 2018 maar wordt nu naar verwachting
in het najaar van 2019 verstuurd. De B-brieven voor de
vervanging van de M-fregatten en het Close-in Weapon
System (de Goalkeeper) waren voorzien in 2019 maar
worden naar verwachting in 2020 verstuurd’.
Ook dit is een zorgelijke ontwikkeling, want zal gaan leiden tot een nog verdere vertraging, terwijl de ‘end of life
time’ (ELOT) van deze wapensystemen in zicht komt.
Daar staat tegenover dat een groot aantal vervangingsprojecten zijn geadresseerd en in het financiële plaatje
zijn opgenomen. Het valt op dat de vervanging van onze
Lucht Commando Fregatten (LCF) nog niet is opgenomen
in de planning voor de komende 15 jaar. Ook onze LCF’s
bereiken hun ELOT begin jaren ‘30.

Conclusie
Het staat buiten kijf dat het huidige kabinet extra geld ten
behoeve van Defensie en haar personeel ter beschikking
heeft gesteld. Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft
de beleidsprioriteit van het kabinet repareren en moderniseren van de huidige slagkracht en het proberen inlopen
van achterstallig onderhoud. Van een uitbreiding van
slagkracht is tot op heden nog geen sprake. Ik maak me
zorgen over deze ontwikkeling en kom tot de conclusie
dat ondanks de verontrustende woorden in de Troonrede
over de geopolitieke ontwikkelingen de gevolgen ervan
niet worden onderkend. De politiek ervaart het niet als
een bedreiging van onze veiligheid en welvaart.
Tot slot, de minister schrijft: ‘Defensie kan haar opdrachten de afgelopen jaren steeds lastiger uitvoeren. We
moeten van ver komen. We kunnen echter stellen dat het
inmiddels weer voorzichtig aan de goede kant op gaat’.
Dit is in mijn ogen correct. Echter, hoofdstuk 10 van de
begroting is een beleidsarme defensieparagraaf, met veel
mooie volzinnen waaruit het defensiepersoneel wederom
de hoop moet putten dat het in de toekomst beter wordt
zonder dat hier daadwerkelijk invulling aan wordt gegeven. Het blijft zo pappen en nathouden en dat is jammer,
want het personeel verdient beter. Defensie verdient
beter. Maar bovenal: Nederland verdient beter.
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7

Reacties

marineblad | oktober 2019
zullen niet kiezen voor de diplomatieke win-win-optie van een
ordelijke aflossing van de wacht, maar worden meegezogen in
het gemeenschappelijke drama van een clash.
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Dr. Jonathan Holslag

CHINA

(U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Robert M. Trujillo)

SPECIAL

voorhouden van hernieuwde samenwerking in Afghanistan, van het starten van dialogen over het deconflicteren
van militaire operaties, en van het scheppen van vertrouwen. Terrorismebestrijding is ook een onderwerp waarbij
de NAVO en China een overduidelijk gemeenschappelijk
belang hebben, maar niemand kan mij duidelijk maken
waarom de samenwerking op dat gebied bijna twintig
jaar na 9/11 zo beperkt is gebleven.

China: nagel aan de
doodskist van de NAVO?
Binnen de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is China steeds vaker onderwerp van de
strategische discussie.1 Een noodzakelijke ontwikkeling, die al dan niet wordt afgedwongen door de
Verenigde Staten. Zij hebben hun bondgenoten gevraagd zich aan te sluiten bij de eigen pogingen om
greep te krijgen op de groeiende Chinese macht en de toegenomen militaire aanwezigheid buiten de
eigen regio.

B

uiten de Pacific heeft China militaire oefeningen
gehouden in de Middellandse Zee en de Oostzee.
Het heeft een nieuwe basis gebouwd in Djibouti,
direct voor de deur van de NAVO. De Chinese ambities
op het gebied van cyber- en ruimte-oorlog kennen geen
geografische beperkingen. Het grotere en verbeterde
arsenaal aan intercontinentale ballistische raketten heeft
consequenties voor de strategische afschrikking en
raketafweer van de NAVO.

Een aarzelende alliantie
Desondanks aarzelen de Europese bondgenoten over een
robuuster optreden jegens China. Het falen van de NAVO
een passend antwoord te vinden op de Chinese opkomst
zou zowel haar relevantie in de nieuwe wereldorde kun-

nen ondermijnen als de frustratie aan beide zijden van de
Atlantische oceaan kunnen vergroten.
Het risico bestaat dat deze dralende houding van de alliantie uiteindelijk zal leiden tot een halfhartige en vage
poging om zich tot China te verhouden, zonder duidelijk
zicht op de gevolgen daarvan. Het zou net voldoende
kunnen zijn om Washington te plezieren, maar niet
krachtig genoeg om Beijing voor het hoofd te stoten.
Zo zou de NAVO China kunnen laten weten dat het de
vrije doorvaart in de Zuid-Chinese Zee belangrijk vindt en
graag meer transparantie ziet ten aanzien van de Chinese
militaire intenties. Dit zijn echter signalen die het Westen
al meer dan drie decennia zonder veel succes aan China
afgeeft. De NAVO zou China ook ‘de wortels’ kunnen

Deze bijna nonchalante aanpak van de NAVO zou China
De gevolgen op veiligheidsgebied van de
wel eens in staat kunnen stellen te doen wat het al heel
Chinese opkomst
lang doet in de eigen regio: de dialoog aangaan en beVanuit het oogpunt van de Europese NAVO-leden is China
perkt samenwerken met het Westen, maar ondertussen
vooral een economische kwestie, soms een uitdaging ten
de machtsbalans langzaam in het eigen voordeel laten
doorslaan. Nonchalance geeft China de tijd om de eigen
aanzien van global governance, slechts zelden een veiligheidsvraagstuk en bijna nooit een militair probleem. Indermilitaire macht te laten groeien, ook binnen het mandaatgebied van de NAVO, om veiligheidspartnerschappen
daad is de Chinese militaire aanwezigheid nog beperkt in
het NAVO-gebied, dat Europa, de noordelijke Atlantische
met niet-NAVO staten aan te gaan en gebruik te maken
van verdeeldheid binnen de
Oceaan, de Middellandse
alliantie. Bij samenwerkings‘Het uitblijven van een degelijke strategie ten Zee en, mogelijk, Noordprojecten streeft China er
Afrika omvat. De afgeloopzichte van China zou uiteindelijk de nagel pen tien jaar is de Chinese
dan vooral naar om concesaan de doodskist van de NAVO kunnen zijn’ marine zeker twee maal per
sies van individuele landen
los te krijgen, bijvoorbeeld
jaar ingezet in het Noordbij het delen van operationele kennis en intelligence.
Atlantisch gebied. In 2011 heeft het Volksbevrijdingsleger
China’s aanpak van de botsende belangen van de staten
duizenden mensen geëvacueerd uit Libië. In 2015 en
rond de Zuid-Chinese Zee is hiervan een duidelijk en leer2017 heeft de Chinese marine met Rusland oefeningen
zaam voorbeeld. China gaat hier de dialoog aan, niet als
gehouden in de Oostzee en de Middellandse Zee. Ook zijn
antwoord op de zorgen van Zuidoost-Aziatische landen,
de militaire banden met Wit-Rusland, Egypte en Algerije
maar om tijd te winnen om zelf sterker te worden, zodat
aangehaald. De militaire activiteiten zijn dus nog beperkt,
hun zorgen voortaan genegeerd kunnen worden. De
maar nemen wel degelijk toe.
NAVO moet niet dezelfde fout maken.
Het is duidelijk dat China de ambitie heeft om haar miliHet uitblijven van een degelijke strategie ten opzichte van
taire macht in de Atlantische Oceaan verder uit te breiden.
China zou uiteindelijk de nagel aan de doodskist van de
De Chinese regering heeft in krachtige bewoordingen
NAVO kunnen zijn. De alliantie zal in de nieuwe wereldaangegeven dat de PLA meer moet doen om de overzeeorde aan relevantie verliezen: niet alleen omdat die alse belangen te behartigen. En zeker na het Belt and Road
Initiative2 (BRI) leiden die wegen via het Arctisch gebied,
liantie minder belangrijk wordt voor de VS als middel om
de opkomst van China als gelijkwaardige wereldmacht te
via het Euraziatische landoppervlak, via de Middellandse
remmen, maar ook als het gaat om de veiligheid voor de
Zee en zelfs mogelijk via de Golf van Guinee, naar Europa.
Europese leden. Het ontwikkelen van een alomvattende
Chinese experts hebben reeds vaker laten weten dat de
veiligheidsstrategie jegens de Chinese economische activiMiddellandse Zee, de Atlantische Oceaan en het Noordpoolgebied van strategisch belang zijn voor China en dat
die wateren niet het militaire domein van andere staten
kunnen blijven. Bovendien ziet China als gevolg van het
BRI en het smeltende poolijs het Euraziatische landoppervlak als een groot geopolitiek speelveld en de zee
erom heen als een Euraziatische maritieme ringweg. Deze
strategische verschuiving wordt gevolgd door een aanpassing van de hardware: terwijl China tot voor kort alleen
middelen had voor een strategische lift in de Euraziatische
regio, bouwt Beijing nu zeer snel aan een het vergroten
van zijn airlift- en blue water-capaciteit.

Ontmoeting tussen de Secretaris-Generaal van de NAVO Jens
Stoltenberg en Zhang Ming, ambassadeur namens China bij de
Europese Unie, mei 2019. (www.nato.int)
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Reactie op het artikel ‘China: nagel aan de
doodskist van de NAVO?’, door Jonathan Holslag in Marineblad nr. 5, 2019.
‘Geen reden om in het tijdperk van de great power competition niet waakzaam te zijn en de opkomst van China
niet goed in de gaten te houden, en ook niet om dat vanuit een westers belang te doen maar de wijze waarop uw
medewerker Jonathan Holslag dat in zijn bijdrage ‘China:
nagel aan de doodskist van de NAVO ?’ verwoordde is
bepaald niet evenwichtig.
Wij lezen dat China militaire oefeningen ‘heeft gehouden’ in
de Middellandse Zee en de Oostzee (betrof een vrij beperkte
aansluiting bij Russische oefeningen in de Middellandse Zee
en de Baltische Zee, in de buurt van Kaliningrad). China bouwt
een basis in Djibouti ‘direct voor de deur van de NAVO’ (veel
grotere Franse en Amerikaanse bases in de regio en in Djibouti
zelf blijven onvermeld). Het NAVO-gebied wordt ‘mogelijk’ ook
Noord-Afrika gerekend (door wie?), de DF-41 raket wordt aangeduid als een ‘zeer capabel’ systeem dat ‘bijna elke locatie in
het Noord-Atlantische gebied’ kan bereiken (loopt wel zeer vooruit op de anti-Guammodus waarin ze nu wordt verondersteld te
zijn, China’s kernwapenarsenaal telt rond 300 kernwapens, dat
van Rusland en de VS duizenden). China probeert met Rusland ‘een gat te slaan in de Westerse raketverdediging’ en zal
‘binnenkort meer aan zijn defensie uitgeven dan alle Europese
landen bij elkaar’. (Ja, maar de NAVO geeft nu ruim 4x zoveel uit
als China). En: China ‘zaagt bovendien aan het fundament onder
de veiligheid van de NAVO’. Welk fundament? ‘Onze westerse
manier van leven, onze waardigheid, democratie en vrijheid’.
Afgezien van de twijfels die je kunt hebben bij de wijze waarop
Trump, Orban, Erdogan of Kacinsky die waarden beleven,
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teiten in de Atlantische regio is namelijk vooral van belang
voor Europese lidstaten. China’s toenemende invloed,
zijn betrekkingen met belangrijke staten als Rusland en
Egypte, zijn activiteiten in het Noordpoolgebied en op het
gebied van cyber en ruimtevaart maken dat China hoe
dan ook belangrijk is voor de veiligheid van Europa. De
enige manier om daar aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan mee om te gaan is de collectieve macht van de
alliantie te vergroten en deze goed te coördineren.

beschrijft Holslag twee pagina’s
verderop dat de NAVO niet meer
dan een ‘veiligheidsfaçade’ is geworden, en ‘ten slotte is het zo
dat Westerse leiders verwijderd
zijn geraakt van de kernwaarden
in het Noord-Atlantisch Verdrag’,
zodat de lezer zich moet afvragen wie nu eigenlijk de nagel
aan de doodskist is.

Wat te doen? Holslag: ‘de
Chinese uitdaging kan alleen
aangegaan worden als de NAVO
mentaal sterker wordt en de
eigen kernwaarden herontdekt’.
Door mentale slapte (handeldrijven met de vijand in plaats
van ze te weerstaan) is Europa
‘een van de effectiefste sponsors van dictatuur in de wereld’
geworden. Wat staat ons militair
te doen?: ‘indien de Europese
landen hun verantwoordelijkheid
nemen, kunnen de VS hun pogingen om China in de Pacific in
bedwang te houden versterken. De NAVO moet in ieder geval
militair dominant blijven langs de voornaamste toegangswegen
naar Azië en het Noord-Atlantische gebied: de Noordpool, OostEuropa, de Rode Zee, de golf van Guinee en het Panamakanaal
en de Caribische Zee’. Gevoegd bij het eigenlijke verdragsgebied
(i.e. de Noord-Atlantische regio) komt het pleidooi van Holslag
neer op een aanzienlijke uitbreiding van NAVO –activiteiten en
een vanzelfsprekende morele aanspraak op universele dominantie in gebieden waar dat ‘recht’ niet bestaat en wellicht zelfs
roekeloos is. Mij dunkt dat de binaire keus tussen Holslag’s roekeloosheid (‘Europese angst en zwakte’) en het nog gevaarlijker
‘nagel aan de doodskist’-scenario een valse is, en dat het veeleer
gaat om een afweging tussen driestheid en vergelijk.
De opkomst van China beïnvloedt de militaire- en veiligheidssituatie in de Noord-Atlantische regio via zijn relatie
met Rusland. Terwijl Rusland geen enkele illusie heeft over
de lange termijn gevolgen van de groei van China, geeft
de nauwere economische samenwerking met dat land
Rusland de mogelijkheid zich hard op te stellen tegenover
het Westen. Chinese kredieten helpen Rusland de strenge

In 4 van de 16 gevallen liep het dus nog vrij goed af, omdat de
dalende grootmacht in die gevallen wel zo wijs was the new
kid on the block te accommoderen. Allison c.s. herkennen in
het gedrag van China en de VS echter vooralsnog het fatale
scenario: op handelsgebied was zelfs de voorzichtige Obama
al van plan om China buiten het grote Trans-Pacific Handelsverdrag te houden en gooit Trump olie op het vuur door China
ultimata te stellen en van ‘rape’ te beschuldigen. Xi Jiping bezigt
iets beschaafder bewoordingen maar verkondigt sinds 2012
de ‘Chinese Droom’ wat in ongeveer alles (Taiwan, eilandjes
in de Zuid-Chinese Zee, handel) neerkomt op het vestigen van
de Chinese superioriteit en niets van een Amerikaanse regierol
in de westelijke Pacific. Geluk bij een ongeluk is dat althans Xi
bekend is met de Thucydides-fuik, er met Obama zelfs openlijk
over heeft gesproken en er ook tegen waarschuwde aan de
vooravond van zijn staatsbezoek aan Trump, maar absoluut niet
van plan is bij voorbaat de handdoek in de ring te gooien. Het
advies van Allison - waar je het niet mee eens mag zijn - is om
niet de all out confrontatie aan te gaan, de feiten onder ogen te
zien, en ondanks alles tot een vergelijk met China te komen. Dat
is geen appeasement, maar realisme.’
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De befaamde hoogleraar Graham Allison (Harvard) liet op 30
mei 2017 zijn boek ‘Destined for War: Can America and China
escape Thucydides’ Trap?’ het licht zien. Allison onderzocht hoe
in de afgelopen 500 jaar tanende grootmachten 16 keer door
een rijzende ster werden afgelost, zoals China nu de VS opzij
lijkt te schuiven. Hij concludeert dat in 12 van de 16 gevallen een mega-oorlog tussen die twee uitbarstte volgens het
patroon, dat door de Griekse schrijver Thucydides al honderden
jaren voor Christus haarfijn was beschreven in zijn verslag van
Peloponnesische Oorlog: Sparta was de gevestigde grootmacht
en voelde zich uitgedaagd door de opkomende macht van
Athene. De dubbele vrees (van Sparta door het steeds sterker
wordende Athene te worden overvleugeld en de neiging om
het uur U niet af te wachten, daarnaast de overweging van
Athene om volgens het principe de-eerste-klap-is-een-daalderwaard dan maar alvast een preventieve oorlog te beginnen) is zo
dwingend dat beide partijen niet rationeel zullen handelen. Ze

Ko Colijn, defensiespecialist en verbonden aan Instituut
Clingendael.

Reactie Jonathan Holslag
Collega Ko Colijn is geërgerd. Hij vindt dat mijn analyse
over China en het Westen in het vorige nummer van Marineblad roekeloos is. Ik ben alvast erg opgetogen dat hij in
de pen is geklommen, want nu kunnen we een belangrijk
debat voeren en nuances leggen.
Een impliciete doch fundamentele kritiek in zijn reactie is dat
het Westen niet te hoog van zijn toren moet blazen als het op
waarden aankomt. Wat voor zin heeft het democratie te prediken, als Trump, Orban en anderen die democratie van binnenuit
bedreigen? Dat de belangrijkste bedreiging van onze waarden
zich intern situeert, is een punt dat ik in het oorspronkelijke artikel ook maak. Maar in plaats van dan te stellen dat het Westen
pretentie moet laten varen, ben ik van mening dat we de vrijheid
en de democratie juist wel opnieuw moeten proberen te versterken. Dat is het allerbelangrijkste gevecht.
Colijn’s tweede bezwaar is dat mijn betoog zou pleiten voor
confrontatie. Als confrontatie betekent dat we op een open
manier in competitie gaan, dan heb ik daar eigenlijk niet eens
zo’n probleem mee. Nu gebeurt de competitie vaak discreet,
omdat we de impact van China’s economische machtspolitiek,
de industriële spionage en het politieke verdelen en heersen nog
steeds geringschatten. Dat is ook de bedoeling van China, het
advies van Deng Xiaoping indachtig, dat men eerst de economische macht moet verwerven, gedurende die tijd niet te veel de
spierballen moet laten zien, en vervolgens een nieuwe internationale orde kan vestigen. Lees: een einde maken aan de sterke
positie van het Westen. Misschien zet wat confrontatie onze
eigen leiders dan eindelijk aan het denken.

Maar overdrijven we de Chinese uitdaging dan niet? China is
inderdaad een fragiele macht. Het is geen uitgemaakte zaak dat
het ooit effectief een supermacht zal worden. Maar het potentieel is er en de groei vooralsnog ook. Laten we er ook rekening
mee houden dat nieuwe grootmachten er vaak een eeuw en
langer over doen om door te stoten. Het is echter niet omdat
China vandaag nog zwakte vertoont en de machtsconcentratie
langzaam verloopt dat we ons geen zorgen mogen maken of
niet mogen reageren. Als Rusland de voorbije jaren de bosbrand
was; dan is China de klimaatopwarming.
Ik vind het vooral intrigerend hoe Colijn het normaal lijkt te
vinden dat China zich een invloedssfeer creëert of minstens de
Amerikaanse militaire macht in zijn nabuurschap wil breken
maar er moeite mee heeft dat wij in ons nabuurschap hetzelfde
doen. China mag de Zuid-Chinese Zee claimen maar stellen dat

‘Dominantie is overigens niet zo’n vies
woord. Dominantie betekent allerminst dat
landen er altijd verstandig mee omgaan’
het Westen dominant moet blijven in de omringende wateren,
dat zou offensief zijn. Straks moet ik nog gaan geloven dat bepaalde opiniemakers het bij het rechte eind hebben als zij onze
samenleving van oikofobie [als tegenpool van xenofobie, red]
betichten. Uiteindelijk gaat het mij om het in evenwicht houden
van een machtsbalans, niet om het starten van een preventieve
oorlog. Ik dacht niet dat ik dat ergens heb geschreven.
Impliceert mijn pleidooi geen gebiedsuitbreiding voor de NAVO?
Allerminst. Ik denk dat de NAVO zich moet blijven concentreren
op zijn oorspronkelijke mandaatgebied en de impact van China
in dat gebied. Nergens pleit ik voor een rol van NAVO in pakweg
de Zuid-Chinese Zee. Ik heb het over een arbeidsdeling. Als de
NAVO zijn werk zou doen in zijn mandaatgebied, liefst samen
met de EU en op een wat doortastender wijze dan in de voorbije
decennia, dan hebben de Amerikanen de handen vrij om zich
wat meer op de Pacific toe te leggen. Het Noord-Atlantische
gebied, zoals dat in het NAVO-handvest wordt gedefinieerd, is
groot genoeg. Het vervat nu reeds, tenminste als mijn aardrijkskunde me niet in de steek laat, de Golf van Guinee en het
Panamakanaal en de Caribische Zee. Toegangspoorten als de
Rode Zee en de Noordelijke IJszee bevinden zich er net buiten,
maar ik vermoed dat de lezer begrijpt dat enige dominantie op
die plekken belangrijk is om de dominantie in de Atlantische
Oceaan te garanderen.
Dominantie is overigens niet zo’n vies woord. Dominantie
betekent allerminst dat landen er altijd verstandig mee omgaan.
Maar ik zou de NAVO ook op lange termijn graag de dominantie in haar mandaatgebied en de toegangspoorten ertoe zien
behouden, uiteraard liefst met een wat beter evenwicht tussen
Europa en de Verenigde Staten. En als we dat realiseren, dan
hoeft de opkomst van China ons ook minder zorgen te baren,
want dan behouden we een zeker machtsevenwicht. Competitie
en confrontatie zullen we ook dan niet volledig kunnen vermijden, maar een nieuw grootschalig militair conflict misschien wel.
Wat getuigt nu dus eigenlijk van roekeloosheid: pleiten voor
het behoud van een machtsbalans of het aanvaarden van de
verstoring van die machtsbalans door een speler waarvan de
toekomstige intenties allerminst gekend zijn?
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Russische retoriek
ondermijnt de vrije
toegang tot de Zwarte Zee
Op 25 november 2018 vond in de Straat van Kerch, die vanuit de Zee van Azov toegang tot de
Zwarte Zee geeft, een incident plaats tussen Russische en drie Oekraïense marinevaartuigen.2 Alle
24 opvarenden van de laatstgenoemde schepen, waaronder enige gewonden na eerder Russisch
handelen (beschietingen en rammen), geraakten hierbij in gevangenschap3. Hun scheepsmateriaal
werd door de Russische Federatie geconfisqueerd.

I

>

n de daarop volgende dagen werd een leeg Russisch
vrachtschip onder de door Rusland gebouwde brug
over de Straat van Kerch afgemeerd. Hiermee toonde
Moskou aan Kiev dat het de mogelijkheid heeft de
toegang te blokkeren tot de voor Oekraïne belangrijke
Zee van Azov. Hieraan bevinden zich belangrijke
Oekraïense havens zoals Marioepol en Berdyansk.
Tijdens het incident vlogen Russische gevechtsvliegtuigen
met enige regelmaat over de Straat van Kerch en namen
ook de marine-activiteiten van de Zwarte Zeevloot
in het gebied toe. De Russische president Vladimir
Poetin betitelde daags na het incident op de nationale
televisie over deze gebeurtenis als een voorbeeld van

De drie vaartuigen van de Oekraïense marine, die op 25 november
2018 door de Russische Federatie werden beschoten en geconfisqueerd
en waarvan de bemanningen gevangen zijn gezet in Moskou.1
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Oekraïense agressie omdat de betrokken schepen zonder
toestemming territoriale wateren van de Russische
Federatie binnen waren gevaren. Wat hij handig ‘vergat’
was het feit dat tot 2014 de territoriale wateren rond
de Krim Oekraïens waren en dat Moskou met Kiev in
2003 een overeenkomst had gesloten voor vrije toegang
tot de binnenzee. Pas na de Russische annexatie van de
Krim in 2014 claimde Moskou de territoriale wateren en
Exclusieve Economische zone van dit schiereiland. Later
volgde ook nog verspreiding van het gerucht als zouden
de bemanningen van de geconfisqueerde vaartuigen
mogelijk springladingen onder deze Russische en in
Oekraïense ogen illegale brug over de straat van Kerch tot
ontploffing hebben willen plaatsen.4
In dit artikel wordt de Russische wijze van opereren rond
de vrije doorvaart door territoriale wateren aan de kaak
gesteld, onder meer aan de hand van twee praktijkvoor-

Kort na het incident van 25 november 2018 in de Straat van Kerch sloot de Russische Federatie de toegang vanaf de Zwarte Zee tot de Zee van
Azov af met een leeg Russisch vrachtschip onder de brug over deze zeestraat. (www.fleetmon.com/maritime-news/2018/24373/kerch-straitincident-detail-analysis)

beelden. Op de veelal inconsistente Russische houding
valt veel af te dingen. Maar ook de NAVO-reactie op het
Kerch-incident is niet vrij van kritiek. Daarom sluit dit
artikel af met enkele aanbevelingen voor de strategische
communicatie van de NAVO, ook met het oog op mogelijke verdere toekomstige incidenten tussen het NoordAtlantisch pact en de Russische Federatie.

Uit de praktijk
Hieronder volgen twee voorbeelden die de Russische
bewering weerleggen dat territoriale wateren per definitie
geen doorvaart toestaan.
• Internationale toegang tot de Oostzee via de
territoriale wateren van Denemarken
Op basis van artikel 17 van het UNCLOS-verdrag hebben
schepen het recht van vrije doorvaart door territoriale
wateren.5 Vissersschepen en oorlogsschepen hebben dit
recht van vrije doorvaart niet per definitie, maar mogen
onder specifieke omstandigheden toch de territoriale
wateren passeren. Voor de toegang tot de Oostzee via
onder meer het Kattegat en andere territoriale wateren
van Denemarken, mogen vissersschepen passeren onder
het voorbehoud dat zij geen visserij-activiteiten uitvoeren
tijdens de passage. Voor marineschepen geldt de restrictie
dat zij deze territoriale wateren niet mogen gebruiken om
een conflict te laten escaleren. De vrije doorgang door de
Deense territoriale wateren naar de Oostzee of Noordzee

is overigens al vastgelegd in het verdrag van Kopenhagen
van 1857.
In de praktijk hebben deze verdragen zelfs in de koudste
perioden van de Koude Oorlog geen aanleiding gegeven tot het arresteren van bemanningen van vissers- of
oorlogsschepen, noch tot het confisqueren van deze
schepen. Tijdens de passage door territoriale wateren
loopt het land waartoe de wateren behoren het risico dat
deze visserijschepen of marineschepen deze restricties niet
in acht nemen. Dat noopt deze landen ertoe enige vorm
van controle uit te oefenen. Omgekeerd geeft dit recht
tot controle dit land een strategisch voordeel, omdat zij
door deze voortdurende controles op de hoogte zijn van
scheepsbewegingen van marine-eenheden, inclusief van
landen waarmee zij niet direct bevriend zijn.
• Internationale toegang tot de Zwarte Zee via de
territoriale wateren van Turkije
Vanaf de Middellandse Zee is de Zwarte Zee toegankelijk
via de Dardanellen, de Zee van Marmaris en de Bosporus,
de zeestraat die door Turkije loopt. Het hoeft geen betoog
dat dit Turkse territoriale wateren zijn. Elk etmaal passeren
meer dan honderd koopvaardijschepen deze zeestraat,
waarvan de economische betekenis moeilijk kan worden
overschat.
De doorvaart door de territoriale wateren van Turkije is
vastgelegd in de Montreux conventie van 1936. Deze legt
vrijwel geen beperkingen op aan de civiele scheepvaart,
11
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tier in Napels is dit onder meer de Middellandse Zee en de
Zwarte Zee.14
Naar aanleiding van het incident in de Zwarte Zee van 25
november 2018 heeft het NAVO hoofdkwartier in Napels
geen specifieke boodschappen uitgezonden. Wel vond
onder leiding van dit hoofdkwartier in de daaropvolgende
weken in de omgeving van het incident gerichte informatieverzameling plaats via marine patrouillevliegtuigen en
satellieten. Ook bezocht een delegatie onder leiding van
Reacties van de NAVO op het incident in
de toenmalige Oekraïense president Petro Poroshenko
de Zwarte Zee
binnen een week na dit incident een bezoek aan de NAVO
Alvorens de reactie van de NAVO toe te lichten is het nutSecretaris-Generaal in Brussel. Pas eind mei 2019 kwam de
tig kort te beschrijven hoe de strategische communicatie
voorzitter van het Militaire Comité (MC) van de verdragsbinnen de NAVO is geregeld.
organisatie, het belangrijkste adviesorgaan van de NoordAtlantische Raad, met een verklaring waarin het incident
Volgens een op 17 juli 2017 genomen besluit van de
van 25 november 2018 werd gekwalificeerd als Russische
Noord-Atlantische Raad, het hoogste bestuursorgaan van
agressie, omdat de interventie en de daaronder liggende
de NAVO, betreft de straassumptie van Russische tertegische communicatie van
ritoriale wateren in de straat
‘Alleen al op basis van deze feiten kan
de verdragsorganisatie het
Kerch was gebaseerd op
worden geconcludeerd dat de Russische reactie van
gebruik van alle functies in
de illegale annexatie van de
jegens deze Oekraïense schepen
Krim in 2014.
het informatiedomein, incluDe reactie van Moskou
sief informatie-operaties en
als disproportioneel is te typeren’
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luidde dat de strategische
,
psychologische operaties
communicatie van de NAVO doet denken aan een oude
om de eigen doelen te bereiken. Daartoe heeft de NAVO
langspeelplaat, die in een groef blijft hangen en daardoor
niet alleen op politiek-strategisch, maar ook op het operasteeds hetzelfde liedje laat horen: de annexatie van de
tionele niveau afdelingen samengesteld die deze strateKrim door de Russische Federatie in 2014 is illegaal.15 De
gische communicatie moeten verzorgen. Het gaat daarbij
allereerst om het in kaart brengen en begrijpen van de
Russen wijzen deze beschuldiging van illegale annexatie al
informatie-omgeving, waarin de tegenstanders van de
jaren van de hand door te wijzen op het referendum dat
NAVO acteren, alvorens uitzending van berichten plaatsin de Krim werden gehouden en waarbij het gros van de
vindt.13 Op het strategische niveau wordt de kernboodbevolking voor toetreding tot de Russische Federatie koos.
schap van de NAVO geformuleerd, die altijd de elementen
van collectieve verdediging, gemeenschappelijke waarden
Conclusies en aanbevelingen
en saamhorigheid tussen bondgenoten bevat. Op de opeDe praktijk van vrije doorvaart van marineschepen,
rationele niveaus, dat wil zeggen bij de NAVO hoofdkwarinclusief die van de Russische Federatie, door territoriale
tieren in Napels en Brunssum, wordt deze strategische
wateren van bijvoorbeeld Denemarken en Turkije toont
kernboodschap vertaald naar de omgevingen waarvoor
dat internationale verdragen vrijwel geen beperkingen
deze operationele hoofdkwartieren verantwoordelijk zijn.
opleggen aan marineschepen, zolang hun aanwezigheid
Voor het hoofdkwartier in Brunssum is deze omgeving
in die territoriale wateren niet leidt tot escalatie van een
onder andere de Oostzee en voor het NAVO hoofdkwarconflict.

en de bemanningen in ieder geval tot na hun berechting
in Moskou gevangen te houden.11 Echter, de Russische
Federatie heeft het internationale verdrag van de zee van
de Verenigde Naties ondertekend, waarvan artikel 287 de
rechtsgeldigheid van voornoemd tribunaal beschrijft! Artikel 292 gebiedt de onmiddellijke vrijlating van de bemanning en het vrijgeven van de geconfisqueerde schepen als
dit tribunaal daartoe heeft besloten.

Een tanker vaart vanaf de Zwarte Zee door de Bosporus naar de Middellandse Zee. (foto collectie auteur)

zij het dat in het belang van een vlotte doorvaart en veidat doet de Russische Federatie elke keer. Deze protesten
ligheid van de scheepvaart een eenrichtingsverkeer wordt
vinden echter weinig weerklank, waarschijnlijk ook omdat
opgelegd dat drie of vier keer per etmaal van richting
de internationale zee-verdragen eigenlijk wereldwijd vrije
wisselt. De Montreux conventie legt wel vergaande beper- doorvaart door territoriale wateren toestaan aan marikingen op aan marineschepen van staten die niet aan de
neschepen, zolang deze vaartuigen in die wateren geen
Zwarte Zee liggen. Zo gelden beperkingen voor de omconflicten doen escaleren. Enige escalatie van conflicten
vang van dergelijke marineschepen, hun gevechtskracht
door de doorvaart van Amerikaanse marineschepen in de
en de verblijfsduur in de Zwarte Zee, die gelimiteerd is tot
Turkse territoriale wateren is niet aan de orde, ook omdat
21 aaneengesloten dagen. Na ommekomst van deze pede VS en Turkije beide lid zijn van de NAVO.7
riode moet het marineschip van een niet Zwarte Zee staat
eerst de Zwarte Zee verlaten, voordat aan een volgende
Wat te denken van het recent oprekken door hetzelfde
periode van 21 dagen kan worden begonnen. Andersom,
Rusland van de voorwaarden in het verdrag, met diverse
te weten de wateren zuidelijk van de Dardanellen, geldt
onderzeeboot-passages van en naar de Zwarte Zee?
dit niet. Er zijn geen beperkingen voor doorvaart door de
Zorgelijk is ook het transport van een Russiche drijvende
Egeïsche Zee, omdat de territoriale wateren rond de talkerncentrale via de Zwarte Zee en de Middellandse Zee
loze Griekse eilanden in deze zee door de Turkse autorinaar Moermansk, waar dit platform gereed ligt voor
teiten beperkt zijn tot zes mijl. Zou dit twaalf mijl zijn, dan
verdergaande exploitatie van het Noord Pool gebied8.
zou doorgang door Griekse
Alleen door goed inlichtinterritoriale wateren onontgenwerk van de NAVO en
‘De Russische Federatie houdt er
koombaar zijn.
enkele milieu-organisaties
een ambigue wijze van opereren op
kon dit bedenkelijke plan
na als het gaat om de vrije doorvaart
In de praktijk wordt de
uit de Russiche schemering
door territoriale wateren’
Montreux conventie
worden gehaald. Ronduit
nagenoeg wereldwijd
hilarisch is het voorbeeld
gerespecteerd en leggen Turkse autoriteiten vrijwel geen
waarmee Rusland de doorvaart van een half afgebouwd,
schepen aan de ketting. Ook beschieten of rammen zij
maar zeer groot Russiche marineschip van de Kutznetzov
geen schepen en nemen zij geen bemanningen gevanklasse, door de Bosporus mogelijk maakte door het tijdegen. Alhoewel met name Amerikaanse marineschepen de
lijk de bestemming te geven van een drijvend casino9. Dit
Montreux conventie regelmatig overtreden qua omvang
schip is in China omgebouwd tot het Chinese vliegkampen gevechtskracht6, treden de Turkse autoriteiten hier
schip Liaoning.
evenmin tegen op.
Met betrekking tot het Kerch-incident opereert Rusland zo
Retoriek van de Russische Federatie
mogelijk nog inconsistenter. Het incident heeft geleid tot
De Russische Federatie houdt er een ambigue wijze van
een zitting van het internationale tribunaal voor geschilopereren op na als het gaat om de vrije doorvaart door
len over het verdrag van de zee van de Verenigde Naties
territoriale wateren. Vergelijk het opereren in de door
in Hamburg, op 25 mei 2019. Daarin werd de Russische
Moskou als eigen wateren geclaimde Straat van Kerch en
interventie als onwettig betiteld en werd de vrijlating
de eigen reactie op protesten door zich kritisch uit te laten gelast van de Oekraïense bemanningen.10 De Russen
gaven daarop te kennen dit tribunaal niet te erkennen
over een Amerikaanse overtreding in de Bosporus. Want
12

Het Amerikaanse marineschip Carson City voor transport van troepen en militair materieel vaart op de Bosporus tegen de verkeersstroom in naar de
Zwarte Zee. (foto M. Meijer)
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INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
Wat betreft het incident in de Straat van Kerch kan worden gesteld dat van escalatie waarschijnlijk geen sprake
kan zijn, omdat het aan Oekraïense zijde niet om zwaar
bewapende marineschepen ging, maar slechts om twee
kleine patrouillevaartuigen en een zeesleepboot, die geen
van allen escalerend gedrag lieten zien. De geruchten
over springstoffen aan boord van deze schepen zijn nooit
onderzocht of bevestigd, zodat het risico op escalatie
wegens deze dreiging onwaarschijnlijk lijkt. Alleen al op
basis van deze feiten kan worden geconcludeerd dat de
Russische reactie jegens deze Oekraïense schepen als
disproportioneel is te typeren en daarom als escalatie van
het Russisch-Oekraïense conflict moet worden gezien.
De poging tot doorvaart van deze Oekraïense schepen
door een van Russische zijde als eigen territoriale wateren
beschouwde zeestraat kan moeilijk als escalatie worden
bestempeld. Helaas is de strategische communicatie van
de Russische Federatie steeds gericht geweest op het
claimen van de Straat van Kerch als eigen territoriale
wateren en daarmee het accentueren van het feit dat de
Krim Russisch is.
Aan NAVO-zijde heeft het in dit geval lange tijd ontbroken aan effectieve strategische communicatie om de
verantwoordelijkheid voor de escalatie in dit incident bij
de Russische Federatie te leggen. Pas eind mei 2019 van
dit jaar kwam de voorzitter van het Militair Comité met
een verklaring waarin de Russische Federatie van agressie
werd beticht in dit incident. In deze verklaring lag helaas
de nadruk meer op de illegale annexatie van de Krim, dan
op het feit dat het goed internationaal gebruik is vrije
doorvaart te verlenen door territoriale wateren, vooral
als deze wateren de enige toegang vormen tot achterliggende internationale wateren, zoals het tribunaal in Hamburg op 25 mei 2019 had verklaard. Het verdient voor
de toekomstige communicatie van de NAVO over deze
zaak aanbeveling meer en eerder nadruk te leggen op
de Russische agressie van het beschieten en rammen van
de Oekraïense schepen en het verwonden en gevangen
nemen van hun bemanningen. Een half jaar na dato is
immers ruim te laat in de informatie-omgeving die vrijwel
dagelijks incidenten toont. De vraag of het incident al dan
niet in internationale wateren plaatsvond of in territoriale
wateren van de Russische Federatie of de Oekraïne, speelt
daarbij een ondergeschikte rol, aangezien ook andere
landen, Rusland incluis, vrije doorvaart verlenen door hun
territoriale wateren.16
De inconsistentie van de Russische Federatie om het
tribunaal in Hamburg wel te erkennen maar de uitspraken
van hetzelfde tribunaal niet te erkennen dient in de NAVO
strategische communicatie tijdig, geruime en voortdurende aandacht te krijgen. Ook vanwege het belang van
de internationale rechtsorde in het algemeen, van de vrije
toegang tot de Zwarte Zee en tot de zee van Azov in het
bijzonder.
KLTZSD dr. Marten Meijer is Maritiem Planner bij
het NAVO hoofdkwartier in Napels, Italië. De inhoud
van dit artikel is voor verantwoordelijkheid van de
14
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auteur en komt niet noodzakelijk overeen met de
opvattingen van de NAVO of de Nederlandse regering. Het artikel is mede gebaseerd op een lezing die
de auteur in juni 2019 gaf tijdens een in Istanboel
over de Zwarte Zee gehouden conferentie, waaraan
ook vertegenwoordigers van de Russische Federatie
deelnamen.

Noten
1 https://www.themoscowtimes.com/2018/11/26/russia-ukraine-clashover-kerch-strait-explained-a63600
2 Het betrof twee Oekraïense snelle patrouillevaartuigen met raketsystemen voor de middellange afstand en een zeesleepboot zonder
enige bewapening.
3 In september 2019 zijn deze Oekrainse marinemensen uitgewisseld tegen Russische gevangenen in de Oekriane. Zie: https://www.
nytimes.com/2019/09/07/world/europe/russia-ukraine-prisoner-swap.
html
4 Szenasi, E. (2018): The Kerch Strait Incident: Why the 2003 Treaty
Regulating the Azov Sea Rights has not been Terminated by Russia.
https://www.academia.edu/37913304/The_Kerch_Strait_Incident_
Why_the_2003_Treaty_Regulating_the_Azov_Sea_Rights_has_not_
been_Terminated_by_Russia
5 UNCLOS = United Nations Convention on the Law of the Sea.
Opmerkelijk genoeg hebben de Verenigde Staten en Turkije, de twee
grootste NAVO-bondgenoten, dit verdrag (nog) niet ondertekend.
6 Aangezien de VS de Montreux conventie niet hebben ondertekend
kunnen zij juridisch gezien deze conventie ook niet overtreden.
7 Het zijn daarbij qua conventionele gevechtskracht tevens de grootste
NAVO-bondgenoten. Zelfs tussen de grootste bondgenoten doen
zich nog wel eens verschillen van mening voor, zoals bijvoorbeeld
blijkt uit het stopzetten door de VS van de verkoop van hun F-35
Joint Strike Fighter gevechtsvliegtuigen aan Turkije, terwijl Turkije
eveneens S-400 luchtafweer raketsystemen gaat kopen van de Russische Federatie.
8 https://nl.express.live/russen-slepen-drijvend-tsjernobyl-naar-noordpool/
9 https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/turkish-toallow-varyag-to...
10 https://www.themoscowtimes.com/2019/05/25/russia-must-releasedetained-ukrainian-sailors-maritime-tribunal-a65745
11 Russia Today, 25 mei 2019: ‘Maritieme Conventie van de Verenigde
Naties kan niet worden toegepast op het Kerch Strait Incident’.
12 Informatie-operaties zijn bijvoorbeeld operaties, waarbij boven een
doelgebied van beschietingen of bombardementen pamfletten
worden afgeworpen om de burgerbevolking te waarschuwen voor
deze op handen zijnde beschietingen of bombardementen. Deze
informatie-operaties hebben het informeren van bepaalde doelgroepen op het oog. Psychologische operaties informeren bepaalde doelgroepen ook, maar proberen tevens de opvattingen van doelgroepen
te veranderen, al dan niet via het selectief gebruik van informatie.
Voor psychologische operaties is uitdrukkelijke toestemming van de
Noord-Atlantische Raad nodig, waarbij het publiek in NAVO-lidstaten
niet tot een doelgroep van psychologische operaties mag behoren.
In de praktijk van alledag vervaagt dit onderscheid steeds meer, ook
door het gebruik van het zogenaamde fake-news, dat wordt gegenereerd om gedrag van mensen te beïnvloeden.
13 In het dagelijks spraakgebruik illustreert men het belang van luisteren
boven spreken wel eens met het feit dat de mens is geschapen met
twee oren en maar met een mond.
14 Inmiddels is er voor de aanpassing van de NAVO ook besloten tot het
oprichten van een derde operationeel hoofdkwartier van de NAVO
en wel in Norfolk, Virginia, VS. Dit hoofdkwartier ziet voornamelijk
toe op de verdediging van de Atlantische Oceaan.
15 De vrije toegang over de Krim tot Sebastopol, de enige Russische
marinehaven aan de Zwarte Zee is voor de Russische Federatie van
eminent strategisch belang en was de belangrijkste drijfveer voor de
Russische annexatie van de Krim. Dit bleek opnieuw uit gesprekken
die de auteur mocht hebben met vertegenwoordigers van de Russische Federatie in Istanbul. Dat de Oekraïne reeds huurcontracten
voor deze Russische toegang had voorbereid pleit niet voor de Oekraïne. Ook van de VS, een land dat overvloedig is gezegend met een
veelheid aan zeehavens aan twee oceanen en de Golf van Mexico,
mag wat meer begrip worden verwacht voor een land als Rusland,
dat in omvang veel groter is, maar waarvan de grotere zeehavens op
de vingers van twee handen zijn te tellen.
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‘Geen Nederlandse militair heeft meer
werk voor de Verenigde Naties verricht dan generaal Patrick Cammaert’.
Deze tekst prijkt op de achterflap van
het boek Kijk niet weg: de missie van
generaal Patrick Cammaert van Esther
Bootsma. Een robuust statement, maar
wie het boek leest kan moeilijk om
deze uitspraak heen. De auteur schetst
– met volledige medewerking van de
hoofdpersoon – de boeiende militaire
loopbaan van generaal-majoor der mariniers b.d. Patrick Cammaert. Het verhaal
begint bij zijn meest recente VN-opdracht in Jemen, eind 2018. Die missie
verloopt niet bepaald gemoedelijk voor
de dan 68-jarige Cammaert. Zo wordt
zijn konvooi bij het oversteken van de
frontlinie onder vuur genomen met een
AK-47 machinegeweer. Ondanks de
vijandige situatie weet de Nederlandse
VN-gezant de leiders van de strijdende
partijen bij elkaar te brengen. Aan boord
van een schip van het Wereldvoedselprogramma leidt hij vervolgens drie
dagen lang de onderhandelingen tussen
vertegenwoordigers van de regering en
de Houthi-rebellen.
Het is bepaald geen toeval dat The
General – zoals Cammaert vaak te boek
staat bij collega-militairen – voor deze
klus wordt gevraagd. De mariniersgeneraal kan bogen op ruim vijfentwintig
jaar ervaring waar het vredeshandhaving
betreft. In 1992 vertrekt hij als commandant van het tweede Nederlandse
mariniersbataljon naar Cambodja voor
zijn eerste VN-missie. Van 2000 tot 2002

is hij de hoogste militair binnen de VNwaarnemersmissie in Eritrea en Ethiopië.
Hierna volgt zijn benoeming tot militair
adviseur van secretaris-generaal Kofi
Annan (2002-2004) en dient hij als
commandant van de oostelijke divisie
van de VN-missie in de Democratische
Republiek Congo (2005-2007). In dit
land wordt Cammaert voor het eerst
geconfronteerd met de verstrekkende
gevolgen van seksueel geweld, dat
daar op grote schaal als oorlogswapen
is toegepast om zo het moreel van de
tegenstander te breken. Het laat een
onuitwisbare indruk op hem achter.
Sindsdien is de generaal een van de
grootste pleitbezorgers voor de inzet van
meer vrouwen in VN-vredesmissies. Volgens hem brengen zij unieke kwaliteiten
mee in oorlogssituaties. Zo kunnen ze
beter communiceren met de bevolking
in conflictgebieden, zeker als zij slachtoffer zijn van maatschappij-ontwrichtende
oorlogshandelingen als massaverkrachtingen en het gebruik van kindsoldaten.
‘Een VN-missie kan dus op die manier
ook veel meer inlichtingen inwinnen,
bijvoorbeeld over activiteiten van rebellen. Bovendien zijn vrouwen […] beter
in het wegnemen van spanningen dan
mannen’ (p. 241).
Hoe anders was dat in 1992, toen hij
als bataljonscommandant in Cambodja
probeerde te voorkomen dat er vrouwen
werden meegezonden. De leefomstandigheden en de sanitaire voorzieningen
leken hem daarvoor toentertijd ongeschikt. Een paar vrouwen tussen al die
kerels zetten, was zijns inziens geen
goed idee. De marineleiding tikte hem
na protesten van de humanistische
raadsvrouw Klazien van Brandwijk op
de vingers. Eenmaal in het missiegebied
zag Cammaert al snel in dat de meegestuurde vrouwen, waaronder Van
Brandwijk, van grote waarde waren
voor zijn mariniers. Het was de eerste
stap in zijn ontwikkeling van ‘macho tot
feminist’, die als een rode draad door
het boek loopt.
De tweede belangrijke boodschap
van deze ‘militaire biografie’ komt tot
uiting in de hoofdtitel. Cammaert staat
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voor een VN-vredesmacht die proactief optreedt en als het moet van zich
afbijt. Wat telt is het resultaat, ook als
de regels daarvoor moeten worden
‘opgerekt’. Die eigenzinnige aanpak
namen zijn militaire en politieke bazen
hem niet altijd in dank af. Zich verschuilen achter regeltjes of de andere kant
opkijken wanneer er een humanitaire
crisis dreigt, is voor Cammaert evenwel
een doodzonde. ‘Kijk niet weg’ is het
motto dat de generaal wil uitdragen
naar het militaire kader van VN-vredesmissies. ‘Het grootste probleem van
VN-operaties is dat bataljonscommandanten vaak te weinig moed tonen. […]
Ze krijgen vanuit hun hoofdsteden te
horen dat er geen lijkenzakken naar huis
mogen komen. We want no casualties,
zeggen ze eerlijk. Het gevolg is dat
de commandanten vaak terugdeinzen
voor risicovolle operaties’ (p. 224). Ook
politieke leiders hebben volgens de
oud-opperofficier de neiging weg te
kijken als er ellende dreigt. Zo krijgt oudminister van Defensie Frank de Grave
er behoorlijk van langs naar aanleiding
van zijn ‘enorm risicomijdende’ gedrag
inzake de uitzending van mariniers voor
de VN-missie in Eritrea en Ethiopië.
Voor een succesvolle VN-missie zijn
moed, daadkracht en een gezonde dosis
feminisme dus belangrijke voorwaarden,
aldus Cammaert. Het boek staat vol
met ‘tips’ voor succesvol leiderschap in
conflictsituaties. Het is wijze raad die
nog door veel gezaghebbers ter harte
zal moeten worden genomen. Aan Cammaert en zijn biograaf zal het in ieder
geval niet liggen. Bootsma heeft de
ervaringen van de generaal op een toegankelijke en boeiende wijze vastgelegd.
Geheel naar het karakter van de hoofdpersoon is het een openhartig en eerlijk
verhaal, waarin ook de weerslag van de
succesvolle militaire loopbaan op het
gezinsleven naar voren komt. Alhoewel
de bewondering van de schrijfster voor
Cammaert duidelijk is, stelt Bootsma
hem ook kritische vragen. Met het oog
op de vele lessons learned die het boek
biedt, is het jammer dat het verhaal
pas begint in 1992 bij Cammaert’s
uitzending naar Cambodja. Hierdoor
gaat het voorbij aan ruim 20 jaar aan
15
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militaire vorming bij het Korps Mariniers.
Het ware interessant geweest te zien
hoezeer de opleidingen, trainingen en
ervaringen als jonge officier Cammaert
hebben voorbereid op het werk bij de
VN. Het feit dat hij de tweede marinier
was die in relatief korte tijd de functie
van militair adviseur van de secretarisgeneraal bekleedde (medio jaren negentig ging generaal-majoor der mariniers
Frank van Kappen hem voor) zegt
wellicht iets over de achtergrond die
officieren bij het Korps meekrijgen. Het
was het mijns inziens waard geweest om
daar wat dieper op in te gaan.
Kijk niet weg is een aanrader voor
elke militair, politicus en diplomaat die
betrokken is bij (besluitvorming over)
vredesmissies. Cammaert deed ooit zelf
een aanzet voor een Engelstalig boek,
getiteld Don’t look the other way. Een
toekomstige vertaling in het Engels
is met het oog op het internationale
karakter van het boek zeker waardevol.
Voor een breder publiek biedt Bootsma
een interessante inkijk in het functioneren van de VN. Ondanks alle gebreken van deze organisatie wordt onder
VN-vleugels wereldwijd veel werk verzet
in allerlei brandhaarden, door gepassioneerde en ogenschijnlijk onvermoeibare
mannen én vrouwen. De carrière van Patrick Cammaert is daarvan een sprekend
voorbeeld.
Martin Hoekstra MA, NIMH
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Marinegeschiedenis, zo stellen Alan
James, Carlos Alfaro Zaforteza en
Malcolm Murfett, wordt doorgaans
gekenmerkt door een teleologisch
perspectief. Historici nemen de Britse
navale dominantie van de achttiende en
negentiende eeuw als maatstaf van ‘sea
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power’ en zoeken de historische wortels
van dit met staatsmacht en commercieel
imperialisme verweven model. Maar
wat ze dan eigenlijk doen, zo vinden
de aan het Department of War Studies
van King’s College London verbonden auteurs, is de Britse casus als dé
historische noodzakelijkheid voorstellen
en daarmee als de norm waarmee alle
andere historische voorbeelden van ’sea
power’ worden beoordeeld. Hierdoor
worden bijvoorbeeld de oorlogsvloten
van de Franse koningen uit het Huis
van Bourbon en de Hochseeflotte van
de Duitse keizer Wilhelm II doorgaans
afgeserveerd als kunstmatig en daarom
uiteindelijk gedoemd te mislukken. Deze
gepreoccupeerde zoektocht van historici
naar een soort universeel model van
sea power danken we aan denkers als
Alfred Thayer Mahan, de invloedrijke
Amerikaanse marineofficier die met zijn
in 1890 gepubliceerde The Influence
of Sea Power upon History, 1660-1783
de visie van generaties wetenschappers
heeft gekleurd.
James, Alfaro Zoforteza en Murfett stellen dat onze hedendaagse conceptie van
sea power uiteindelijk geboren is uit de
interactie van Europese staten. De Europeanen hebben immers, mede met behulp van krachtige oorlogsvloten, de rest
van de wereld onderdeel gemaakt van
hun politieke en economische systeem.
Het Westerse politieke en militaire model
is zodoende de norm geworden voor zo
ongeveer alle staten. Maar dat betekent
zeker niet dat er slechts één Europees
model van sea power is geweest of dat
er een soort rechte ontwikkelingslijn
loopt vanaf het ontstaan van de eerste
Europese oorlogsmarines aan het begin
van de vijftiende eeuw tot aan de totalitaire oorlogen van de twintigste eeuw.
De ontwikkeling van de oorlogsvloot
was immers geen lineair-progressieve
noodzakelijkheid, maar telkens weer
de optelsom van bestaande en nieuwe
structuren en de politiek-maatschappelijke context. Op allerlei momenten voelden overheden de strategische behoefte
aan sea power en hadden daarbij dan te
stellen met verschillende technologische,
geografische, culturele en economische
randvoorwaarden.
De eerste oorlogsvloten, zo benadrukt
James, waren primair instrumenten
van vorstelijke macht. De vorst koos
ervoor te investeren in oorlogsschepen
om daarmee territoriale en dynastieke

aanspraken te ondersteunen, de eigen
machtspolitieke status te onderstrepen
en te anticiperen op de binnenlandse
politieke dynamiek. In de zestiende en
zeventiende eeuw bleven vorsten de boventoon voeren in de Europese politiek,
maar politieke outsiders zoals de Nederlandse Republiek en Tudor Engeland
ontwikkelden toen ook oorlogsvloten
om hun bestaansrecht te onderstrepen.
In deze landen bestond breder politieke
draagvlak voor de vloot, maar sea power
werd eigenlijk overal geïdeologiseerd
als onderdeel van dynastieke, imperiale
of nationale identiteiten. In de internationale machtspolitiek van negentiende- en twintigste-eeuws Europa
gold het bezit van een slagvloot als een
wezenskenmerk van de soevereine staat.
Overheden keken met argusogen naar
vlootbouwprogramma’s bij vermeende
rivalen en werden geregeld in de media
aangespoord tot investeringen. Politici
en schrijvers trachtten namelijk relevant
te blijven door zich te presenteren als
hoeder van een soort patriottistisch
navalisme. De wapenwedloop die mede
hierdoor ontstond was een belangrijke
oorzaak van het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog. Ironisch genoeg luidde
deze zelfde oorlog een cruciale verandering in op het gebied van sea power;
slagschepen bleken achterhaald en in
plaats daarvan kwam het primaat te
liggen op de bescherming of juist de
vernietiging van transportcapaciteit. Dat
wil echter niet zeggen dat er niet meer
geïnvesteerd werd in kapitale slagschepen. Omdat deze nog altijd werden
beschouwd al de ultieme manifestatie
van militaire kracht en technologisch
vernuft, en het sowieso jaren kon duren
voordat militaire staven een nieuwe
strategische realiteit onder ogen zagen,
bleven Duitsland, Italië, Groot-Brittannië
en Frankrijk nog tijdenlang investeren
in nieuwe slagschepen. De Tweede
Wereldoorlog vormt het eindpunt van
het boek, aangezien sea power niet langer zelfstandig kon bestaan zonder air
power en nadrukkelijker dan voorheen
ondergeschikt was geworden aan de
oorlogvoering ter land.
Het boek is chronologisch opgebouwd,
waarbij James de periode 1400-1815
voor zijn rekening neemt, Alfaro Zaforteza de jaren 1815-1918 en Murfett de
periode 1919-1945. Met ‘the conduct
of war’ bedoelen zij niet zozeer de
operationele en technische dimensies
van oorlogvoering, maar met name

de politiek-strategische en de culturele. Hierbij hebben zij overigens wel
aandacht voor de manieren waarop
technologische innovaties de strategische randvoorwaarden veranderden. Ze
nemen niet alleen de toonaangevende
marines in ogenschouw, maar telkens
ook de middelgrote. Zo laten zij zien
hoe de verschillende staten met elkaar
concurreerden en op verschillende wijze
veranderende economische en technologische randvoorwaarden vertaalden in
navale strategieën. Het is werkelijk knap
hoe zij in slechts ongeveer tweehonderdvijftig pagina’s zo’n helder, doordacht concept van Europese sea power
neerzetten, zij het dat hierdoor van de
lezer tamelijk veel historische voorkennis
wordt verlangd. Verder is het jammer
dat de Nederlandse vloot in de postnapoleontische hoofdstukken niet meer
wordt behandeld. Zelfs de Slag in de
Javazee wordt niet genoemd. Dat geldt
eigenlijk ook voor alle andere kleinere
marines. Of voor de geschiedenis van de
naoorlogse Europese marines vanwege
hun ‘decline in their political value and
their dwindling influence on status and
reputation within the post-war international system’ inderdaad een epiloog
van slechts zeven pagina’s volstaat is
maar de vraag. Misschien dat de geografische afkadering van het boek hier
toch wat knellend was. Hoe dan ook, dit
uitstekende boek zou eigenlijk verplichte
kost moeten zijn voor iedereen die echt
geïnteresseerd is in de geschiedenis van
sea power.
Dr. Gijs Rommelse, University of
Leicester
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Het voelt een beetje als bedrog. Dit
boek is namelijk niet nieuw. In 2005

verscheen het bij een andere uitgever
en onder een andere titel. Toen heette
het Parijs 1919 – zes maanden die de
wereld veranderden. Veertien jaar later
is aan de vertaling geen letter veranderd.
Dat is begrijpelijk want het boek staat
nog steeds als een huis en heeft niets
aan actualiteit ingeboet. Maar dat zelfs
de korte biografie van de auteur op de
omslag geen wijziging onderging, valt
tegen. Margaret MacMillan was een
relatief onbekende Canadese historica,
gespecialiseerd in de internationale betrekkingen, toen zij met dit – met prijzen
overladen – boek doorbrak. In 2007
werd zij hoogleraar in Oxford. Uitgeverij Omniboek had kennelijk haast om
nog een graantje mee te pikken bij de
100-jarige herdenking van de verdragen
van Versailles.
De oorspronkelijke titel van het boek
dekte de lading trouwens beter: de wereld veranderde inderdaad gedurende de
zes maanden waarin werd onderhandeld
over de vredesverdragen die de Eerste
Wereldoorlog formeel moesten beëindigen. De conferentie is vooral bekend
vanwege het verdrag met Duitsland, in
juni 1919 getekend te Versailles, maar
ook met andere verslagen vijanden
werden verdragen gesloten: met Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije – inmiddels
onafhankelijke landen na het uiteenvallen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie – en met het Ottomaanse
rijk. Er moesten nieuwe grenzen worden
getrokken in het hart van Europa en in
het Midden-Oosten. Tot op de dag van
vandaag ondervindt de wereld er de
gevolgen ervan.
Het boek begint met de aankomst van
de Amerikaanse president Woodrow
Wilson in Brest. Grote massa’s mensen
waren in de Franse havenstad op de
been. De ontvangst in Parijs was een
nog grotere triomftocht. Met zijn befaamde ‘veertien punten’ voor de vrede
bood Wilson – na de enorme vernietiging en het eindeloze bloedvergieten
van de Grote Oorlog – hoop op een
betere wereld. Een Volkenbond zou voor
de collectieve veiligheid zorgen. Maar
de Amerikaanse idealen waren verder
weinig precies. Het meest gecompliceerd
was wel het denkbeeld van het recht
op zelfbeschikking van alle volkeren.
De mogelijkheden om gebieden op te
delen waren talloos, zeker in MiddenEuropa waar de geschiedenis een bonte
mengeling van godsdiensten, talen en
culturen had achtergelaten. Ongeveer de

helft van de mensen daar kon worden
gerekend tot een nationale minderheid.
Als de scheidslijnen tussen de ene natie
en de andere zo onduidelijk waren, hoe
moesten dan knopen worden doorgehakt? Bovendien waren er op de conferentie maar liefst 28 belanghebbende
landen vertegenwoordigd, alle met hun
eigen verlanglijstjes.
In de beste traditie van Angelsaksische
geschiedschrijving heeft MacMillan de
gecompliceerde onderhandelingen knap
geanalyseerd en vertelt zij er levendig
over. Met groot gemak schakelt de
auteur over van het ene theater, op de
Balkan of in Oost-Europa over naar het
andere, in het Midden-Oosten, Afrika of
Azië. Hoofdrolspelers aan de onderhandelingstafel waren naast Wilson de Britse
en Franse premiers David Lloyd George
en Georges Clemenceau. Maar ook de
andere deelnemers ontsnappen niet aan
MacMillans aandacht. Zo vonden de
Belgen dat hun claims er bekaaid vanaf
kwamen. Van alle geallieerden hadden
zij de grootste schade door toedoen
van Duitsland geleden. Zij eisten als
genoegdoening annexatie van onder
meer Zeeuws-Vlaanderen en delen van
Nederlands Limburg. De Britten en Fransen vonden de eisen echter buitensporig.
De Belgische minister van Buitenlandse
Zaken riep op een gegeven moment ‘Ik
wou dat er iets was wat ik voor België
kon doen.’ Clemenceau antwoordde geergerd: ‘Het beste wat u voor België kunt
doen is doodgaan of aftreden.’
Een belangrijke conclusie van Vredestichters is dat het algemene beeld dat
Duitsland op de conferentie te zwaar zou
zijn gestraft, onjuist is. Duitsland verloor
inderdaad grondgebied maar hield een
stevige positie zowel in Oost- als in WestEuropa. De herstelbetalingen die Berlijn
kreeg opgelegd, waren bij lange na niet
zo hoog als aanvankelijk werd geëist en
uiteindelijk is daarvan slechts een klein
deel betaald. Te stellen dat het verdrag
verantwoordelijk zou zijn voor de opkomst van Hitler of voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog gaat volgens
MacMillan veel te ver: ‘Dat komt neer op
het negeren van de daden van iedereen
– politieke leiders, diplomaten, militairen,
gewone kiezers – in de twintig jaar van
1919 tot 1939.’ Kortom, de schuld lag
niet bij het Verdrag van Versailles.
Dr. Jan Willem Brouwer, Centrum
voor Parlementaire Geschiedenis,
Nijmegen
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Ter gelegenheid van zijn 200ste sterfdag

In het kielzog van Jan
Hendrik Van Kinsbergen
Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) was een van de invloedrijkste Nederlandse zeeofficieren van
zijn tijd. Net als zijn grote voorbeeld, Michiel Adriaensz. de Ruyter (1607-1676), was hij van eenvoudige
komaf en bereikte toch de hoogste marine rang. Beide admiralen probeerden de Nederlandse marine op
een hoger plan te brengen. In tegenstelling tot De Ruyter gebruikte Van Kinsbergen daarvoor ook het
geschreven woord.

H

ij publiceerde veelvuldig. Vooral het verbeteren
van de opleiding en het functioneren van zowel
matrozen als officieren hadden zijn speciale
aandacht. Dat op 26 april jl. tijdens de Dies Natalis van
het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder
werd stilgestaan bij zijn dood, precies twee eeuwen
geleden, was dan ook geen toeval. Een van de
huidige opleidingsschepen van de Koninklijke
Marine is zelfs naar deze erudiete marineofficier
vernoemd. Van Kinsbergen dankte zijn
bekendheid in eerste instantie echter niet
aan zijn publicaties, maar aan zijn optreden
ter zee, alleen niet in Nederlandse, maar in
Russische krijgsdienst. Hij was niet de eerste
die zo’n opvallende en ingrijpende stap in
zijn loopbaan had gezet en evenmin de
laatste. In dit artikel wordt belicht waarom
Nederlandse marineofficieren Rusland als
werkgever verkozen boven de Republiek
en welke rol Van Kinsbergen in hun keuze
en verblijf aldaar speelde.

De eerste Ruslandgangers

Portret van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), portretminiatuur,
anoniem circa 1810. Rijksmuseum, Amsterdam.
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Dr. Marc van Alphen

De eerste Nederlandse marineofficieren die
voor een Russisch avontuur kozen, deden
dat bijna driekwart eeuw eerder dan Van
Kinsbergen.1 Het waren echte pioniers. Zij
ruilden in 1698 een machtige West-Europese
oorlogsvloot in voor een Oost-Europese marine in opbouw, en verhuisden van een (wat
betreft territoir) kleine zeevarende republiek
naar een onherbergzaam groot keizerrijk met
vooralsnog weinig scheepvaart en geen maritieme
traditie. De Russische tsaar, Peter de Grote (16721725), had buitenlandse expertise nodig om van
zijn continentale rijk ook een maritieme grootmacht te
kunnen maken. In zijn ogen was de Republiek met haar
kosmopolitische havensteden, omvangrijke koopvaardij
en indrukwekkende zeemacht, de aangewezen plaats
voor het verwerven van de daarvoor benodigde kennis
en zeelieden. In 1697 ging hij daar zelf incognito poolshoogte nemen. 2

De honderden matrozen en onderofficieren die aan het
eind van de zeventiende eeuw in dienst van de tsaar
traden en vanuit Amsterdam over land naar Rusland trokken, deden dat voor het geld. Hen werd een hogere gage
geboden dan bij de Staatse vloot. Datzelfde gold voor de
tientallen marineofficieren. Zij ontvingen bovendien een
dertiende maand.3 Maar bij hen speelden nog andere
motieven een rol, zoals een grotere kans op promotie en
het verwerven van meer aanzien. In Rusland kregen zij
vaak meteen of op korte termijn een hogere rang dan
zij in de Republiek bezaten, commandeerden een groter
oorlogsschip dan zij gewend waren en hadden meer
knechten dan bij de Nederlandse marine gebruikelijk was.
De Nederlandse officieren uit die beginperiode werden
hoofdzakelijk ingezet op de Zee van Azov en de Zwarte
Zee, waar zij de Osmaanse marine bestreden.

De overstap van Van Kinsbergen

De in 1768 uitgebroken Russisch-Turkse oorlog bood
buitenlandse officieren nieuwe kansen. Maar de drang en
noodzaak om daarvoor Nederlands kader aan te nemen,
waren in Rusland lang niet meer zo groot als omstreeks
1700. Nederland was inmiddels in Europa van een toonaangevende maritieme mogendheid afgezakt naar het
niveau van een volgzame zwakkere coalitiegenoot van
Groot-Brittannië. Dat land had de reputatie en positie van
de Republiek in Rusland overgenomen. Onder de buitenlandse marineofficieren waren het nu Britten die de dienst
uitmaakten, zoals schout-bij-nacht John Elphinston en
admiraal Charles Knowles.5
Over de motieven van Van Kinsbergen om tijdelijk over te
gaan in Russische krijgsdienst, zijn de meningen verdeeld,
ook onder zijn biografen. Volgens de een ambieerde Van
Kinsbergen een functie bij de Russische marine omdat de
Ook daarna, tijdens het eerste kwart van de achttiende
oorlog met Turkije hem een mooie gelegenheid bood ‘zijn
eeuw, bleef Rusland een belangrijke afnemer van
verworven kennis in de praktijk te brengen’, en ‘ervaring
Nederlandse marineofficieren. De tsaar vocht toen een
op te gaan doen in een echte oorlog’.6 Voor Van Kinsberlangdurige machtsstrijd
gen kwam dat neer op ‘d’i
uit in het Balticum aan
faire un nom, ou bien se
‘Voor de Nederlandse marineofficieren
de noordwestflank van
faire tuer’.7
zijn imperium met het
waren een hogere gage en rang nog steeds
naburige Zweedse rijk. Deze
Volgens andere biografen
belangrijke drijfveren voor het meevechten
zogeheten Grote Noordse
was echter geen sprake
aan Russische kant’
Oorlog (1700-1721)
geweest van een vrije of
werd vooral dankzij de
eigengereide keuze. Van
Nederlandse marineofficieren in Russisch voordeel beslist.
Kinsbergen zou, na een verzoek aan de Staten-Generaal
Exacte cijfers over de aantallen vreemdelingen ontbreken,
van tsarina Catharina II (ook wel Catharina de Grote gemaar dat het om een flink aantal Nederlanders moet zijn
naamd) om een kundig zeeofficier, zijn aangewezen.8 Hij
gegaan, bewijst een uitspraak van de Zweedse koning,
bezat omstreeks 1770 nog geen bijzondere reputatie en
Karel XII. Die stelde dat ‘Aan een Moscovische vloot zagen bleek zelfs een speciale aanbeveling nodig te hebben om
zij [de Zweden] niets Moscovisch dan vlaggen en dat zij
enige kans te maken op een aanstelling bij de Russische
vechten moesten tegen eene Hollandsche vloot, onder
marine.9 Die noodzakelijke referentie verkreeg hij dankzij
een vertrouweling van de stadhouder, diens kamerheer
Hollandschen bevelhebbers en met Hollandsch bootsvolk
4
Voor
de
Nederlandse
marineofficieren
graaf Sigismund van Heiden Reinestein. Deze latere drost
bemand’.
waren een hogere gage en rang nog steeds belangrijke
van Drenthe beschikte over veel internationale contacten,
drijfveren voor het meevechten aan Russische kant. Zij
was lid van de Amsterdamse admiraliteitsraad en wist
tekenden net als hun zeventiende-eeuwse voorgangers
prins Willem V te bewegen Van Kinsbergen te steunen in
een driejarige arbeidsovereenkomst die op voorspraak
zijn tijdelijke overgang naar de Russische krijgsmacht.
van de tsaar verlengd kon worden. Onder de Nederlandse
marineofficieren bevonden zich nu echter ook lieden
Of bij Van Kinsbergen de gangbare financiële motieven
die louter door gebrek aan werk in eigen land naar de
van zijn voorgangers een rol hebben gespeeld, blijft de
Russische marine waren overgestapt. Het betrof veelal
vraag. Er wordt over hem ook wel beweerd dat hij van
werkgever veranderde omdat in de Republiek zijn bevorluitenants-ter-zee zonder een vast dienstverband die in
dering tot kapitein-ter-zee te lang op zich liet wachten.10
de Republiek bij gebrek aan emplooi geen inkomsten
genoten.
Hoe dan ook; in de zomer van 1771 reisde hij via Berlijn
naar Sint-Petersburg en maakte daarna deel uit van de
Na beëindiging van de Grote Noordse Oorlog en de
Russische krijgsmacht.
dood van tsaar Peter de Grote in 1725, had Rusland
In Rusland was de scheiding tussen de verschillende krijgsgeen behoefte meer aan buitenlandse marineofficieren.
machtdelen gering. De eerste tijd werd Van Kinsbergen
De Russen beschikten inmiddels over voldoende eigen
als kolonel te werk gesteld bij het leger op de Krim. In
kader en de opvolgers van Peter de Grote concentreerden
die hoedanigheid hielp hij de Russen dit schiereiland op
zich waar het de strijdkrachten betrof weer als vanouds
de Turken te veroveren.11 Pas vanaf 1772 diende hij als
op het leger. De Russische marine was hierdoor voor
kapitein-ter-zee op de Russisch Zwarte Zeevloot. Hier verNederlanders decennialang geen optie meer, totdat
wierf hij na twee succesvolle zeeslagen tegen de Turken
kapitein-luitenant-ter-zee Van Kinsbergen in 1771 de
in 1773 zelfs de eervolle bijnaam ‘Held der Zwarte Zee’.
sprong waagde en afreisde naar Rusland. Wat had hem
Voor dit geslaagde optreden werd hij door Catharina de
er toe bewogen dit in onbruik geraakte pad weer te gaan
Grote beloond met gratificaties en de ridderorde van Sint
bewandelen?
George. Na het beëindigen van de oorlog met Turkije
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Portret van Pieter van Woensel (1747-1808), prent, door Franciscus
Sansom, naar een tekening van Pieter Wagenaar, 1790. Rijksmuseum,
Amsterdam.

In het kielzog van Jan Hendrik Van Kinsbergen

Russisch-Turkse oorlog (1768-1774), is nog steeds onbekend. Dat er na zijn vertrek meer vaderlandse zeeofficieren hun geluk in het tsarenrijk gingen beproeven, blijkt
onder andere uit het levensverhaal van Pieter van Woensel (1747-1808).15 Deze markante marine-arts arriveerde
kort na Van Kinsbergen ook in Sint-Petersburg. Zij kenden
elkaar via Pieters oudste broer, Joan van Woensel, die
als zeeofficier bij de Nederlandse marine diende. Waarschijnlijk bestond er een rechtstreeks verband tussen de
tijdelijke overgang in Russische dienst van Van Kinsbergen
en het vertrek van Pieter naar Rusland.16 Diens oudste
broer wist hoe je via Van Kinsbergen aan een in Rusland
nuttige recommandatie kon komen. Waarom Pieter van
Woensel net als Van Kinsbergen naar Rusland vertrok, is
onduidelijk. Eerstgenoemde, die in Leiden medicijnen had
gestudeerd en daar in 1770 was gepromoveerd, bleef van
1771 tot 1778 als legerarts werkzaam in Rusland. Hij was
net als Van Kinsbergen publicist. Hij hield er evenwel bizarre gedachten op na. Zo fulmineerde hij tegen het doen
van medische proeven op dieren, maar onderschreef wel
het belang van dergelijke proeven en stelde voor die die
daarom uit te voeren op ter dood veroordeelde misdadigers.17

bleef Van Kinsbergen in Rusland. De drie jaar buitenlandse
krijgsdienst waarvoor hij van stadhouder Willem V toeIn tegenstelling tot Van Kinsbergen zou de arts Van
stemming had gekregen, zaten er inmiddels op. Hoewel
Woensel het niet bij een eenmalig verblijf in Rusland
hij financieel niets te klagen had en door zowel de tsarina
laten. In 1784 reisde hij er via Turkije weer heen en
als de minister van Matrof onderweg bij een
rine, Van Czernichev werd
tussenstop in Toulon
‘Waarom Pieter van Woensel net
gevraagd om in Russische
Van Kinsbergen aan die
als Van Kinsbergen naar Rusland vertrok,
dienst te blijven, besloot
daar toevallig met zijn
is onduidelijk’
Van Kinsbergen tot terugNederlandse oorlogsschip
keer naar de Republiek.12
in de haven lag. Eenmaal
aangeland op de Krim ging Van Woensel aan het werk als
Met verlof voor langdurige afwezigheid verliet hij in
arts op de Russische Zwarte Zeevloot. Vijf jaar later keerde
januari 1775 Rusland, in 1777 op eigen verzoek omgezet
hij terug en vestigde zich als marine-arts te Amsterdam.
in definitief ontslag.13
In 1796 en 1797 belandde hij toch weer in Rusland, nu
Nadat Van Kinsbergen zijn loopbaan en werkzaamheden
als geheim agent voor de nieuwe machthebbers van de
bij de Nederlandse marine had hervat, leek Rusland ook
met Franse steun gestichte Bataafse Republiek. Daarna
voor hem weer ver weg. Toch zou hij nooit loskomen
verbleef hij waarschijnlijk enige jaren in Parijs en schopte
van dat land. Hij had er zijn internationale bekendheid
het in 1805 tot doctor-generaal van de Bataafse marine.
en status van gelouterde oorlogsheld aan te danken. Zijn
In 1808 kwam na een ongelukkige val in Den Haag een
tussentijdse overstap naar de Russische marine kreeg
einde aan het avontuurlijke bestaan van deze marinebovendien navolging.
arts die er genoegen in schepte om rond te lopen in een
Russisch kostuum met een vervaarlijk ogende ruige muts.
Navolgers van Van Kinsbergen
Gedurende de laatste jaren van zijn leven had hij nog van
Informatie van Russische kant over buitenlandse huuralles gepubliceerd, waaronder in 1803 een handboek voor
lingen uit de achttiende en negentiende eeuw is uiterst
de zeeman en in 1804 een beschrijving van Rusland18.
summier. De eerste biograaf van Van Kinsbergen, M.C.
van Hall, stelde dat in 1841 al vast.14 Ook na de RussiDat laatste boek droeg hij op aan Van Kinsbergen die hij
sche Revolutie van 1917 had het nieuwe Communistisch
inmiddels veertig jaar kende en hem naar eigen zeggen
bewind uitsluitend belangstelling voor de eigen krijgsliealtijd had overladen ‘met bewijzen van achting en
den en bagatelliseerde het de inbreng van vreemdelingen.
vriendschap’.19
Russische archiefinstellingen bleven lange tijd gesloten
bolwerken. Pas na de val van de Berlijnse Muur in 1989
Lodewijk van Heiden
kwam er meer openheid, al leverde dat vooralsnog geen
Op dat boek werd kritisch20 gereageerd door een andere
gepubliceerd overzicht op van de uit het buitenland afRuslandganger, graaf Lodewijk van Heiden (1772-1850).
komstige marineofficieren.
Diens vader was de man die Van Kinsbergen aan zijn
Russische aanstelling had geholpen. Van Kinsbergen
Pieter van Woensel
en Lodewijk van Heiden hadden een bijzondere band.
Hoeveel Nederlandse marineofficieren net als Van KinsIn 1782 was laatstgenoemde, nog maar negen jaar
bergen hun geluk in Rusland beproefden tijdens en na de
oud, door zijn vader als adelborst bij Van Kinsbergen
20

marineblad | oktober 2019

ondergebracht. Een opmerkelijke stap, want de Republiek
was op dat moment volop in oorlog met Groot-Brittannië
(de Vierde Engelse Oorlog 1780-1784) en Lodewijk was
een onervaren knaapje uit Drenthe. Van Kinsbergen
ontfermde zich als een ware ‘zeepa’ over de adellijke
jongeling en had kennelijk met hem te doen. Hij verzocht
Lodewijks vader na verloop van tijd meer aandacht aan
zoonlief te besteden en zou diens vaste beschermheer
blijven. Dat ondervond Lodewijk in 1795 toen Franse
revolutionaire legers de Republiek onder de voet liepen
en een nieuw bewind in het zadel hielpen. Lodewijk,
inmiddels luitenant-ter-zee, besloot niet over te gaan in
de marine-dienst van het nieuwe Bataafse regime, maar
uit te wijken naar Rusland. Hij deed dat in overleg met
Van Kinsbergen.21 Deze adviseerde in de Bataafs-Franse
Tijd (1795-1813) ook andere Nederlandse marineofficieren
zich aan te sluiten bij de Russische marine.22 Maar bij Van
Heiden ging Van Kinsbergen een stap verder. Hij hielp
zijn voormalige pupil niet alleen bij diens overgang naar
de Russische marine, maar steunde hem daarna ook
financieel.23
Lodewijk, die in 1795 hals over kop was vertrokken, had
het in het begin zwaar.24 Hij voelde zich niet welkom in
Sint-Petersburg, sprak de taal niet en het duurde maanden voordat hij als officier in een ondergeschikte rol bij
de Russische marine aan de slag kon. Lodewijk wist zich
daarna regelmatig te onderscheiden in de oorlogen die
Rusland voerde tegen het Zweedse, Franse en Osmaanse
Rijk en maakte carrière. In 1827 boekte hij zijn grootste
overwinning in de slag bij Navarino, het huidige Pylos op
de Peloponnesos. Hier streed Van Heiden aan het hoofd

van een aantal Russische oorlogsschepen samen met een
Brits en Frans eskader succesvol tegen een veel grotere
Egyptisch-Turkse vloot. Van Heiden promoveerde door dit
optreden tot viceadmiraal, ontving diverse buitenlandse
onderscheidingen en werd - net als eertijds Van Kinsbergen - een internationaal vermaarde marineofficier. Het
grote verschil tussen beiden was dat Van Heiden niet als
gevierde zeeheld repatrieerde, maar zich voorgoed in
Rusland vestigde.

Jan Olphert Vaillant
Aan het begin van zijn verblijf in Rusland verkeerde
Lodewijk van Heiden in het gezelschap van kapitein Jan
Olphert Vaillant (1751-1800). Ook deze was geen onbekende van Van Kinsbergen. Beiden behoorden tot de
publicerende elite van de Nederlandse zeemacht. Vaillant
stond daarnaast bekend als een zeer kundig zeeman. In
de jaren tachtig was hij tot tweemaal toe tevergeefs door
de Russische tsarina gevraagd om over te stappen naar
haar zeemacht. Bij de derde poging, in september 1795,
honoreerde hij het verzoek wel. En deed dat, volgens zijn
biograaf, ‘omdat het niet bij hem opkwam zijn eed als
officier en man van eer niet gestand te blijven, en omdat
een leven zonder werk hem onmogelijk leek, maar hij was
verre van gelukkig over dit besluit en zou zich altijd een
balling blijven voelen’.25
Dat laatste berust op speculatie, want over het verblijf
van Vaillant in Rusland is veel minder bekend dan van zijn
voormalige luitenant, Lodewijk van Heiden. Waarschijnlijk
nam Vaillant hem in 1795 op verzoek van Van Kinsbergen

Gezicht op de stad Sint-Petersburg, prent, door J.C. Napholz naar een tekening van Jean Baptist Leprince, 1755-1779. Rijksmuseum, Amsterdam.
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mee naar Rusland. Want Vaillant leende Van Heiden 1400
gulden om diens reis mogelijk te maken, een bedrag dat
later met hem werd verrekend via Van Kinsbergens toelage verbonden aan de Russische Orde van Sint George.26
Vaillant had net als Van Heiden een moeizame start bij
zijn nieuwe werkgever, maar ook hij wist zich op zee te
onderscheiden en carrière te maken. In 1797 promoveerde hij van brigadier op de Zwarte Zeevloot tot schout-bijnacht op de Baltische vloot. Tot zijn dood in 1800 maakte
hij deel uit van een Russisch eskader dat in de Oostzee
opereerde. Hij stierf op 48-jarige leeftijd na een kortstondige ziekte en werd begraven in Riga.

Anthony Cornelis Twent
De vroegtijdige dood van Vaillant werd niet alleen in
Rusland betreurd. Net als voor Van Kinsbergen bestond er
ook in Nederland waardering voor Vaillant door de marineofficieren die als adelborst of beginnend luitenant onder hem hadden gediend en zo het vak hadden geleerd.
Een van hen was Anthony Cornelis Twent (1771-1852).
Die was in 1789 samen met de adelborst Lodewijk van
Portret van Anthony Cornelis Twent (1771-1852), aquarel, door
Heiden onder bevel van Vaillant naar Zuidoost-Azië gevaLasquier, ongedateerd. Gemeentearchief, Den Haag.
ren; hun eerste grote zeereis. Twent zou later over deze
jarenlange tocht door Europese, Afrikaanse en Aziatische
eerdergenoemde vier volgelingen bleek evenwel dat die
wateren opmerken dat hij veel dank verschuldigd was aan
in tegenstelling tot de vele voorgangers van Van Kinsberkapitein Vaillant omdat deze ‘zeevader en zeevoogd’ hem
27
Ook
Anthony
zou,
net
als
Vailgen niet naar Rusland vertrokken voor financieel gewin
zoveel had bijgebracht.
lant en Van Heiden in de voetsporen van Van Kinsbergen
of inkomenszekerheid. Een politieke omwenteling met
treden. Twent had na 1795
veel bestuurlijke onrust werd
de marine aanvankelijk de
de belangrijkste drijfveer,
‘Vaillant had net als Van Heiden
rug toegekeerd. Totdat
vooral voor adellijke marieen moeizame start bij zijn nieuwe
in 1805 zijn voormalige
neofficieren die weinig op
werkgever, maar ook hij wist zich op zee
‘krijgsmakker van de Amhadden met vanuit Franrijk
te onderscheiden en carrière te maken’
sterdamsche Admiraliteit’,
geïmporteerd revolutionair
Lodewijk van Heiden, hem
gedachtegoed. Bij hun overgang naar de Russische marine speelde Van Kinsbergen
vanuit Rusland vroeg naar de tsaristische marine over te
een belangrijke rol. Hij bleef een bekendheid in Rusland
stappen.28 Twent bleek daartoe bereid op voorwaarde dat
en stelde zich na zijn vertrek uit dat land beschikbaar voor
hij de rang van kapitein ter- zee zou krijgen en dat al zijn
recommandatie. Daarnaast adviseerde en inspireerde hij
reiskosten zouden worden vergoed. Nadat dit was gereNederlandse marineofficieren die vatbaar waren voor
geld, reisde hij na bezoeken aan luitenant-admiraal van
29
dienstneming bij een buitenlandse marine. Een enkele
Kinsbergen en de vader van Lodewijk naar Rusland.
keer trad hij zelfs op als financier. Maar wat hij ook voor
de naar Rusland vertrokken officieren deed of betekende,
Ook Twent bestreed eenmaal in Russische krijgsdienst net
ze waren hem allemaal schatplichtig.
als Van Heiden de Turkse vloot op de Zwarte Zee. Maar
Invloedrijke marineofficieren van zijn kaliber komen niet
hij wist zich daarbij niet te onderscheiden en besloot kort
meer voor. Dankzij een op basis van Van Kinsbergens
nadat Turkije en Frankrijk in 1807 vrede waren overeentestament in 1819 tot stand gebracht fonds, laat deze
gekomen met Rusland, terug te keren naar zijn vaderland.
admiraal zich zelfs tweehonderd jaar na zijn dood nog
Hij deed dat naar eigen zeggen onder andere omdat het
steeds gelden.31 De grondslag voor het aanzienlijk fortuin
Bataafse bestuur vervangen was door koning Lodewijk
30
In
1808
was
hij
nodig
voor dat fonds had hij ‘in zijn Russischen diensttijd’
Napoleon ‘die meer vastheid beloofde’.
na ruim drie jaar Russische krijgsdienst terug en zou de
gelegd.32
rest van zijn werkzame leven in Nederlandse marinedienst
blijven. Net als zijn adellijke kompaan in Rusland klom hij
Dr. M.A. (Marc) van Alphen is verbonden aan het
op tot viceadmiraal.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den
Haag.

Conclusie

Naast Van Woensel, Van Heiden, Vaillant en Twent waren
er meer Nederlandse marineofficieren die in het kielzog
van Van Kinsbergen naar Rusland togen. Die lieten echter
te weinig sporen na om hun overgang naar Rusland en
hun verblijf aldaar nader te kunnen analyseren. Uit de
22
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In deze ruim 150 jaar passeren aan de hand
van een capita selecta de opleiding en de
positie van de militair-geneeskundigen de
revue, evenals de (al dan niet gesimuleerde)
ziekten en verwondingen waarmee zij zich
geconfronteerd zagen, zoals geslachtsziekten
en psychische aandoeningen. Ook komen

zaken aan de orde die het werk bemoeilijkten,
als stelselmatige bezuinigingen en de soms
bedenkelijke arbeidsomstandigheden.
Een terugkerend thema in al die jaren is de
vraag of een militair arts in conflictsituaties in
de eerste plaats als militair of als arts handelt.
Is hij een militair met scalpel of een arts in uniform? Anders gezegd: is hij meer pro patria of
meer pro patienti? Dit boek illustreert dat militair-medische zorg niet zozeer buiten (voorbereidingen op) oorlogvoering staat, maar hier
een integraal onderdeel van uitmaakt.
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et is een groot politiek-strategisch besluit: binnenkort verstuurt het kabinet
de B-brief voor de vervanging van de Walrus onderzeeboten. Deze brief
bepaalt de eisen voor de boot en, belangrijker nog, de gunningsprocedure.
Voor dit gedeelte bestaan eigenlijk twee opties: 1) het consortium SaabDamen wordt direct aangewezen als bouwer (launching customer). Hierbij
is Damen verantwoordelijk voor het projectmanagement en de systeemintegratie, en
een veelvoud aan Nederlandse toeleveranciers is betrokken. 2) Meerdere consortia gaan
door naar de tweede ronde. Dit betreft minimaal Saab-Damen en de gedoodverfde
Franse tegenkandidaat Naval group, in een consortium met IHC. Frankrijk is een leidende
kracht in Europa en niemand bij BZ of AZ wil Macron voor het hoofd stoten. Dit sluit
ook nauw aan bij de Nederlandse besluitvormingscultuur – een lastige keuze verder
vooruitschuiven. Toch riskeert optie 2 het begin van het einde van de zelfstandige
Nederlandse marinebouw.
Momenteel worden de uitstekende Walrusboten gemoderniseerd door Defensie en
Nederlandse bedrijven. Dit eigen instandhoudingsprogramma is alleen mogelijk omdat
Nederlandse ingenieurs betrokken waren bij het ontwerp en alle berekeningen zelf kunnen doen. Denk maar niet dat Nederlandse ingenieurs betrokken worden bij het ontwerp
van de Franse boten. Nationale expertise zal verdwijnen en Defensie wordt steeds meer
afhankelijk van een Frans staatsbedrijf voor zijn onderzeeboten. De gouden driehoek
– de unieke samenwerking tussen KM, industrie en kennisinstituten – wordt verzwakt.
Deze is op de lange termijn altijd goedkoper gebleken – en beter toegepast op de specifieke eisen van de KM – dan elders bestellen. De Fransen zullen waarschijnlijk hun boten
in eerste instantie goedkoper dan Saab-Damen aanbieden; dat kan altijd later bij onderhoud en instandhouding terug worden verdiend.
Als Naval doorgaat naar de tweede ronde, dan zet de Franse staat logischerwijs zijn volle
gewicht achter het bod. Macron komt vast op bezoek bij Rutte, beloftes worden gemaakt en tegenorders worden opgetuigd. De druk wordt zo hoog opgevoerd dat de regering alleen maar kan zwichten. De opmars van Franse defensiebedrijven past overigens
in een breder Europees plaatje; dit geldt zowel voor de bouw van tanks, vliegtuigen en
fregatten. Onlangs verloor de Nederlandse marinebouw de order voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen aan Naval; momenteel is geen enkel Nederlands bedrijf bij het project
betrokken. Voor onze marine-industrie komt een KLM scenario in zicht. Alles natuurlijk
onder het mom van ‘kiezen voor Europa’.
De eerste optie – het aanwijzen van Saab-Damen – zou een logische uitwerking zijn van
het topsectorenbeleid en de Nederlandse defensie-industrie strategie. Het geniet de stille
voorkeur van de KM. Unieke Nederlandse expertise wordt behouden en verder ontwikkeld. De gouden driehoek zorgt wederom, zoals bij de Walrus, voor een wereldklasse onderzeeboot die zich onderscheidt van andere dieselelektrische boten. Macron zou, als hij
in de schoenen van Rutte stond, er geen seconde over hoeven nadenken: deze opdracht
is voor de nationale industrie. De Nederlandse marinebouw kan altijd nog samenwerken
met de Franse industrie, alleen niet als overnameprooi. Deze uitkomst vereist wel besluitvaardigheid. Politieke sensitiviteit omtrent de rol en positie van Frankrijk is belangrijk,
maar strategische visie nog veel meer.

Sergei Boeke is politiek adviseur bij het NAVO hoofdkwartier JSEC in Ulm, Duitsland. Hij schrijft op
persoonlijke titel.
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Nieuw concept voor MCM
en verwerving?
Op 5 juli 2019 tekenden staatssecretaris Barbara Visser, de Belgische defensieminister Didier
Reynders, scheepsbouwer Naval Group en ECA Robotics het contract voor de bouw van nieuwe
mijnenbestrijdingsvaartuigen.1 Het consortium onder leiding van de Franse Naval Group gaat in totaal
twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen aan de Belgische en Nederlandse marine leveren die uitgerust
zullen zijn met circa 75 onbemande systemen.

M

et dit project is voor Nederland een investering
gemoeid van € 883,3 miljoen, dus genoeg
redenen om dit project eens nader te bekijken.
Daarbij worden het verwervingsproces en de politieke
besluitvorming tegen het licht gehouden, en komt aan
bod welke schepen en systemen de KM nu uiteindelijk
gaat krijgen.

>

‘De Nederlandse
marinebouw
kan altijd nog
samenwerken met
de Franse industrie,
alleen niet als
overnameprooi'

Nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen

Artist impression van het nieuwe mijnenbestrijdingsmaterieel- en
optreden.

De verwerving
De afspraken over vervanging van de mijnenjagers werden op 30 november 2016 tussen België en Nederland
vastgelegd in Letter of Intent.2 Daarin viel te lezen dat
is afgesproken dat België optreedt als de leidende partij
bij de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit en
Nederland bij de vervanging van de M-fregatten. Beide
landen hebben de samenwerking vervolgens verankerd
in Memoranda of Understanding die op 8 juni 2018 zijn
ondertekend.
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Op 5 juli 2019 tekenden staatssecretaris Barbara Visser, de
Belgische defensieminister Didier Reynders, scheepsbouwer Naval
Group en ECA Robotics het contract voor de bouw van nieuwe
mijnenbestrijdingsvaartuigen. (ministerie van Defensie)

Het Nederlandse proces rond de verwerving van materieel
wordt normaliter gestuurd met behulp van het Defensie
Materieelkeuze Proces (DMP).3 Het DMP omvat de informatievoorziening van Defensie aan de Tweede Kamer over
projecten op het gebied van materieel, vastgoed en IT.
Het DMP bestaat uit de drie standaard DMP-fasen. Deze
zijn: A (behoeftestelling: wat en waarom), B (onderzoek:
hoe) en D (verwerving). De C-fase (vervolgonderzoek) is
uitsluitend aan de orde als er sprake is van een ontwikkelingstraject. Na iedere fase wordt de Tweede Kamer
geïnformeerd met een bijhorende brief.
Omdat België de leidende partij is in de vervanging van
de mijnenbestrijdingscapaciteit was het verwervingstraject anders ingeregeld. De mijnenbestrijdingsvaartuigen
zouden het Europese verwervingstraject volgen en er zou
dus geen beroep worden gedaan op artikel 346 VWEU
(Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie –
zie ook kader).
Artikel 346, lid 1, VWEU bepaalt dat iedere lidstaat de maatregelen kan nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming
van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking
hebben op de productie van of de handel in wapens, munitie en
oorlogsmateriaal. Dit artikel geeft landen de ruimte om op grond
van veiligheidsbelangen een eigen aanbestedingsprocedure te
volgen, bijvoorbeeld door geen concurrentie te stellen maar een
opdracht direct onderhands aan een leverancier te gunnen. Om
gebruik te maken van artikel 346 moet aan drie voorwaarden zijn
voldaan:
1. Het aan te schaffen materieel moet voorkomen op een lijst die
in 1958 is vastgesteld,
2. De lidstaat roept de uitzondering in op grond van wezenlijke
belangen van nationale veiligheid1 en
3. De mededingingsverhoudingen op de markt voor civiele producten mogen niet worden verstoord.
In het kader van artikel 346, lid 1 VWEU zal Nederland voor het
project ‘Vervanging M-fregatten’ zonder concurrentiestelling
offertes aanvragen bij Damen Schelde Naval Shipbuilding en
Thales.
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Het Belgische verwervingsproces startte met marktconsultaties in 2017. Daarna volgde in februari 2018 de officiële
publicatie van dit project, waarop vijf partijen zich aanmeldden. Na de selectiefase werden vier partijen geschikt
bevonden voor de onderhandelingsfase die eind juni 2018
begon. Gedurende deze fase trok één partij zich terug. De
overgebleven partijen waren, in alfabetische volgorde:
• Een Nederlands-Belgisch consortium onder aanvoering van Damen Schelde Naval Shipbuilding en Imtech
Belgium;
• Een consortium onder aanvoering van de Franse Naval
Group;
• Het consortium Sea Naval Solutions, dat bestaat uit
Belgische en Franse bedrijven.

aspecten zijn beoordeeld door de Belgische Ministeries
onschadelijk te maken. Het geheel van deze drones kan
van Defensie en van Economische Zaken.
ook wel worden aangeduid als de toolbox. België en
Het proces leidde tot een ranking van de score en hierNederland zijn met dit standoff concept de eerste landen
mee tot een uiteindelijke winnaar. De inschrijving van
die dit gaan doorvoeren.
Naval Group behaalde op alle drie de aspecten de meeste
punten, waarmee in deze de totale score duidelijk bovenMCM-moederschip
Om de MCM-toolbox effectief en wereldwijd in te zetaan eindigde.5
Het in dienst stellen van schepen met geavanceerde onten is een bemand MCM-moederschip nodig. Dit schip
bemande systemen brengt risico’s met zich mee. In regel
brengt de onbemande systemen veilig naar het missiewordt daar in de bepaling
gebied, verzorgt de launch
van het projectbudget in
& recovery en vormt een
‘De inschrijving van Naval Group
het DMP-proces rekening
basis vanaf waar de mijnenbehaalde op alle drie de aspecten de
mee gehouden. Voor dit
bestrijdingsspecialisten de
meeste punten, waarmee in de totale score
project is de winnende
operatie plannen, sturen, en
duidelijk bovenaan eindigde’
aanbieder contractueel
evalueren dankzij specifieke
verplicht de vaartuigen en
C2-systemen. Vanwege alle
drones tegen een vastgestelde prijs te leveren. De daaronbemande systemen zullen de vaartuigen aanmerkelijk
mee gemoeide risico’s dus zijn voor de Naval Group.
groter zijn dan de huidige mijnenjagers (±81,4 meter en
2800 ton versus 52 meter en 588 ton). Door het standNieuw MCM concept: Standoff MCM
off concept blijft het schip buiten de Mine Threat Area
In april 2016 verscheen het Belgisch-Nederlands Concept
(MTA). De onderwatersignatuur (akoestische en magnetifor the Next Generation Mine Countermeasures Capasche) van het schip is hierop afgestemd waardoor er een
grotere keus is voor het materiaal van de romp (staal of
bility (NG MCM). Hierin stond het ‘standoff concept’
kunststof). Ook kent het schip een verlaagde bovenwaterbeschreven waarvoor de NG MCM schepen zouden gaan
signatuur door een verminderde RCS (Radar Cross Sectie),
dienen. Aangezien een NAVO aanduiding voor de term
EO/IR (Electro-Optical/Infrared) en visuele signatuur.
standoff ontbrak legden België en Nederland dit als volgt
Naast mijnenbestrijding zal het MCM-moederschip zich
vast:
moeten kunnen verdedigen. Hiertoe wordt het onder
An MCM capability launched from a platform and
andere uitgerust met:
that has the ability to cause effects at a distant
• Een Mine Avoidance Sonar ter zelfbescherming bij het
target. This offers opportunities to keep the human
6
manoeuvreren in of bij het varen over routes of zones
outside of a minefield [ABNL agreed definition].
door een voorheen vastgestelde MTA.
• Een Surveillance radar tegen lucht- en oppervlaktedoeAnders dan met de huidige mijnenjagers van de Alkmaarlen. Deze radar heeft een interface met het Integrated
en Aster-klasse het geval is, zullen de nieuwe vaartuigen
bij een operatie in beginsel dus niet het gebied ingaan
Bridge Management System en het Combat Managewaar zeemijnen of explosieven worden vermoed. Vanaf
ment System (CMS) en kan de Fire Control Radar en de
de vaartuigen zijn op afstand bestuurbare dan wel auTV/IR sensor richten voor doelopsporing en tracking.
tonome drones in te zetten om mijnen op te sporen en
• Een Small Calibre Gun (SCG, 25-40 mm) tegen een drei-

In deze onderhandelingsfase dienden de drie overgebleven geselecteerde partijen in oktober 2018 hun eerste
inschrijving in, waarna de evaluatieperiode begon. Na de
evaluatie was in januari 2019 het gunningsverslag gereed
dat de Belgische audit organisatie moest beoordelen.
Door de noodzakelijke geheimhouding in het Europese
aanbestedingstraject werd het gunningsverslag slechts
met een aantal mensen gedeeld.

Politieke besluitvorming
De initiële planning was het gunningsverslag met het
audit advies begin maart 2019 in de Belgische en Nederlandse Ministerraden te bespreken. Daarna zou een
periode van 14 dagen (Alcatel periode4) in acht genomen
worden voor eventuele bezwaren van de andere partijen
zodat medio maart de winnaar officieel bekend kon
worden gemaakt. Voor Nederland gold bovendien dat
na behandeling in de Ministerraad er een periode van
ongeveer acht weken moest zijn ingecalculeerd voor de
parlementaire behandeling. Na onderling overleg kwam
het uiteindelijk tot de vastlegging van een tijdslijn voor de
politieke besluitvorming.
Het gunningsverslag kwam op 15 maart in beide
Ministerraden aan bod en ontving de Tweede Kamer
door middel van de D-brief de benodigde informatie. In
de Alcatel periode werd een bezwaar ingediend. Tijdens
de behandeling van dat bezwaar vond in Nederland
tevens de afgesproken parlementaire behandeling plaats.
Op 22 mei, na de verwerping van het bezwaar, volgde de
gunning aan de Naval Group.

De keuze
De drie deelnemende partijen hadden voor hun definitieve inschrijving ieder twee varianten mogen indienen.
Daarmee ontving België zes inschrijvingen. Drie aspecten
wogen bij de beoordeling ervan mee: de technische,
operationele en logistieke aspecten (TOL), de financiële
aspecten en de industriële aspecten. België beschouwde
deze laatste categorie als zijnde voor België essentiële veiligheidsbelangen (EVB). Een omvangrijk beoordelingstraject betrof de TOL-aspecten. Het gros van de ruim 2.200
eisen van het programma had daarop betrekking. Bij deze
beoordeling waren tientallen Belgische en Nederlandse
deskundigen betrokken. De financiële aspecten zijn door
de Belgische Defensie verwerkt en beoordeeld, en de EVB-

Via een ingebouwd Launch and Recovery system kan vanaf het MCM-moederschip een onbemand vaartuig, de Inspector 125, worden ingezet dat
primair wordt gebruikt voor operaties met een aantal onbemande MCM-tools.
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Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
Het UAV wordt vanaf het MCM-moederschip ingezet en
ondersteunt primair de MCM-operatie door de MTA te inspecteren en eventueel op te treden als communicatie relay. Hierbij maakt hij gebruik van een EO/IR-, LIDAR (LIght
Detection And Ranging)- en/of communicatie payload.
Andere missies zijn beeldopbouw in Anti Surface Warfare
en ISR-missie in ondersteuning van maritieme operaties.

Sweeping module
Voor het MCM-moederschip zal ook nog een sweeping
module ontwikkeld worden.

Overige aspecten

Artist impression van het Mine Identification and Disposal System. Het kan mijnen lokaliseren, identificeren en uitschakelen.
(foto Emmanuel Donfut / Balao)

ging op middellange afstand en een Remote Weapon
Systems (RWS, .50 cal) tegen een dreiging op korte tot
middellange afstand. Zowel de SCG en RWS worden in
het CMS geïntegreerd en zijn gestabiliseerd.
• Naast de vast opgestelde automatische wapens wordt
het MCM-moederschip op minimaal 4 posities (360°
dekking) met handbediende vast opgestelde machinegeweren uitgerust.
• Daarnaast zal het MCM-moederschip worden uitgerust
met een waterkanon en een akoestisch systeem (zogenaamde Non lethal wapens). Met dit palet aan sensoren en wapens beschikken de schepen over voldoende
bewapening voor de zelfverdediging tegen kleinere
oppervlakte eenheden en luchtdoelen.
De basisbemanning telt 29 personen. Er is extra accommodatie voor de teams die met hun modulaire MCM-tools
opstappen en eventuele andere teams voor ondersteunende of secundaire taken. Ook is voorzien in accommodatie en werkruimte voor een aan boord te embarkeren
MCM-staf om een MCM-operatie te kunnen leiden, of
andere opstappers zoals nieuw personeel dat een initiële
opleiding heeft gevolgd en de praktische bedrijfsintroductie aan boord doet. In totaal is er voor 63 personen
accommodatie aan boord.
Het eerste van de twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen
met de benodigde onbemande systemen is bestemd
voor België. De oplevering daarvan is voorzien voor eind
2023. Nederland ontvangt zijn vaartuigen in de periode
2025 tot en met 2030. De levering van de bijbehorende
drones zal daarbij gelijke tred houden met de levering van
de schepen. Telkens een jaar voorafgaand aan de levering van een vaartuig zal Defensie een mijnenjager van
de Alkmaar-klasse uit dienst nemen. In dat jaar kan het
personeel van de mijnenjager worden opgeleid voor het
nieuwe vaartuig en de nieuwe drones. Het nu voorliggende ontwerp voldoet aan de gestelde eisen en voorziet in
een schip met goede zeegangseigenschappen, welke van
belang zijn voor het opereren met de MCM-toolbox.7
28

De toolbox
De schepen krijgen een uitgebreid pakket onbemande
oppervlakte- en onderwatersystemen. Deze zijn Commercial Off The Shelf (COTS) of Military Off the Shelf (MOTS)
producten en transporteerbaar over land, het water en
door de lucht. Behalve dat zij vanaf het schip kunnen opereren kunnen een aantal tools vanaf een container op de
wal worden ingezet. Ieder schip krijgt ca. 10 drones aan
boord en bestaat uit de volgende onderdelen:

Unmanned Surface Vehicle (USV): Inspector 125
Via een ingebouwde Launch and Recovery system kan
de USV vanaf het MCM-moederschip ingezet als een
onbemand vaartuig dat primair wordt gebruikt voor
operaties met een aantal onbemande MCM-tools. Andere
missies waarvoor een USV dienst kan doen zijn: Rapid
Environmental Assessment in ondersteuning van MCM en
amfibische operaties, communicatie relay, beeldopbouw
en force protection.

Autonomous Underwater Vehicle (AUV): A18-M
De A18-M wordt vanaf een USV of MCM-moederschip
ingezet met primair als doel de detectie, locatie, classificatie, relocatie en identificatie van mine like contacts (MLC).

Towed sonar (TS): T18-M Side Scan Sonar /
Synthetic Aperture Sonar
De TS wordt ingezet vanaf een USV voor detectie en classificatie van MLC in de MTA en zal (near) realtime data
overmaken aan het MCM-moederschip.

Mine Identification and Disposal System (MIDS):
Seascan en KSTER-C
Het MIDS is een remotely operated vehicle (ROV) en is
inzetbaar vanaf een USV. Dit systeem lokaliseert en identificeert een geclassificeerde mine like object en zal een
geïdentificeerde mijn, under water improvised explosive
device of niet ontploft explosief neutraliseren. Het MIDS is
uitgerust met ten minste een forward looking sonar, een
bedienbare HD-camera en een dimbaar licht.

Alle schepen zullen beschikken over door de NAVAL
Group geleverde Mine Warfare Software voor mijnenbestrijding. Wat betreft de software voor de inzet van de
wapensystemen voor zelfverdediging Principal Warfare
(PW), begint België met de door de Naval Group geleverde versie van PW, Polaris. Voor de Nederlandse schepen
moet nog het besluit volgen om ze uit te rusten met het
systeem Guardion of Polaris.

(uitbreiding MCM – uMCM) en daarop een Nederlandse
en Belgische ploeg plaatsen. Zij zullen met een aantal drones uit de toolbox gaan varen om zo de eerste stappen in
het Opleiden, Trainen en Evalueren (OT&E) met drones, te
kunnen nemen. Momenteel zijn gesprekken met de Naval
Group gaande om te bezien of en hoe onze lessons learned meegenomen kunnen worden in de verdere ontwikkeling van de drones.
Ook is een nadere analyse van de bemanningssamenstelling en opleidingen nodig. Het gelijktijdig opereren met
meerdere drones vergt andere opleidingen en kwalificaties van het personeel. En de geringe omvang van de
bemanning leidt ertoe dat bijna ieder bemanningslid een
sleutelfunctionaris is.
De vervanging van de duikcontainer is niet in dit project
meegenomen, hoewel er aan boord wel ruimte is voor
een duikcontainer. Daarnaast moet de inzet van duikers in
het standoff concept nog verder ontwikkeld worden.

Conclusies

Door het volgen van het Europese aanbestedingstraject,
ging het Nederlands DMP proces direct van de A- naar de
In het contract is ook een deel Initial In Service Support
D-fase. De aankondiging hiervan viel te lezen in de A-brief
opgenomen. Hierbij is gekozen voor 10 jaar en niet tot
en was werkbaar, maar met afstemming van de politieke
de End Of Life Time (ELOT). De levensduur van de mijbesluitvorming bleek onvoldoende rekening gehouden.
nenbestrijdingsvaartuigen
Dit laatste is iets om in het
bedraagt 30 jaar maar de
vervolg ‘aan de voorkant’
‘De overgang naar het standoff concept is
verwachte levensduur per
mee te houden bij
mogelijk een grotere overgang dan die van het rekening
type drone kan verschillen.
toekomstige internationale
vegen van mijnen naar jagen’
Mogelijk zal bij sommige
projecten.
drones vroegtijdig al een
Met het tekenen van het
substantieel betere technologie beschikbaar komen die
contract voor de vervanging van de mijnenbestrijdingseen belangrijk operationeel voordeel oplevert. In dat geval vaartuigen zijn België en Nederland een nieuwe weg
kan Defensie besluiten dergelijke drones of een bepaald
ingeslagen. Het standoff concept is volledig nieuw, de
onderdeel daarvan eerder te vervangen dan nu voorzien.
operationele ervaringen zijn beperkt en zullen zich in de
Andersom kunnen wellicht bepaalde drones langer mee
praktijk moeten bewijzen. Dit betekent dat er ruimte is
dan verwacht en dan is vervanging pas later nodig. Om
voor de ontwikkeling van eigen tactieken, technieken en
het eerstgenoemde te ondervangen heeft Defensie voor
procedures. Met uMCM en OT&E worden daar de eerste
de vervanging van de drones vanaf 2034, tien jaar na de
stappen ingezet zodat de introductie van het eerste platlevering van het eerste schip aan België, een apart budget
form in 2023 makkelijker zal verlopen.
gereserveerd, los van het projectbudget van de vervanKLTZ S.A. (Stephan) Glaser is Senior stafofficier bij
ging van de mijnenjagers.
de Afdeling Maritiem Optreden, en dossierhouder
Introductie van een nieuw concept
vMCM bij de Directie Plannen.
De overgang naar het standoff concept is mogelijk een
Noten
grotere overgang dan die van het vegen van mijnen
1 https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/belgie-en-nedernaar jagen. Door deze stap te nemen worden echter een
land-kopen-nieuwe-mijnenbestrijdingsvaartuigen
aantal, door de NAVO geconstateerde tekortkomingen
2 Letter of Intent over de samenwerking op het gebied van onderzoek,
ontwikkeling, verwerving en instandhouding van de vervangende caopgelost. De belangrijkste is het opereren buiten de MTA
paciteit van M-fregatten en mijnenbestrijding d.d. 30 november 2016.
voor het vergroten van de veiligheid van het moederschip
3 Defensie Materieel Proces bij de tijd, feb 2017.
en de bemanning. Daarnaast wordt de limited transit
4 Een aanbestedende dienst moet alle inschrijvers een kans geven om
bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing. Daarvoor moet
speed, de endurance, lack of staff support en de bede aanbestedende dienst eerst een mededeling van de gunningsbeperkte force protection-capaciteit sterk verbeterd in dit
slissing versturen. De dag na het versturen begint de Alcatel-termijn.
nieuwe concept.8
Dit wordt ook wel opschortende termijn of standstill-termijn geOm de overgang naar het standoff concept in goede
banen te leiden wordt dit begeleid door de introductiecommissie Doorontwikkeling Krijgsmacht vanuit Nederland en door het Capaciteitsteam Maritieme MCM vanuit
België. Vanaf 2020 zal Nederland een platform inhuren

5
6
7
8

noemd. Alle afgewezen deelnemers hebben 20 dagen de tijd om de
gunningsbeslissing te onderzoeken en te beoordelen.
D-brief project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ 15-03-2019.
12 april 2016 BELGIAN – NETHERLANDS BINATIONAL Concept for the
Next Generation MCM capability (BINATIONAL CONCEPT NG MCM).
D-brief project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ 15 maart 2019.
12 april 2016 BELGIAN – NETHERLANDS BINATIONAL Concept for the
Next Generation MCM capability (BINATIONAL CONCEPT NG MCM).
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Johan van de Worp MA

‘There is something
rotten in the navy’
Vrij naar William Shakespeare

Het verzet tegen de ‘kinderwerving’ bij
de Koninklijke Marine omstreeks 1900

Dertien-, veertien- en vijftienjarige jongens die dienstnamen bij de zeemacht, het was eeuwenlang
heel gebruikelijk. In de regel zetten zij zonder enige vorm van scholing hun eerste schreden aan
boord. Al varend moesten zij de werkzaamheden van zeeman onder de knie zien te krijgen. Veelal
nam een onderofficier of oudere matroos de taak op zich hen bekend te maken met het scheepswerk.
De praktijk van alle dag gold als de enige leerschool, pas na enkele jaren ervaring mochten zij zich
bevaren matrozen noemen.1

I

n de tweede helft van de negentiende
eeuw kwam aan deze praktijk een einde:
vanaf 1876 werden de jongens eerst aan
wal opgeleid, alvorens zij naar zee gingen.
Deze aanpak vereiste dat de rekrutering van
kandidaat-matrozen structureel op jonge
leeftijd plaatsvond. Hoewel het werven van
jongens voor de zeemacht allerminst nieuw
was, institutionaliseerde de marineleiding
met het in 1876 geïntroduceerde wervingsen opleidingsbeleid een oud gebruik, dat
omstreeks 1900 op breed verzet begon
te stuiten. Hoe kwam deze beleidslijn tot
stand en waarom leidde deze praktijk zowel
binnen als buiten de marine tot protest?
Deze vragen vormen de rode draad van dit
artikel.2

Een tekort aan personeel

dienst traden – het koloniale leger vormde
op deze regel een uitzondering. Omstreeks
1860 waren buitenlanders vrijwel van
boord verdwenen.4 In tegenstelling tot de
landmacht profiteerde de marine intussen
slechts in beperkte mate van de invoering
van de dienstplicht. Sinds 1861 kreeg de
zeemacht weliswaar de beschikking over
zeshonderd miliciens per jaar, maar die waren alleen binnen Nederland inzetbaar. Voor
een organisatie die de verdediging van de
koloniale bezittingen in de Indische Archipel
als één van haar hoofdtaken beschouwde,
was deze bepaling tamelijk problematisch.5
Als gevolg hiervan was de marine vrijwel
geheel aangewezen op beroepspersoneel.
Ondanks de gestage groei van de Nederlandse bevolking verbeterden de wervingsresultaten echter nauwelijks. De nationale
arbeidsmarkt leverde onvoldoende rekruten
op; het aanbod bleef achter bij de vraag.

Binnen de Koninklijke Marine was de vraag
naar personeel vanouds groot. In de negentiende eeuw moesten de opeenvolgende
ministers van Marine herhaaldelijk bekenDe rekrutering bezorgde menig marinenen dat er door de verschillende rangen
minister hoofdbrekens. Zo kwam het voor
heen zowel kwantitatieve als kwalitatieve
dat schepen niet konden uitvaren wegens
tekorten bestonden. Dat was overigens
een gebrek aan bemanning. Kernpunt van
het rekruteringsvraagstuk was het slechte
geen typisch negentiende-eeuws verschijnimago van de
sel; ook in de
zeemacht en
zeventiende en
‘De
rekrutering
bezorgde
menig
de negatieve
vooral achttiende eeuw
marineminister hoofdbrekens. Zo kwam invloed daarvan
kampte de vloot het voor dat schepen niet konden uitvaren op de wervingsmet schaarste.
resultaten. In
wegens een gebrek aan bemanning’
Al die tijd was
de optiek van
het probleem
menig Nederlander was de marine met haar strikte
grotendeels ondervangen door buitenlandiscipline en tucht bij uitstek een vergaarders te rekruteren. Het aandeel niet-Nederplaats voor lieden die maatschappelijk niet
landers aan boord liep soms op tot boven
wilden deugen. Potentiële kandidaten lieten
de vijftig procent.3 In de eerste helft van
zich dan ook bij voorbaat afschrikken door
de negentiende eeuw werd dit wervingsde vele geruchten en vooroordelen die in
patroon geleidelijk doorbroken. Allereerst
stelde het departement de personeelsbede samenleving circuleerden.6 De arbeidshoefte in het vervolg centraal vast. Daarvoorwaarden werkten evenmin bevorderlijk
naast veranderde de gehele krijgsmacht
voor de aanneming. Het leven aan boord
mede dankzij de opkomst van de moderne
was hard, de hygiëne vaak slecht en de
natiestaat in een nationaal instrument.
bezoldiging gering. Bovendien was men
Het werd niet langer wenselijk geacht
soms jarenlang van huis. Voor menigeen
dat buitenlanders in Nederlandse militaire
die zijn brood op zee wilde verdienen was
Jeugdige matrozen in spe voor het gebouw van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden.
(Collectie Marinemuseum, Den Helder)
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de koopvaardij met haar betere bezoldiging een aantrekkelijk alternatief. Bij gebrek aan beter moest de marine het
daarom doen met ‘arme sujetten’ uit de laagste klassen van
de samenleving. De vraag rees: hoe deze vicieuze cirkel te
doorbreken?7

Een eervol beroep
In de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw was
de marine inzet van een felle pennenstrijd. Enkele officieren
en hoge ambtenaren lieten publiekelijk van zich horen, zij
het veelal anoniem. Ook het personeelsbeleid ontkwam
niet aan hun reflecties. Samenvattend stelden zij twee
kwesties aan de orde. In de eerste plaats verweten zij de
marineleiding een gebrek aan een lange termijnvisie. Het
scenario van een eventuele Franse overzeese inval onderstreepte het belang van bekwaam personeel. De modernisering van de schepen schiep daarnaast de behoefte aan
gekwalificeerd personeel. In de tweede plaats wensten zij
sociale hervormingen die de arbeidsvoorwaarden én het
maatschappelijk aanzien van de marinematroos moesten
helpen verbeteren.8 In reactie op deze geschriften volgden
halverwege de jaren vijftig enkele concrete verbeteringen.
De belangrijkste waren de invoering van het vaste korps
voor schepelingen, een betere bezoldiging, het uitkeren
van een pensioen na dertigjarige dienst en de gedeeltelijke
afschaffing van lijfstraffen. Ook kwam het Reglement voor
de aanwerving van manschappen voor ’s Rijks Zeedienst
tot stand, waarin voor het eerst specifieke toelatingseisen
waren opgesteld. Het beroep van zeeman moest voor alles
(weer) een ‘eervol beroep’ zijn.9

Mondige en zelfbewuste matrozen
Bovengenoemd opleidingsbestel zorgde niet alleen voor
een geleidelijke uitbreiding, maar eveneens voor een
aanzienlijke verjonging van het personeelsbestand.11 Dat
laatste viel ook buitenstaanders op. ‘[M]ais vous n’avez que
des enfants à bord’, zou een verbaasde Franse zeeofficier
gezegd hebben.12 Rekrutering van kandidaat-matrozen
moest het liefst meteen na het verlaten van de lagere
school plaatsvinden ‘omdat men anders geen voldoend
aantal jongens kon krijgen’.13 De hoop was dat jongens,
wanneer zij naar ‘moderne’ inzichten tot matroos gevormd
waren, minder ruwheid vertoonden én zich blijvend aan de
marine wilden verbinden. Om de investeringen inzake het
opleiden van lager marinepersoneel lonend te maken, tekenden de jongens een dienstverband van twaalf jaar, dat
pas inging op hun zestiende verjaardag. Anders gezegd:
zij konden de marine pas verlaten op hun achtentwintigste. Daarmee had de marineleiding onbewust een situatie
geschapen die omstreeks 1900 tot zware kritiek zou gaan
leiden.14
Aanvankelijk had het daar weinig van weg. De resultaten
waren gunstig: tussen 1876 en 1914 volgden meer dan
tienduizend jongens de opleiding tot matroos.15 Mede
dankzij het (school)onderwijs steeg het intellectuele gehalte
van de aanstaande matrozen aanzienlijk. De directeur
van de Kweekschool voor Zeevaart rapporteerde in 1902

Het duurde bijna twintig jaar alvorens de marineleiding de
vorming van een ‘nationale matrozenstand’ ter hand nam.
In navolging van de Britse Royal Navy introduceerde de
Nederlandse marine medio de jaren zeventig het fenomeen van het opleidingsschip. In 1876 en 1877 werden
twee oude zeilfregatten als zodanig ingericht: de Admiraal
van Wassenaer te Amsterdam en de Anna Paulowna te
Rotterdam. Bovendien kwam het tot een overeenkomst
met de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden. Deze in
1855 opgerichte filantropische instelling had zich ten doel
gesteld ‘straatjongens’ tussen de dertien en zeventien jaar
oud op te leiden tot matroos en hen voor te bereiden op
een marineloopbaan. Al die jaren profiteerden de zeestrijdkrachten van de werkzaamheden van dit instituut.
Jongens onder de zestien ontvingen voortaan hun eerste
vorming aan de Leidse Kweekschool, dat als voorportaal
van de opleidingsschepen diende. Na zes maanden volgde
overplaatsing naar één deze vaartuigen, alwaar zij twee
jaar verbleven. Na afronding van de opleiding werden de
jongens bevorderd tot lichtmatroos en kwam het tot plaatsing op een oorlogsschip. Daarmee was de kweekschool
tot 1914 de ‘koninklijke weg’ tot het beroep van marinematroos geworden. Wel kwamen vanaf 1888 álle jongens
op de Admiraal van Wassenaer in Amsterdam terecht, na
het afvoeren van de Anna Paulowna. Verder verhuisde de
opleiding in 1904 naar Hellevoetsluis omdat Amsterdam
naar verluidt een negatieve invloed op het gedrag van de
jongens zou hebben.10
Briefkaart met daarop jongens in het tuig voor de Kweekschool te
Leiden, circa 1890. (Collectie Marinemuseum, Den Helder)
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tevreden dat bij het verlaten van de instelling 31 jongens
voldoende, 63 goed, 59 zeer goed en 17 uitmuntend
konden lezen – de resultaten voor schrijven en rekenen
waren min of meer vergelijkbaar.16 In fysiek opzicht was er
eveneens sprake van vooruitgang. De goede voeding en
de dagelijkse gymnastiekoefeningen hadden een gunstige uitwerking op de lichaamsontwikkeling. ‘De jongens
kunnen dus gelijkgesteld worden met personen, voortkomende uit de meer gegoede standen der maatschappij’,
concludeerde een arts.17 Geleidelijk vond een verschuiving
plaats wat betreft de sociale herkomst van de schepelingen. De marine rekruteerde haar personeel niet langer
uit de ‘heffe des volks’, maar uit de ‘werkmansklasse’ en
de ‘kleine burgerstand’.18 Zodoende leverde de opleiding een belangrijke bijdrage aan de professionalisering
van de marineorganisatie. Zij werkte als een hefboom:
jongens uit de laagste bevolkingsgroepen kwamen door
de verscherpte toelatingscriteria niet meer in aanmerking
voor toetreding.
Het was tevens aan het onderwijsbestel te danken dat
het lagere marinepersoneel zich mondiger en zelfbewuster opstelde dan voorheen. Het tweeënhalf jaar
durende onderricht werkte groepsvorming en de daarbij
behorende groepsidentiteit in de hand. De nieuwe generatie matrozen nam geen genoegen met de bestaande
arbeidsvoorwaarden, zij eiste lotsverbetering. Tegen die
achtergrond moet de oprichting van de Algemeene Bond
voor Nederlandsche Marine-Matrozen, kortweg de Matrozenbond, een van de eerste militaire vakorganisaties in
Nederland, worden bezien. Deze raakte spoedig in heftige
verwikkelingen met de marineleiding.19

Een negentiende-eeuwse wervingscirculaire.
(Collectie NIMH, Den Haag)

men jongelieden op ouderen leeftijd er niet meer toe zou
krijgen zich voor den zeedienst te verbinden’. Die redenering vond hij van ‘bedenkelijken aard’ en ‘uit een moreel
oogpunt te veroordeelen’. Te meer omdat de jongens een
‘onherroepelijk contract’ tekenden, maar ‘geen of een
zeer flauw denkbeeld hebben van den werkelijken aard
‘Het cachet van zielverkooperij’
van en de ontberingen verbonden aan den werkkring dien
Zonder het te bevroeden
zij kiezen’. De moeizame
gaven enkele kritische zeeofrekrutering van volwassen
‘Toen het aantal aangenomen
ficieren omstreeks 1900 de
mannen was het bewijs dat
jongens omstreeks 1903 een dieptepunt
aanzet voor een gerichte
‘there is something rotten in
bereikte,
besloot
de
minister
alle
scholen
the navy’.21
publieksactie tegen de bestaande wervingspraktijk.
aan te schrijven’
Kapitein-ter-zee J.P. van RosBeide scribenten wekten
sum publiceerde in het Marineblad van februari 1902 een
met hun bijdragen publieke verontwaardiging. Voor de
kritische bijdrage over het personeelsbeleid van de marine.
Matrozenbond kwam deze maatschappelijke discussie op
Hij relateerde het toentertijd grote personeelsverloop aan
een bijzonder gelegen moment. Sinds het aantreden van
de jeugdige leeftijd waarop de ‘Jannen’ in dienst kwaA.G. Ellis als minister van Marine in maart 1903 werd deze
men. Het fysieke werk aan boord was te zwaar, waardoor
bond met harde hand bestreden. Het hoofdbestuur was uit
velen van hen met gezondheidsproblemen kampten en de
de dienst ontslagen, het bondsorgaan Het Anker was op de
dienst tussentijds moesten verlaten. Hij verweet de zeelijst van verboden lectuur geplaatst en de rechtelijke macht
strijdkrachten zich te eenzijdig te richten op het rekruteren
dreigde de bond zijn rechtspersoonlijkheid te ontnemen.22
en opleiden van jongens. Omdat de marine de leeftijd
De Matrozenbond koos met een gecoördineerde actie de
veronachtzaamde waarop de jongens een dienstverband
tegenaanval.
aangingen, droeg de bestaande werving zijns inziens
Op last van het hoofdbestuur schreef de uit dienst ontsla‘het cachet van zielverkooperij’.20 Van Rossum was niet
gen matroos Willem Meijer een brochure, getiteld Een en
de enige zeeofficier die kritiek uitte. De gepensioneerde
ander over de tegenwoordige werving bij de zeemacht,
zeeofficier J.B.A. Jonckheer liet eveneens van zich horen en
en de treurige gevolgen daarvan.23 Meijer noemde de
schreef drie uitvoerige artikelen voor het Algemeen Hanbestaande werfpraktijk een vorm van ‘moderne slavernij’.
delsblad. Jonckheer achtte het rekruteringsstelsel evenmin
De regering zou misbruik maken van de onwetendheid van
rationeel. De marine maakte gebruik van grote aantallen
de ouders en van ‘kinderlijke naïviteit’ door jongens zo jong
jongens, terwijl het werk op de schepen volgens hem manen zo lang aan de marine te verbinden, terwijl die lange
nen vereiste. De enige reden waarom het marinebestuur
contractduur in de praktijk een demoraliserende uitwerdit ‘verouderde stelsel’ wilde handhaven was de ‘vrees dat
king op het personeel zou hebben.24 Nieuwe argumenten
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bevatte de brochure niet, wel een verontwaardigende toon
en voorbeelden uit de praktijk die duidelijk maakten wat
een matroos aan boord zoal moest ondervinden. Aangezien tussentijds ontslag alleen mogelijk was bij wangedrag
of fysieke ongeschiktheid, deden verschillende jongens
er alles aan op die gronden uit dienst te kunnen worden
ontslagen.25
Het doel van de brochure was duidelijk: zij moest de marine
op haar achilleshiel raken. De Matrozenbond hoopte dat
ouders de afschrikwekkende verhalen ter harte namen en
hun zonen thuishielden. Wanneer de wervingsresultaten
om die reden zouden terugvallen, had de Matrozenbond
een sterke troef in handen de marineleiding tot hervormingen te pressen. ‘[E]erst dan hebt ge de zekerheid dat
met het bestaande stelsel moet worden gebroken en als
onvermijdelijk gevolg daarvan, uwe levensvoorwaarden
worden verbeterd’, stelde Meijer.26 De brochure vond gretig
aftrek. Minister Ellis kon niet verhinderen dat de brochure
tweemaal een herdruk beleefde, waardoor de totale oplage
14.000 exemplaren bereikte. Het is aannemelijk dat de
brochure vooral door ouders behorend tot de arbeidersklasse werd gelezen. Geen van de landelijke dagbladen
plaatste namelijk een advertentie, met uitzondering van
Het Volk, het aan de SDAP gelieerde dagblad. Diezelfde
krant introduceerde het beladen woord ‘kinderwerving’,
een begrip dat het problematische en het volgens menigeen schandelijke van het bestaande wervingsstelsel moest
onderstrepen en spoedig het maatschappelijke debat domineerde.27 Minister Ellis daarentegen sprak van een ‘slecht’
en ‘leugenachtig’ pamflet, dat volstond met verdraaiingen
en dat zaken herhaaldelijk bewust verkeerd voorstelde. Met
bombastische zinsneden zou de Matrozenbond niets anders willen dan de werving dwarsbomen.28 Het bevestigde
zijn eerdere opvatting hardhandig tegen de vereniging op
te treden.

Het cachet ontnomen

vertrek van Meijer uit de Matrozenbond. Waarschijnlijker is
dat de kritiek verstomde door de invoering van wijzigingen
die de scherpe kantjes van de ‘kinderwerving’ haalden.
De Matrozenbond beschouwde zijn agitatie tegen de
‘kinderwerving’ als een groot succes. Maar wat leverde
deze campagne de gemiddelde schepeling eigenlijk op? Het
antwoord op die vraag is tweeledig. De eerste hervormingen waren niet het gevolg van het optreden van de bond,
al deed deze dat wel graag voorkomen.30 Ellis besloot in juli
1903, nog voordat de brochure verscheen, het dienstverband van jongens te verkorten tot acht jaar. Wel dienden
zij na beëindiging nog drie jaar bij de Marine-Reserve door
te brengen.31 Ellis’ opvolger W.J. Cohen Stuart versoepelde
de mogelijkheid tot tussentijdse uitdiensttreding. Verder
ontvingen jongens sinds 1906 eerst één maand proeftijd.
Pas bij gebleken geschiktheid kregen zij daadwerkelijk een
dienstverband aangeboden.32 Daarnaast werd in 1910 de
minimale toelatingsleeftijd verhoogd tot veertien jaar. Deze
op het eerste gezicht kleine wijzigingen toonden dat de
marineleiding niet ongevoelig was voor de maatschappelijke kritiek. Het ‘knellende’ van het dienstverband was met
deze aanpassingen verdwenen, aldus Cohen Stuart.33
In het voorjaar van 1914, tijdens het ministerschap van J.J.
Rambonnet, onderging het opleidingsbestel een drastische
wijziging. De rekruteringscijfers waren de laatste jaren ver
achtergebleven bij de behoefte, eveneens achtte hij de beroepsmatroos ‘uit den tijd’. De in de maatschappij levende
morele bezwaren liet hij onbenoemd; de bewindsman
droeg slechts praktische bezwaren aan tegen de bestaande
wijze van rekruteren en opleiden, die een bron van onvrede
zouden zijn. Zo vond hij het ondoelmatig de kandidaatmatrozen al op veertien- of vijftienjarige leeftijd in dienst te
laten treden. De opleiding kostte de staat veel geld, terwijl
‘een zoo lange opleidingstijd niet noodig is om de jeugdige
schepelingen te bekwamen voor de taak, die zij later als
matroos aan boord der actieve schepen zullen moeten verrichten’.34 Verder woog ook angst voor het socialisme mee.

Dankzij de handelswijze van minister Ellis bleef de ‘kinderwerving’ een maatschappelijk issue. De
bewindsman bleek niet bereid de minimale
toelatingsleeftijd te verhogen. Toen het aantal
aangenomen jongens omstreeks 1903 een
dieptepunt bereikte, besloot de minister alle
scholen aan te schrijven met de oproep ‘de
dienstneming van jeugdig scheepsvolk bij
de Marine’ te helpen bevorderen. Dit leidde
opnieuw tot publieke verontwaardiging.
Verschillende burgemeesters – zij moesten
de circulaire doorsturen naar de scholen
– weigerden hun medewerking, terwijl de
onderwijsbonden uitdrukkelijk hun afkeuring
uitspraken. Namens de Matrozenbond ondernam opnieuw Meijer actie. Hij publiceerde
diverse krantenartikelen, stelde een circulaire
op die 4900 schooldirecteuren en 520 redacties van kranten en tijdgeschriften bereikten,
en verzorgde samen met SDAP-Kamerlid
F.W.N. Hugenholtz door het hele land debatavonden. 29 Nadien raakte de kwestie op de Grafiek met aannemingscijfers van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden. (Jaarboeken
achtergrond. Wellicht was dit wijten aan het KM, desbetreffende jaargangen)
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‘There is something rotten in the navy’

Rambonnet hoopte op deze manier het ‘roode gevaar’
te kunnen beteugelen. De stand van jongens verdween.
Voortaan was het alleen mogelijk jongvolwassenen in de
leeftijd van 17-25 jaar als lichtmatroos te rekruteren. Zij
kregen een dienstverband voor de duur van vijf jaar. De bedoeling was dat zij na afloop van deze periode een betrekking buiten de marine zouden aanvaarden. Veelbelovende
jongens van 14-16 jaar zouden daarentegen in Leiden tot
leerling-onderofficier worden opgeleid. Het was, naar de
woorden van Rambonnet, de laatste poging het vrijwilligersstelsel in stand te houden. Liep de reorganisatie op
een mislukking uit, dan bleef een militie-marine het enige
alternatief.35

Conclusie
Volgens oud-zeeofficier en marinehistoricus J.C. Mollema
zwichtte de marine ‘voor den afkeer der met ethiek verzadigde Natie van de z.g. kinderwerving’.36 Aan het begin
van de twintigste eeuw was er in zowel pers als parlement
inderdaad sprake een levendig debat over de ‘kinderwerving’. Deze aanvankelijk succesvolle wervingsmethode
stuitte op twee bezwaren. Allereerst was de opleiding
ondoelmatig en dus kostbaar, daarnaast vond men het
rekruteren van jongens op jeugdige leeftijd immoreel of
onzedelijk. Voor de marineleiding woog de operationele
gereedheid van de zeestrijdkrachten – en daarvoor was
een goede personeelsvoorziening onmisbaar – beduidend
zwaarder dan de ingebrachte ethische overwegingen.
De ‘kinderwerving’ was in haar optiek een ‘noodzakelijk
kwaad’. Hoewel niet ideaal, bleek deze rekruteringswijze
hét middel om de wervingsdoelstellingen te realiseren – in
ieder geval in kwantitatief opzicht. Maatschappelijke kritiek
leidde slechts tot enkele kleine aanpassingen, maar het
stelsel ging pas echt op schop toen de situatie in praktische
zin onhoudbaar was, namelijk toen het aantal aangenomen
jongens een dieptepunt bereikte. Daarmee brak een nieuw
hoofdstuk aan in de historie van de personeelsvoorziening.
Een historie die ook na 1914 problematisch bleef.
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B.J.T. (Johan) van de Worp MA was de afgelopen jaren
als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. Thans is hij werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH). Dit artikel is een verkorte weergave
van de thematiek die uitvoerig aan de orde komt in
zijn proefschrift, dat medio 2020 verschijnt.
De auteur bedankt dr. Anselm van der Peet en prof. dr.
Ben Schoenmaker voor hun kritische op- en aanmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel. Tevens
gaat zijn dank uit naar de Stichting Collectie Van der
Werff, die hem een subsidie verstrekte voor het doen
van verder onderzoek.
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Deze maand in de online Bevrijdingskrant•
• Longread: De lange weg naar Walcheren
• Shortread: Oorlogsvlieger Jan Buning
boven Westkapelle
• Interactieve kaart: Strijd in ZuidNederland
• Dagboeken: Gerard Wubben, Jan Arts
en Johannes Brugman
• Podcast: Aflevering 5, de Slag bij
Overloon
• Film-blik: Bevrijding van Noord-Brabant
en de 1e Poolse Pantserdivisie
• Sporen van de strijd: ‘Poolse’
Panther-tank in Breda
• Toen en nu met … :
Van jachtbommenwerpers naar
gevechtshelikopters
• Boek van de maand: Slag om de Schelde
• Ingekleurde foto: Oorlog in Oostburg
• Geallieerde en Duitse propaganda
• Nederlands-Indië: Van Junyo Maru
naar Pakanbaroe

Terugblik op het geslaagd
Maritiem Evenement 2019
Ook dit jaar is het gelukt om een geslaagd Maritiem Evenement ter organiseren. Dit keer vond het
evenement plaats in de middag, uitlopend naar het begin van de avond. Op woensdag 4 september
2019 verzamelden vele postactieve en elders actieve leden zich samen met de voorzitter KVMO en de
organiserende Werkgroep Postactieven op de Oud Loosdrechtse Dijk bij de Porseleinhaven. Er waren
wel bijna 150 deelnemers aanwezig.

75jaarvrij.nl is een uitgave van het
NIMH

AANKONDIGING

Op maandag 28 oktober vindt
Connections NL 2019 plaats op het
Complex Brasserskade in Den Haag,
beter bekend als het voormalig Instituut
Defensie Leergangen.
De dag start om 10.00 uur (inloop vanaf
09.30 uur) en eindigt om 22.00 uur
in de avond na een ‘game night’. Het
programma is een mix van luisteren, in
gesprek gaan en door middel van gamen
ervaren hoe (war) gamen en conflict
simulatie een stuk gereedschap kan zijn,
van board room tot command post, van
bedrijfsleven tot overheid en non profit.
KVMO leden ontvangen 20% korting op
de reguliere deelnamekosten van €100,inclusief maaltijden, drankjes en de ‘gamenight’ (aanmelden als Saganet-lid).
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De foto’s van het Maritiem Evenement zijn gemaakt door Ton Weimer. Alle foto's staan op www.kvmo.nl, onder ‘Activiteiten’, ‘Fotoalbums’.

N

a ontvangst met koffie en diverse lekkernijen heette onze voorzitter KVMO Marc de Natris de deelnemers hartelijk welkom en praatte hij hen onder
andere op hoofdlijnen bij over allerlei Defensie gerelateerde zaken. Ondertussen was de rondvaart al begonnen. Bij
passage van de eerste sluis namen wij afscheid van Marc
de Natris die elders andere verplichtingen had.
Daarna ging de rondvaart door. Het weer werkte niet
altijd mee maar op enkele momenten kon men op het
buitendek en vanuit de stuurhut de prachtige natuur
bekijken en niet in de laatste plaats de prachtige kastelen,
romantische theekoepels en buitenplaatsen.
Binnendeks werden er veel enthousiaste gesprekken
gevoerd. Sommige jaargenoten hadden elkaar jaren niet

gezien en kwamen elkaar hier tegen. Het cateringpersoneel voorzag iedereen van de nodige drankjes en hapjes
en deed dat met veel enthousiasme. Vooral de oorlam
met haring was een groot succes.
Traditioneel werd er een uitstekend Indonesisch buffet
genuttigd. De verschillende gerechten waren zeer goed
van kwaliteit en dat mag best bijzonder heten op een
rondvaartboot waar je letterlijk een beetje moet schipperen met de ruimte.
Bij het afscheid nemen waren er veel fijne reacties en
bleek wel dat het weer een zeer geslaagde dag was.
Uiteraard zou dit niet mogelijk zijn geweest zonder het
personeel van de Rederij Loosdrecht.
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In Memoriam
Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van:

29 november 2019

KVMO Seminar
‘Overleeft Mare
Liberum de 21ste
eeuw?’
Vrijdag 29 november 2019 organiseert de KVMO
in Rotterdam een seminar over de vrije doorvaart
op zee: over de toekomst, de belangen en de
bedreigingen. De voorbereidingen van het seminar
zijn in volle gang, binnenkort maken we het
programma bekend op onze site www.kvmo.nl en
via de KVMO Nieuwsbrief.
Maar zet 29 november alvast in uw agenda!

Het hoofdbestuur van de KVMO verwelkomt haar nieuwe leden!
ADB
ADB
ADB
ADB
ADB
ADB
ADB
LTZ2OC

J. Auee
M. Bayo
J.J.C. Brok
D.H.J. van Dijk
E.J. Dorst
K. Eilander
P.S. van Geelen
A. Göbel

ADB
ADB
ADB
ADB
ADB
LTZ1
ADB
ADB

M.S.M. Hamer
G.M. de Jager
D.A. Kauffmann
G.A. Kleisen
J. Klooster
M.E. Koetsier
N. van Kuijk
W.D. van Leesten

ADB
ADB
ADB
ADB
ADB
ADB
LTZ2OC(LD)
ADB

T.F.L. van Poecke
C.W. Schipper
T.G. Schipper
J.M. Snijders
V. Stittelaar
R.M.A. Verhoeven
M.J. Zeilstra
B.K. Zelisse

KTZ b.d. J.A.C. Hartogh († 19 september 2019)

Mevrouw J.J. Gerretse-Hartogh († 8 augustus 2019)

KLTZSD b.d. H. Scholten († 15 september 2019)

KTZ b.d. C.J. van Westenbrugge († 28 juli 2019)

Mevrouw N.L. de Kant-Castendijk († 4 september 2019)

KTZ b.d. S.J. de Jong († 26 juli 2019)

LTZAR2OCKMR b.d. W.C.M. de Bruin († 4 september 2019)

LTZ2OCKMR b.d. W.R. van der Meer († 19 mei 2019)

KTZ b.d. R.B.D.H. Schrijver († 23 augustus 2019)

Mevrouw Van den Clooster Sloet tot Everlo-Ignatius

KTZ b.d. R. de Groot († 12 augustus 2019)

(datum overlijden onbekend)

LTZ2KMR b.d. G.P.J. Neijenhof († 11 augustus 2019)

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

Activiteiten najaar 2019
ALGEMEEN

16 okt

AFDELING MIDDEN

64-jarigendag KVMO
Locatie : Marine etablissement Amsterdam
Tijd
: 10.00 – 16.00 uur

29 nov Seminar Overleeft Mare Liberum de 21ste eeuw?
Locatie : Hal4, Rotterdam
Tijd
: 10.00 – 15.00 uur

12 nov Borrel
Locatie:
Tijd:

AFDELING ZUID

13 okt
AFDELING NOORD

5 nov
3 dec

Postactievenborrels
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang
: 17.00 uur
Informatie : Ter plaatse kan men zich opgeven voor
een PA-diner voor de speciale prijs van
€14,95 p.p

Kromhoutkazerne, V6 Huiskamerbar
16.30 – 18.30 uur

Mosselmaaltijd (KVMO)
Locatie
: De Merelhoeve, Nieuw en St Joosland
Aanvang
: 13.00 uur

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

Toekenning Korean War Service Medal
Op 23 april 2019 hebben de Zuid-Koreaanse Autoriteiten besloten de Korean War Service Medal
(KWM) alsnog toe te kennen aan KTZV b.d. mr. A.H.M. (Guus) Hagdorn (1926) en postuum aan LTZV1
J.J. (Jan) Mulder (1928-2005) en LTZV1 E.C. (Ernst) van Crugten (1923-1988).
Achtergrond
Gedurende de Koreaanse Oorlog (1950-1953)
stonden de strijdkrachten van de Republiek Korea
(Zuid-Korea) en van 16 landen van de Verenigde
Naties (VN – waaronder Nederland) tegenover
de strijdkrachten van de Volksrepubliek Korea
(Noord-Korea), gesteund door de Sovjet Unie en
de Volksrepubliek China. Oorzaak was de inval van
Noord-Koreaanse troepen in de Republiek ZuidKorea.
Van Nederlandse zijde dienden in Korea 3.972 KLmilitairen, 1.368 KM-militairen (6 fregatten a 228
man) en drie marinevliegers van de MLD: (toen)
LTZV2 Hagdorn, LTZV2 Mulder en LTZV2 van Crugten. Deze Nederlandse marinevliegers waren aan
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boord van het Britse vliegkampschip HMS Ocean
gedetacheerd. De drie vliegers werden geplaatst bij
Squadron 807 van de Royal Navy en vlogen met
de eenpersoons jager Hawker Seafury FB 11. Van
april 1953 tot 27 juli 1953 (wapenstilstand) vlogen
Hagdorn, Mulder en van Crugten ieder vanaf
het vliegkampschip 58 operationele, offensieve
gevechtsvluchten boven Noord-Korea, boven de
Westkust grenzen en de Gele Zee. Vanaf 27 juli
1953 tot november 1953 werd nog een aantal
patrouilles gevlogen nabij de grenzen van NoordKorea teneinde controle uit te oefenen op het
nakomen van de overeenkomsten en regels van
de Panmoenjon-Conferentie. In november 1953
kwamen de vliegers weer in Nederland terug.

DE DEADLINE VAN HET AANLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE RUBRIEK KVMO-ZAKEN VOOR HET NOVEMBERNUMMER IS 14 OKTOBER 2019.

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 ing. M.E.M. de Natris
Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KTZ ing. M.E.M. de Natris
Vice-voorzitter:
KTZ ing. W.P. Groeneveld
Secretaris:
LTZ2OC (LD) N.J. van Lierop
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
KLTZ R.O.P. Pulles
Namens Afdeling Caribisch
gebied
KLTZ (LD) C.M. van der Pijl EMSD
Namens Werkgroep Postactieven
KLTZ b.d. M.A. Eland
Namens Werkgroep Elders
Actieven
LTZ1 (LD) KMR M. Venema
Namens Werkgroep Jongeren
LTZ3 (LD) H.M. Krul
Namens de Werkgroep
Genderbeleid
KLTZ b.d. M.A.W. Riemens

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

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

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

Zuid:
KLTZ R.O.P. Pulles
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 (LD) C.M. van der Pijl EMSD

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

Onderlinge Bijstand
De KVMO heeft een samenwerkingsverband met Onderlinge Bijstand
(www.onderlingebijstand.nl).
Voor nadere informatie of het
verkrijgen van aanvraagformulieren
kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de KVMO.
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OVERLEEFT

MARE
LIBERUM

DE 21STE EEUW?

29 november 2019
10.00 tot 15.00 uur
Hal4, Rotterdam

KVMO
Seminar

KVMO
www.kvmo.nl

