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‘O
p de brug, ik heb het schip.’ Een veel gehoorde kreet aan boord die 
aangeeft dat de wacht van de ene naar de andere wachtsofficier 
is overgegaan. De nieuwe wachtsofficier is vanaf dat moment 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het schip. Graag stelt de 

nieuwe wachtsofficier zich aan u voor. Rob Pulles, 51 jaar, getrouwd, drie kinderen en 
sinds 1987 deel van de Koninklijke Marine én de KVMO. Tot 2011 voornamelijk gevaren 
en gevlogen. Na 2011 de Hogere Defensie Vorming, bestuursondersteuning, 3 jaar 
Curaçao en ruim drie jaar het Instituut Defensie Leergangen (IDL). En vanaf 1 oktober dus 
uw nieuwe wachtsofficier. 

Gedurende de wacht gebeurt er natuurlijk van alles. Bepaalde 
operaties staan op het programma, zoals het afvliegen van de 
helikopter, het landen van de Landing Force van Mariniers, MK-
noodmaatregelen en wellicht een brandoefening. Maar ook 
bij ongeplande en onverwachte zaken moet het schip in actie 
komen. Man-over-boord, plotselinge weersverslechteringen 
of het ontdekken van drugssmokkelaars, het maakt niet uit, 
het schip moet in actie komen. En dat kan niet zonder de 
bemanning. Of het nou de commandocentrale of de radio, de 
marinier troop commander met zijn troop, de hele logistieke 

ondersteuning of alle sleutelaars zijn, iedereen is nodig. 

En zo zie ik de KVMO ook. We vormen met alle leden de bemanning van een schip. 
Iedereen daarin is belangrijk, al zal niet iedereen altijd even zichtbaar zijn. Maar zonder 
een complete bemanning kan de KVMO haar werk niet doen en zonder informatie 
vanuit de bemanning kan de wachtsofficier, met zijn brugteam, zijn werk niet goed 
doen. Daarnaast zullen we moeten zorgen dat de bemanning compleet blijft of wordt, 
als die nog niet compleet is. En uiteraard moeten het schip en de uitrusting beschikbaar 
zijn en optimaal functioneren. Op ‘mijn’ wacht zullen er geplande en ongeplande zaken 
plaatsvinden. Gepland zoals de algemene vergadering en het Georganiseerd Overleg. 
Wat de onverwachte dingen zullen zijn, weten we natuurlijk nog niet. COVID-20? 
Geopolitieke ontwikkelingen? Een bijzondere verkiezingsuitslag hier of in Amerika? We 
zullen er zo goed mogelijk op moeten anticiperen en reageren waar nodig. 

Beeldspraken zijn leuk maar het gaat er uiteindelijk om dat we een kwalitatief en 
kwantitatief goed bemande en goed uitgeruste Koninklijke Marine hebben om de 
Nederlandse belangen, waar ook ter wereld, te dienen. De komende maanden en jaren 
is er veel werk te doen. Behoud en werving van personeel, een nieuw loongebouw, een 
nieuwe HR-systematiek, het uitwerken van het pensioenakkoord, een nieuwe cao en 
vervanging, vernieuwing en uitbreiding van de uitrusting van het Korps en van de vloot. 
De defensiebegroting voor 2021 biedt helaas niet veel houvast, dus alertheid en actieve 
participatie zijn essentieel. En daarvoor vraag ik uw steun, zodat we gezamenlijk aan een 
toekomstbestendige Koninklijke Marine kunnen blijven werken. 

Geen wachtovername zonder voorganger. Marc de Natris heeft de afgelopen jaren 
de Eerste Wacht, de Hondenwacht en de Dagwacht achter elkaar gelopen en de 
KVMO steeds op koers weten te houden. Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. Hij 
heeft de bijzonderheden zo goed mogelijk overgegeven en de KVMO is goede staat 
overgedragen. Willem Groeneveld heeft de wacht tijdelijk waargenomen, ook daarvoor 
veel dank. Er moet tenslotte altijd iemand aan het roer staan. Ik neem de wacht nu graag 
van hem over om de tocht voort te zetten. ‘Op de brug, ik heb het schip.’
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Op Prinsjesdag werden de miljoenennota en Rijksbegroting 2021 'Van ons allemaal, voor ons allemaal' 
gepresenteerd. Het vooropgezette plan om in het verkiezingsjaar 2021 na jaren van economische 
voorspoed ‘flink uit te pakken’ is door de coronacrisis teniet gedaan. Het kabinet pakt flink uit maar 
niet op de wijze waarop ze aan het begin van hun kabinetsperiode hadden gehoopt. 

In dit artikel kijken we terug naar de plannen en beloftes uit de 
Defensienota 2018 Investeren in onze mensen, slagkracht en 
zichtbaarheid en leggen we deze naast de huidige stand van 

zaken. Helaas kan in dit artikel nog niet worden ingegaan op de 
herijking van de Defensienota. Die wordt hoogstwaarschijnlijk 
in oktober 2020 gepresenteerd. In deze nota zal de visie 2035 
kenbaar worden gemaakt. Het begrotingsjaar 2021 wordt dus 
het eerste jaar dat invulling gaat geven aan deze visie. Gaat 
Defensie voortvarend van start of hapert de (financiële) motor 
vanaf de meet?

In 2018 schreven de bewindsvrouwen: 
‘Daarom willen we in deze kabinetsperiode ook gestalte ge-
ven aan de langere lijnen naar de toekomst die nodig zijn voor 
een stabiele financiering en versterking van de krijgsmacht. 
Dit doen we in het licht van de NAVO-afspraak uit 2014 om 
in tien jaar tijd de defensie-uitgaven in de richting van de 
NAVO-norm van twee procent van het bbp te bewegen. Een 
stapsgewijze groei in het kader van deze lange lijnen naar de 
toekomst om de capaciteitendoelstellingen van de NAVO te 
realiseren nemen we op in de herijking van de Defensienota. 
Een mogelijke extra vervolgstap tijdens deze kabinetsperiode 
wordt integraal, op de daartoe geëigende momenten, beke-
ken in het licht van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie, 
de rijksbrede prioriteiten en binnen de afgesproken budget-
taire kaders.’ 

Vooral de laatste zin is voor Defensie bepalend: valt het departe-
ment onder een rijksbrede prioriteit?  

Troonrede
In de Troonrede, voorafgaand aan de presentatie van de mil-
joenennota sprak onze koning zijn bewondering uit voor de 
medewerkers in de vitale sectoren waaronder het defensieper-
soneel. Hij gaf aan dat de Nederlandse regering blijft werken 
aan de versterking van de operationele inzet van onze militairen. 
Het is lang geleden dat er in de Troonrede meerdere malen werd 
gewezen naar het belang van defensie en haar personeel. De 
Troonrede zal dan ook door het defensiepersoneel als een hart 
onder de riem worden ervaren. De volgende vraag staat daarbij 
centraal: blijft het bij mooie woorden of wordt er nu echt in 
defensiepersoneel geïnvesteerd?

De begroting 2021
In de begroting staat dat Defensie het komende jaar 11,6 
miljard euro van het ministerie van Financiën ontvangt. Tevens 
wordt er gesproken over inkomsten van 160 miljoen als gevolg 
van defensie-inzet. Deze inkomsten zijn niet verwerkt in de 
defensiebegroting 2021 maar Financiën houdt er wel rekening 
mee. Het defensiebudget wordt kunstmatig verhoogd om te 
voorkomen dat, indien deze gelden niet worden binnengehaald, 
het budget wordt overschreden. 

Als wordt ingezoomd op de standaardontwerpbegroting tot 
2025 groeit het budget in vier jaar met 3,5%. Dit is niet toe-
reikend om de huidige krijgsmacht in stand te houden en te 
moderniseren, laat staan uit te breiden. Zowel bij de investerin-
gen als op de exploitatie is sprake van forse tekorten. Zo moet 
er dringend geïnvesteerd worden in vastgoed en IT. U raadt het 
al: dat geld moet ergens vandaan komen. Het ziet er naar uit dat 
dit ten koste zal gaan van het hard benodigde staal. De marine 
zit te springen om nieuwe fregatten en onderzeeboten. Het is 
overduidelijk, het kabinet Rutte schuift de rekening door naar de 
volgende regering. Gelet op de ontoereikende groei en de daling 
in ‘koopkracht’ van Defensie zijn de eerste signalen over ‘mooie 
woorden of echt investeren’ niet positief.  

NAVO 2% van bbp
Net als voorgaande jaren wordt in de defensiebegroting verwe-
zen naar de Wales-afspraak dat de Nederlandse defensie-uitga-
ven in 2024 richting de 2% moeten zijn gegroeid. De toelichting 
bij de begroting is opmerkelijk eerlijk:

‘Nederland voldoet hier niet aan en onze bondgenoten 
verwachten dan ook meer van ons. Daar worden we 
internationaal op aangesproken. Ook het AIV-advies 
onderschrijft het belang om te streven naar 2%. Met 
een defensiebudget van 1,33% van het bbp (2019) blijft 
Nederland achter bij het Europese gemiddelde (1,58% in 
2019). In een Europees vergelijk staat Nederland op een 
gedeelte 16e plaats met Albanië (gebaseerd op NAVO-cijfers 
van november 2019).’  

Er was eens…
EEN DEFENSIEBEGROTING
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Uit deze passage blijkt dat onze collega-ambtenaren op het 
ministerie er ook langzamerhand moedeloos van worden. En 
dit geldt niet alleen voor de schrijvers van hoofdstuk X van de 
begroting. De slogan Van ons allemaal, voor ons allemaal is 
niet van toepassing op het defensiebudget en dat is frappant. 
Iedereen kan dagelijks via de media vernemen dat de wereld om 
ons heen onveiliger wordt en dat de nationale inzet ruim 2250 
keer per jaar, ten behoeve van ons allemaal toeneemt (zie tabel 
op deze pagina). Dit alles resulteert echter niet in meer aandacht 
voor Defensie en een hoger defensiebudget. Nederland blijft 
dus achter bij het investeren in Defensie ten opzichte van het 
Europees gemiddelde.

Materieelprojecten KM 
Het kabinet is bezig met zijn laatste jaar. In de Defensienota 
2018 werd de verwachting gewekt dat in het jaar 2020 geïn-
vesteerd zou worden in de slagkracht van Defensie. Het jaar is 
zo goed als voorbij en de defensiebegroting 2021 zou hier dus 
uitsluitsel over moeten kunnen geven. Hoe staat het met de 
vervanging van onze schepen en onderzeeboten zoals aange-
kondigd in de Defensienota 2018? Het antwoord is teleurstel-
lend: voor nagenoeg alle projecten geldt dat ze zijn vertraagd en 
over investeren in extra slagkracht wordt met geen woord meer 
gerept. 

Voor de vervanging van onze M-fregatten geldt dat naar ver-
wachting het eerste nieuwe fregat pas in 2027 en het tweede in 
2028 aan CZSK zal worden geleverd. Dit is drie jaar later dat de 
oorspronkelijke planning. Onze M-fregatten zijn tegen die tijd 
ruim 40 jaar oud! Onze Belgische collega’s moeten nog langer 
wachten. Zij zijn pas in 2030 aan de beurt. De gevolgen van de 
jarenlange bezuinigingen en het uitstellen van de vervanging zul-
len de komende jaren hun tol gaan eisen. De ‘werkpaarden’ van 
onze marine hebben de pensioengerechtigde leeftijd reeds ruim 
bereikt en zullen dan ook regelmatig 
niet inzetbaar (obsolete) zijn van-
wege het gebrek aan onderdelen. De 
komende jaren zullen er dus meer dan 
ooit keuzes gemaakt moeten worden 
tussen welke taken we gaan uitvoeren 
en welke we moeten laten liggen. Het 
is te hopen dat onze M-fregatten de 
komende jaren niet in een conflict-
situatie ingezet worden tegen state of the art schepen. Onze 
bemanning heeft dan namelijk geen schijn van kans. Onze 
politici zouden zich dit beter moeten realiseren; geopolitieke 
ontwikkelingen en dreigingen verlopen niet volgens de wensen 
en gedachten van het veilige Binnenhof.  

De vervanging van onze onderzeeboten zit gevangen in een 
eindeloze discussie in de Tweede Kamer. Nu wordt zelfs de Al-
gemene Rekenkamer van stal gehaald die op 5 oktober met een 

vertrouwelijk advies over de aanschaf zal komen. Dit is overigens 
dezelfde Rekenkamer die heel lang heeft volgehouden dat de 
aanschaf van de F-35 weggegooid geld zou zijn. De KVMO 
maakt zich dan ook niet al te veel illusies over dit advies.

Doordat het kabinet Rutte III geen besluit heeft genomen, wordt 
de aanschaf van de onderzeeboten een verkiezingsitem. Komt 
het in het nieuwe regeerakkoord te staan of niet? De D-brief zal 
dus niet eerder uitkomen dan 2022, hetgeen betekent dat onze 
nieuwe onderzeeboten op zijn vroegst vanaf 2028 worden op-
geleverd. Opvallend is de tekst op de website van Defensie: ‘De 
levensduur van de onderzeeboten loopt tot 2025. Nederland wil 
de boten tegen die tijd vervangen en is inmiddels begonnen met 
de voorbereiding.’ Ook hier geldt dat politici zich onvoldoende 
realiseren wat uitstellen betekent. 

Ook de bouw van de nieuwe Nederlandse en Belgische mij-
nenbestrijdingsvaartuigen en Zr.Ms. Den Helder, het nieuwe 
CombatSupport Ship, is vertraagd. Gelukkig maar met een paar 
maanden, zodat de projecten medio 2021 van start zullen gaan. 

Goed nieuws is dat de midlife update van de hydrografische 
opnemingsvaartuigen in 2021 zal plaatsvinden en dat het 
contract van de vervanging van het kanon van onze LCF’en is 
ondertekend. Daarnaast gaat in de wandelgangen rond dat de 
A-brief voor het vervangen van de LCF’en niet in 2026 maar al in 
2023 gepland staat. Mogelijk hangt hier een samenwerking met 
Duitsland in de lucht. We wachten het in spanning af. 

Korps Mariniers
Bij het Korps Mariniers staat de komende jaren veel op de rol. 
Nog dit jaar en begin volgend jaar moet een aantal materi-
eelsbrieven naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het gaat 
begin 2021 om de brieven voor de vervanging van de FRISC en 

de LCVP en om de A-brief voor de 
nieuwe ATV flat M (een ongepantserd 
rupsvoertuig dat wordt gebruikt voor 
algemene ondersteuningstaken, zoals 
transport en personenvervoer), nog 
dit jaar. Niet in de laatste plaats, zeker 
van belang voor het Korps, moet alles 
in gang worden gezet om de nieuwe 
marinierskazerne, Kamp Nieuw Mil-

lingen, te gaan realiseren. In de begroting staat in relatie tot dit 
onderwerp een niet onbelangrijk detail, namelijk dat Defensie 
voor ruim 120 miljoen euro wordt aangeslagen om Zeeland te 
compenseren voor het feit dat deze kazerne niet meer in Vlis-
singen komt. 

In algemene zin gaat het Korps profiteren van een aantal defen-
siebrede projecten, zoals de vervanging SRAT (short range anti 
tank weapon), Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS=mortier), 

‘De vervanging van onze 
onderzeeboten zit gevangen in een 
eindeloze discussie in de Tweede 

Kamer’

Er was eens…

Tabel uit de defensiebegroting 2021, met indicatieve nationale inzet door Defensie

Betreft  Aantal Artikel

Explosieven opruiming Aantal ruimingen 2000 landmacht/FNIK

Explosieven opruiming Noordzee Aantal ruimingen 35 marine

Duikassistentie  Aantal aanvragen 20 marine/FNIK

Strafrechtelijke handhaving rechtsorde Aantal aanvragen 15 marine/FNIK

Onderscheppingen luchtruim Aantal onderscheppingen 15 luchtmacht

Strafrechtelijke handhaving rechtsorde Aantal aanvragen 100 marechaussee/landmacht/FNIK

Wet veiligheidsregio Aantal aanvragen 50 marechaussee/landmacht/FNIK

Militaire steunverlening in het openbaar belang Aantal aanvragen 30 alle krijgsmachtdelen/FNIK

Bijstand Caribisch gebied Aantal aanvragen 50 marine/FNIK
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Foxtrot/TEN (communicatiesysteem) dat op den duur het NIMCIS 
gaat vervangen, de SOF-schietfaciliteiten, tenten en klimaat-
beheersing, en de Stinger (VSHORAD: very short range air 
defence). 
Alles overziend kan met zorg worden vastgesteld dat het groot-
ste gedeelte van de materieelprojecten is vertraagd. Er wordt 
veel beloofd en in het vooruitzicht gesteld, maar wordt er ook 
echt geïnvesteerd? Laten we inzoomen op het personeel.

Personeel
In het bericht over Prinsjesdag op de site van Defensie staat dat 
Defensie nadrukkelijk een moderne werkgever wil zijn, met oog 
voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met hulp van de zo-
geheten ‘routekaart opleiden en trainen’ wordt het thema diver-
siteit en inclusiviteit in alle opleidingen opgenomen. Ook wordt 
op afstand samenwerken en vergaderen verder ontwikkeld.
Staatssecretaris Barbara Visser:

‘Goed personeelsbeleid staat voor mij voorop. Versterking, 
modernisering en verbetering zijn daarbij de kernwoorden. In 
2021 moeten we daarom blijven investeren zodat we op korte 
en lange termijn voldoende en gekwalificeerd personeel heb-
ben, dat gereed is voor al haar taken.’ 

Vooral voldoende en gekwalificeerd personeel blijft Defensie 
parten spelen. In de onlangs uitgebrachte personeelsrappor-
tage midden 2020 blijkt dat 
het aantal militaire vacatures 
op 9.000 blijft steken. De 
militaire vulling bedraagt 79%. 
De KM doet het helaas met 
79,5% niet veel beter. Het 
eerste half jaar van 2020 was 
dramatisch wat betreft de werving. Deze bleef aanzienlijk achter 
bij voorgaande periodes. Het is voor Defensie te hopen dat de 
tegenvallende werving het gevolg is van de coronamaatregelen 
en dat de komende maanden de instroom van rekruten weer zal 
toenemen. 

De staatssecretaris zegt dat goed personeelsbeleid voorop staat. 
Daar zijn we het uiteraard mee eens. Maar wat niet helpt is dat 
er geen extra geld in de begroting is opgenomen voor dit goede 
beleid. Het overleg over het nieuwe loongebouw en het verbete-
ren van de toelages is tot stilstand gekomen. Zolang het steek-
woord van de staatssecretaris is dat de modernisering van het 
loongebouw incl. toelages budgetneutraal dient te geschieden, 
zal dit geen succes gaan worden. Daarnaast staat deze insteek 
haaks op de afspraak in de cao 2019-2020. Hierin is immers 
afgesproken dat niemand er op achteruit zal gaan. 

Budgetneutraal houdt in dat als er iets in positieve zin wijzigt 
voor een groep iemand anders de rekening krijgt gepresenteerd. 
Budgetneutraal houdt ook in dat de achterstand ten opzichte 
van de concurrentiepositie binnen de overheid niet zal worden 
weggenomen. Het vullen van de duizenden vacatures is dan een 
utopie en zal uiteindelijk leiden tot het afstoten van eenheden, 
vliegtuigen en schepen omdat ze niet bemand kunnen worden. 

Het adagium ‘Personeel op één’, dat in de Defensienota 2018 
met veel tam-tam is gelanceerd, is helaas in 2020 nog steeds 
geen werkelijkheid. Het jaar 2021 wordt dan ook weer een 
interessant jaar wat betreft de koopkracht. De pensioenpre-
mies zullen vanwege het kabinetsbeleid (de rekenrente voor 
pensioenfondsen) aanzienlijk gaan stijgen. De cao loopt per 31 
december 2020 af en de onderhandelingen zijn nog niet gestart. 
Ook op personeelsgebied houdt het kabinet Rutte III het bij 
mooie woorden, maar worden de ambities niet waargemaakt.

Pappen en nathouden
Vorig jaar was de titel van het artikel over Prinsjesdag: ‘Defen-
siebegroting 2020 herstellen, pappen en moderniseren nathou-
den.’ Deze titel kan ook voor de defensiebegroting 2021 worden 
gebruikt. De goede intenties van het kabinet zijn door rijksbrede 
prioriteiten ingehaald. Stikstof, klimaat, corona, KLM, enz. staan 
hoger op de prioriteitenlijst dan onze nationale en internatio-
nale veiligheid. Een tweet van minister Bijleveld hierover spreekt 

boekdelen: ‘Met de nadruk op 
digitalisering en duurzaamheid 
bereidt Defensie zich voor op 
een toekomst als moderne 
organisatie.’ Geen woord meer 
over slagkracht, de oorlog 
van de toekomst wordt met 

duurzaamheid voorkomen. 
De tweet van het ministerie spant echter de kroon: ‘In 2021 
investeert het kabinet 11,6 miljard in defensie’. De definitie van 
een investering is: een opoffering in geld, tijd of mankracht 
(personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn 
wordt behaald. We geven geld uit aan Defensie, maar dat is 
vooral voor daily business en maar net genoeg om het schip 
enigszins drijvende te houden. 
De begroting 2021 vertoont grote overeenkomsten met het 
sprookje van Hans Christian Andersen, ‘De nieuwe kleren van de 
keizer’. De bewindslieden presenteren het mooi, maar het is veelal 
gebakken lucht en het defensiepersoneel kijkt er dwars doorheen.

KTZ b.d. ing. Marc de Natris is oud-voorzitter KVMO.  
KTZ ing. Willem Groeneveld EMSD is waarnemend  
voorzitter geweest van 18 juni tot 1 oktober van dit jaar.

‘We geven geld uit aan Defensie, maar dat is 
vooral voor daily business en maar net genoeg 

om het schip enigszins drijvende te houden’

M-fregat Zr.Ms. Van Speijk (MCD/Hille Hillinga)
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‘Uitgaande van de huidige samenstelling van de krijgsmacht geeft 
de notitie een gedegen vooruitblik naar de toekomst. Als echter 
wordt bezien wat de bijdrage van de (maritieme) militaire luchtvaart in 
de volle breedte zou kunnen betekenen voor de krijgsmacht van de toe-
komst dan is de scope van het artikel naar onze mening te beperkt. Het 
is een beetje alsof je een verhaal schrijft over het openbaar vervoer en 
je daarbij alleen trams en bussen behandelt en de trein buiten beschou-
wing laat.
Waar wij op doelen is de vaste-vleugel-component die in het artikel geheel 
buiten beschouwing blijft. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat 
deze component een onmisbaar onderdeel uitmaakt van het totale poten-
tieel. Dat de KM, na het afstoten van de Orions, met dit gat heeft leren 
leven wil niet zeggen dat het niet anders en beter zou kunnen. Boven-
dien werd het opereren met de Orion uitsluitend om financiële redenen 
beëindigd. Vriend en vijand waren het erover eens dat afstoting van de 
fixed-wing-component een belangrijke operationele aderlating betekende. 
Het lijkt er nu op dat met het wegsnijden van de Orion ook het besef van 
het belang van een dergelijk platform is verdwenen. 
De Orion was een succesvol maritiem langeafstandspatrouillevlieg-
tuig met als belangrijkste taken onderzeebootbestrijding (en dan nog 
specifiek tegen nukes) en verkenning. Haar opvolger, de Poseidon P8, 
kan veel meer. Het is een vliegtuig dat zeer snel overal ter wereld kan 
worden ingezet, zowel boven zee als boven land. Het kan massale hoe-
veelheden informatie verzamelen, verwerken en ‘real time’ delen met 
hoofdkwartieren en commandanten ter plaatse. Op maritiem gebied 
kan het zelfstandig optreden of de lange arm vormen van de oppervlak-
tevloot (inclusief haar boordhelikopters). Kruisvluchtwapens en andere 
geleidewapens geven het een grote slagkracht die snel en over grote 
afstand kan worden ingezet. Waar gesproken wordt over het toene-
mend belang van UAV’s kan de output hiervan door de inzet van het 
vliegtuig aanzienlijk worden verbeterd. Ook operaties van de F35 en van 
landstrijdkrachten zullen baat hebben bij inzet van het vliegtuig. De in-
lichtingenpositie van de Nederlandse strijdkrachten kan sterk verbeteren 
indien internationale samenwerking wordt gezocht bij het VK, de VS en 
Noorwegen, die de Poseidon al in dienst hebben. Ook Duitsland toont 
belangstelling. Dit wordt nog eens onderstreept door de NAVO die op 
zoek is naar internationale samenwerking juist ook op dit gebied.
Afstoten is gemakkelijker dan herintroduceren. Er moet worden ge-
investeerd en de organisatie moet weer worden opgebouwd. Gezien 
het grote operationele belang is het belangrijk dat iedereen daarvan is 
doordrongen. Voor het geval de groei van het defensiebudget naar 2% 
BBP bewaarheid wordt, is financiële ruimte aanwezig. Indien dat niet 
het geval is, zou ruimte moeten worden gezocht door herschikking van 
prioriteiten binnen de defensiebegroting.’

VADM b.d. E. Kopp, CDR b.d. drs. C.D. M.J. Leebeek,  
KTZ b.d. M.D. Valentijn, KTZ b.d. J.M. Goemans,  
KTZ b.d. J.A. Leenders 

‘Als de auteurs alleen door de bril van helikoptervliegers kijken 
vind ik dit een prima artikel. Alleen de maritieme luchtvaart is nog 
zoveel meer dan alleen maar helikopters en toekomstige UAV’s. Ook het 
vast-vleugelige deel hoort hierbij en daar wordt voor het gemak maar 
even aan voorbij gegaan. Behoudens een opmerking dat de NAVO een 
onderzoek wil doen naar de volgende generatie maritieme patrouil-
levliegtuigen. Wel nu hier zou het mooi geweest zijn als deze actieve 
collega’s een link hadden gemaakt naar het door een aantal niet meer 
actieve collega’s geschreven artikel over het “lange afstand verken-
ningsvliegtuig” in het Marineblad van maart 2019. Dat artikel pleit voor 
een heroverweging van de noodzaak van dit vliegtuig binnen onze 
krijgsmacht, dat tevens, naast een groot aantal andere taken, de taken 
van een maritiem patrouillevliegtuig kan vervullen. Ik wil de auteurs in 
herinnering roepen dat de ontwikkeling van zo’n vliegtuig tientallen 
jaren kost. De ontwikkeling van de NH-90 heeft ca 30 jaar geduurd van 
conceptueel idee tot gereed product. Als lange afstand verkennings-
vliegtuig is de Poseidon P-8, gebaseerd op de Boeing 737, nu beschik-
baar. De VS, het VK, Australië, India, Noorwegen, enz. zijn ons hierin al 
voorgegaan. Het zou u sieren daar ook nog eens aandacht aan te geven. 
Behoudens deze omissie vind ik het een lezenswaardig artikel.’

KTZ b.d. ir. F.W. Bauer 

Reactie van de auteurs
‘Met dit schrijven willen we graag reageren op de ingezonden reacties 
op ons artikel over toekomst van de maritieme luchtvaart. Allereerst 
willen we u danken voor uw respons. Een van de oogmerken van het 
artikel was de discussie over dit onderwerp stimuleren en dat lijkt te zijn 
gelukt.

Onze visie is niet in beton gegoten. Het zet een mogelijke koers in de 
kaart naar de toekomst van de Marineluchtvaartdienst (MLD). Om in 
dezelfde metafoor te blijven, we hebben daarbij wel rekening gehouden 
met de kaders die het schip en de omgeving aan ons stellen. Dit bete-
kent dat het vaarwater ons helaas beperkt in onze manoeuvreerruimte. 
We hebben dus vooruitgekeken vanuit de context van de MLD-orga-
nisatie die we nu zijn. Het fundament is het optreden vanaf schepen; 
nu gebeurt dat met helikopters en in de toekomst mogelijk met andere 
middelen.

Uiteraard omvat de maritieme militaire luchtvaart meer dan dat. Het 
commentaar dat de visie te veel op helikopters is gericht is dan ook 
terecht. Het belang en de mogelijkheden van maritieme patrouillevlieg-
tuigen (MPA) staan niet ter discussie. Hetzelfde geldt overigens ook 
voor bijvoorbeeld het vliegdekschip. Beide middelen zouden nog steeds 
van grote toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse krijgsmacht. 
Niemand binnen Defensie bestrijdt het belang van dit soort midde-
len. Je zou dit dus ook als ambitie kunnen stellen. Wij hebben ervoor 
gekozen om dit niet te doen. In onze visie hebben we ons gericht op de 
meest kansrijke en betaalbare opties in de komende vijftien jaar. Helaas 
behoort de herintroductie van het maritieme patrouillevliegtuig daar niet 
bij. Deze capaciteit is dermate prijzig dat het momenteel niet binnen 
de defensieplannen past en dat ook het draagvlak ontbreekt voor een 
herschikking van de plannen.

Heeft onze visie daarmee een beperkt blikveld en is ze aan de voorzich-
tige kant? Misschien is dat zo, maar daar staat tegenover dat deze visie, 
ook voor het MLD-personeel, een realistisch perspectief biedt en de 
Nederlandse maritieme militaire luchtvaart voorbereidt op het volgende 
decennium. De discussie naar aanleiding van ons artikel is zeer waarde-
vol. Onze schets van de toekomst is zoals gezegd niet in beton gegoten. 
Zo zou het zinvol kunnen zijn de visie nog eens tegen het licht te houden 
met de vraag of we de capaciteiten van een MPA ook op een andere 
manier zouden kunnen invullen.’

Reacties op ‘Flightplan 2035. Maritieme Militaire Luchtvaart: een blik op de toekomst’, door  
LTZ1 dr. Roy de Ruiter e.a. in Marineblad nr. 5, augustus 2020.
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Kapitein-luitenant-ter-zee Rob Pulles is onlangs tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot 
nieuwe voorzitter van de KVMO. Hij volgt Marc de Natris op die in juni afscheid nam als bestuurder 
van de vereniging. Na diverse missies en een driejarige uitzending naar het Caribisch gebied, posten in 
Den Helder en een docentschap in Breda, komt Rob Pulles nu naar Den Haag. Wie is hij en wat zijn de 
plannen en visie van de nieuwe KVMO-voorzitter?

KLTZ Rob Pulles, 
de nieuwe voorzitter van de KVMO

EVEN VOORSTELLEN:  

8

Bijna aan het einde van het gesprek, wil de nieuwe 
KVMO-voorzitter nog even stilstaan bij zijn 
voorganger Marc de Natris. Rob Pulles vindt het een 

behoorlijke uitdaging om in de schoenen te gaan staan 
van zijn voorganger. Marc heeft het KVMO-bestuurswerk 
22 jaar gedaan. ‘Zijn ervaring en kennis vind je niet 
op een usb-stick die je even inplugt. Het is behoorlijk 
spannend.’  
KLTZ Robert Onno Paul Pulles is 51 jaar geleden 
geboren in Utrecht, getrouwd en vader van drie (bijna) 
volwassen kinderen, twee zoons en een dochter. 
Daarnaast is hij marathonloper, beschermheer van de 

Adelborstenvereniging Mare Nostrum, 
oud-voorzitter KVMO Zuid en oud-
docent aan het Instituut Defensie 
Leergangen. 

Marathons en yoga
‘Bij hard werken hoort goed ontspan-
nen, er moet balans zijn tussen die 
twee', schrijft Pulles in zijn cv in twee 
zinnen die hem haarscherp typeren. 
Ook schrijft hij: 'Ik kan slecht tegen 
nutteloze werkzaamheden, nutteloze 

rapportages en niet nagekomen beloftes.' Ontspannen is 
een essentieel onderdeel van het werk. Hij doet dat onder 
meer door te sporten. Als hockeyer vooral, maar twee 
keer liep hij in Leiden ook de marathon. En dit jaar was 
hij in training voor de marathon van New York voor Kika. 
Helaas gooide corona roet in het eten. ‘Het moest een 
bijzondere editie worden, de 50ste. Die is nu opgescho-
ven naar volgend jaar en ik ben vastbesloten er bij te zijn.’ 
Naast het lopen, doet Pulles aan yoga. ‘Niet vanwege 
de chakra’s en de zen, maar om mijn spieren soepel te 
houden. De ademhalings- en concentratieoefeningen en 
meditatie kan ik iedereen aanraden.’ 

Yoga past hij ook toe in zijn werk, het helpt hem bijvoor-
beeld ook in drukke tijden goed te slapen. ‘En je leert 
invloeden van buiten waar te nemen, maar er verder niets 
mee te doen. Zodra je dingen zoals omgevingsgeluiden 

Bij historisch schip de Aurora in  

St. Petersburg (2013)
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kunt negeren, merk je dat ze ook snel weer verdwijnen.’ 
Hij verwacht zelfs dat yoga in de onderhandelingen van 
pas zal komen die hij binnenkort als voorman van de 
KVMO zal voeren. ‘Ik heb geleerd om niet overal vol in te 
gaan, maar eerst afstand te nemen, rustig na te denken en 
dan pas te reageren.’

Actief meedenken over inrichting organisatie
De KVMO is naast beroepsvereniging voor officieren ook 
een vakbond. Pulles ziet die taakstelling niet als tegenge-
steld of een spagaat, maar vindt beide functies comple-
mentair. ‘Een spagaat is ook verbinding. Daar wil ik de 
nadruk op leggen. Ik ben niet zo van het klassieke actie, 
actie, maar meer van een constructieve opstelling; met 
eigen voorstellen komen en meedenken. Zo blijf je betrok-
ken bij het proces en voorkom je dat je marginaliseert.’ 
If you can’t beat them, join them? Wellicht, maar wel 
zonder onderdeel te worden van het systeem. We werken 
op basis van gedeelde belangen en blijven tegelijkertijd de 
luis in de pels.’ 

Defensie, en daarmee de marine, staat de komende jaren 
voor een aantal zware opgaven, vult hij aan. Een belang-
rijke opgave is de vraag hoe de organisatie toekomst-
bestendig blijft: ‘Hoe houden we mensen binnen, hoe 
houden we ze tevreden en hoe kunnen we de tekorten 
inlopen?’ Nieuwe ontwikkelingen en contractvormen 
bieden daarbij volgens Pulles tal van kansen: reservisten, 
zij-instromers, specialisten en gewone instromers die 
Defensie een mooie werkgever vinden.’ Eerlijk belonen is 
wat hem betreft vitaal. ‘Kijk, marktconform is niet altijd 
mogelijk bij Defensie. De mensen begrijpen dat. Ze weten 
dat ze bij een aparte organisatie werken en doen dat 
doorgaans vanuit een overtuiging. Het hoeft dus geen top 
of the bill te zijn, maar het moet ook niet zo zijn dat je 
onder het minimumloon zit als je in het weekend vaart.’

Jongeren en het KVMO
Jongeren interesseren voor de defensieorganisatie én voor 
de KVMO, ziet de nieuwe voorzitter als een belangrijke 
missie. Er komt dan ook 
snel een update van het 
hele pakket communicatie 
van de vereniging, be-
looft hij. Het Marineblad 
wordt daarin meegenomen. Volgens hem is duidelijk dat 
artikelen gelezen worden, maar niet altijd door iedereen. 
‘Daar kunnen we nog een slag maken.’ Sociale media 
hebben zich op dat vlak al bewezen, denkt hij. ‘Het blad 
wil ik behouden, maar artikelen zouden online beter en 
los gepresenteerd kunnen worden op een manier dat het 
eenvoudig wordt om ze te delen met anderen. Dat ge-
beurt veel op LinkedIn. Daar en op Twitter kun je ook een 
breder publiek bereiken, oner wie politici en journalisten. 
Dat draagt bij aan onze zichtbaarheid in de samenleving.’ 
Ook vlogjes zijn wat hem betreft een optie. 

De interesse voor de KVMO is er, daarvan is hij overtuigd. 
‘Jonge adelborsten op het KIM worden massaal lid.’ Die 
mensen wil hij gaan opzoeken. Hij wil vaker op locatie 
met officieren in gesprek om te horen wat er leeft en om 

aan te geven wat belangrijk is. ‘Ik snap dat het pensioen 
voor iemand van 23 nog ver weg is, maar we moeten 
toch het belang over het voetlicht brengen om ons als 
collectief voor een goed pensioen en secundaire arbeids-
voorwaarden in te zetten. Alles bij de marine is teamwerk, 
iedereen is belangrijk. Niet op alle momenten, maar als 
er schakels missen dan blijkt dat veel niet kan. Met die 
beeldspraak wil ik de mensen duidelijk maken dat wat we 
doen belangrijk is.’

Van IJsland en de Adriatische kust naar de 
Perzische Golf en de Cariben
De overste ontwikkelde de liefde voor Defensie zelf al op 
zeer jonge leeftijd. Zijn vader was reserveofficier bij de 
landmacht en door een toevalstreffer wist hij al vanaf zijn 
veertiende dat hij bij de Koninklijke Marine wilde. ‘Tijdens 
een fietsvakantie met twee vriendjes zag ik een aankon-
diging van de Vlootdagen. Ik ben daar in mijn eentje 
naartoe gefietst en was verkocht.’ Join the Navy, see the 
world trok de jonge Pulles. Ook de actualiteit stimuleerde 
hem in zijn keuze. 1983 was de tijd van de Koude Oorlog 

en het debat over kruis-
raketten in Woensdrecht. 
‘Voor mij waren mensen die 
bij Defensie werkten met 
iets heel belangrijks bezig.’ 

Direct na het vwo stroomde hij daarom na een keuring in 
bij het KIM. In 1990 was hij adelborst af en drie jaar later 
had hij zijn studie afgerond. Vanaf dat moment heeft hij 
veel gevaren en zag ‘de wereld’. 

Pulles deed dienst op tal van marineschepen, waaronder 
Hr.Ms. De Zeven Provinciën, Hr.Ms. Van Galen, Hr.Ms. 
Zuiderkruis en Hr.Ms. Amsterdam. Het aantal mensen aan 
wie hij leiding gaf kon variëren van 2 tot 120 man. Zijn 
functies op de schepen, op Marinevliegkamp De Kooy 
en het Maritiem Hoofd Kwartier in het Caribisch gebied 
waren er veel, evenals zijn uitzendingen. Die varieerden 
van de eerste missie na de Koude Oorlog in de Adriatische 
Zee (Sharp Guard) en SAR- en kustwachtoperaties voor 
de Nederlandse kust tot anti-submarine warfare vanuit 
IJsland en Enduring Freedom in de Perzische Golf en anti-

‘Als je wilt dat iets verandert, 
dan moet je actie ondernemen’

KLTZ Rob Pulles, 
de nieuwe voorzitter van de KVMO

Washington D.C. (2019)

Bij historisch schip de Aurora in  

St. Petersburg (2013)
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Sterk team aan zet bij KVMO
‘Als je wilt dat iets verandert, dan moet je actie on-
dernemen’, is een leus die Pulles zowel privé als in zijn 
werk graag toepast. Een van de grote zaken die hij als 
vakbondsvoorzitter op zijn bordje krijgt, zijn de onder-
handelingen over een nieuwe cao, de gesprekken over 
een nieuw loongebouw en functiewaarderingen en de 
invulling van het nieuwe pensioenakkoord. Hij ziet er naar 
uit. ‘Deze functie vind ik juist zo uitdagend, omdat ze een 
heel nieuw speelveld biedt, je op zeven borden tegelijk 
aan het schaken bent. In tegenstelling tot andere banen 
in Den Haag is het niet een dossierfunctie waarbij zaken 
in een la verdwijnen. Als KVMO-voorman kan ik echt 
betrokken zijn bij de inrichting van de organisatie.’

De samenstelling van het het bestuur en de staf van het 
KVMO geeft hem vertrouwen dat de aanstaande gesprek-
ken met de Defensiestaf en minister goed zullen verlopen. 
‘In mijn werk bij het IDL hebben we tijdens de coronacrisis 
gemerkt dat we als klein team veel voor elkaar kregen. 
De KVMO is ook zo’n kleine club, met vrijwilligers. Die 
zijn altijd goed voor de intrinsieke motivatie. Onze nieuwe 
secretaris Harmen Krul is jong en enthousiast. Samen 
met het hoofd Georganiseerd Overleg Thijs van Leeuwen 

kunnen we een ijzersterk onder-
handelingsteam zijn.’ Ook het werk 
van de andere hoofdbestuursleden, 
afdelingsbesturen en de mensen op 

het KVMO-kantoor noemt de nieuwe voorzitter  essenti-
eel. Wel waarschuwt hij voor al te hoge verwachtingen: 
‘Driekwart jaar geleden leek het goed te gaan met de 
economie, maar door COVID-19 is alles anders. Toch kun-
nen en moeten we blijven investeren. De wereld staat niet 
stil door corona en is er zelfs spannender op geworden. 
Er is een goede defensieorganisatie nodig die past bij 
die nieuwe veiligheidsomgeving. En dat kost nu eenmaal 
geld.’

piraterijoperaties bij Somalië. Wat heeft de meeste indruk 
gemaakt? Alles had volgens Pulles zijn eigen charmes. 
‘Maar Enduring Freedom was wel 
heel bijzonder. Die ging langzaam 
over in een anti-piraterijoperatie. Dat 
was al vóór ze in 2008 een officiële 
missie werd. De operatie was soms heel spannend en 
soms heel frustrerend. Maar we hebben mensen kunnen 
helpen. Het geeft voldoening om te zien dat iemand zich 
voor het eerst in maanden weer veilig voelt en, iets heel 
simpels, een douche kan nemen.’ Op Curaçao was hij drie 
jaar gestationeerd. Ook dat was een aparte ervaring. Hij 
was betroken bij operaties voor het bewaken van gevan-
genen en het zoeken naar bewijs van misdrijven. Verder 
stuurde hij meerdere keren operaties voor noodhulpver-
lening in het gebied aan. ‘En dan blafte af en toe ook 
Venezuela nog even. Maar eigenlijk waren alle operaties 
geweldig, zij zijn toch de reden dat ik bij de marine ben 
gegaan.’

‘Join the navy, see the world’

Wil je contact met KVM0-voorzitter  
Rob Pulles, heb je vragen of suggesties? 
Mail hem via voorzitter@kvmo.nl.

Rob Pulles en zijn vrouw Annemarie op Curaçao (2015)

Dominicaanse Republiek (2014). Rob bezoekt met Amerikaanse collega's 

diverse bondgenoten
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‘Europese leiders 
blijven toch vooral 

twijfelend
naar de 

veranderende  
wereld staren’

G
ezamenlijke uitdagingen worden verondersteld landen een krachtige aanzet te 
geven om samen te werken. De laatste jaren wordt dan ook vaak geredeneerd 
dat de toenemende onzekerheid rondom Europa zou leiden tot betere 
samenwerking binnen Europa. De coronapandemie zou dat proces kunnen 

versnellen. Een geopolitiek Europa. Helaas is er weinig van aan. Europese leiders bezigen 
graag de gewichtige taal van de geopolitiek, maar blijven toch vooral twijfelend naar de 
veranderende wereld staren. 

De Europese instellingen brengen geen duidelijkheid. De hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor Buitenlandse Zaken blijft in zijn essays open deuren intrappen. Hij benadrukt 
het belang van samenwerking tussen de lidstaten, van een minder naïef Europa, maar 
zegt niet hoe. Er is nauwelijks een trendbreuk met de vorige commissie. 

En als we dan naar specifieke geopolitieke kwesties kijken, is er nauwelijks vooruitgang 
te bespeuren. De grootmachten China en de Verenigde Staten blijven uiteenlopende 
houdingen uitlokken. Lidstaten in het Oosten dwepen met Donald Trump terwijl zijn 
naam alleen al de Duitse bondskanselier doet rillen. Toch blijft Berlijn het belang van 
het NAVO-bondgenootschap verdedigen waar Emmanuel Macron het breindood heeft 
verklaard. In plaats van een echte autonome koers uit te zetten, reikhalzen de meeste 
Europese landen bijna wanhopig naar een nieuwe Democratische president in de VS om 
de leiding te nemen.

Ten opzichte van China is er nauwelijks meer cohesie. De meeste lidstaten zijn zich be-
wust van het risico uiteen gespeeld te worden en aanvaarden dat er ‘iets’ moet gebeu-
ren, maar zijn het wederom niet eens over wat er dan precies moet gebeuren. Maatre-
gelen op papier, zoals het screenen van investeringen, blijven bescheiden in de praktijk. 
Hongarije en Griekenland blijven tegen Peking aan schurken. Het Duitse voorzitterschap 
weet ondertussen niet van welk hout pijlen te maken.

Rusland en Turkije blijven evenzeer verdelen. Ten opzichte van Rusland speelt Polen het 
hard, vooral gesteund door de Baltische staten. Duitsland zit wat op de wip, maar blijft 
besluiteloos. Berlijn fulmineerde tegen de vergiftiging van de Russische oppositieleider 
Aleksej Navalny, maar blijft vasthouden aan de nieuwe pijpleiding naar Rusland. Dat 
maakt de Polen furieus. Frankrijk stuurt dan weer aan op een toenadering. Ten aanzien 
van Turkije neemt Frankrijk een harde houding aan, aan de zijde van Griekenland, terwijl 
de Duitsers op de rem staan en de militaire oefeningen van Parijs in de Middellandse Zee 
onrechtstreeks bekritiseert. De Balkan, waar zowel Rusland als Turkije actiever worden: 
weinig Europese daadkracht. 

Afrika dan. Zowat elke Europese leider heeft in de voorbije jaren het geopolitieke belang 
van Afrika onderstreept. Maar in de heikele dossiers blijkt de samenwerking beperkt. 
In Libië lijken Frankrijk en Italië wat meer naar elkaar op te schuiven, maar het valt nog 
te bezien of de twee ook werkelijk samen zullen optrekken. In de Sahel blijft president 
Macron smeken om Europese steun, maar de Duitsers talmen om troepen te sturen. Klei-
nere lidstaten, waaronder ons land, willen misschien wel, maar zijn er met moeite toe in 
staat. Slaagde de EU er in 2008 nog in om de strijd tegen de piraterij in de Golf van Aden 
aan te binden, vandaag lukt dit niet meer in de Golf van Guinea. 

Achter de façade van Europese samenwerking overheerst nog steeds het nationale eigen-
belang en dat is eigenlijk nooit anders geweest. Maar vertegenwoordigde de Europese 
Unie aanvankelijk rondom twintig procent van de wereldwijde militaire uitgaven, vandaag 
is dat nog amper tien procent. De verdeeldheid blijft, de macht taant. Het veiligstellen van 
de positie van Europa begint met het erkennen van die onaangename realiteit.

Dr. Jonathan Holslag is 
politicoloog en China-
kenner. Hij is onder meer 
docent Internationale 
Politiek aan de Vrije 
Universiteit Brussel. 
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manoeuvrerende oorlogsschepen ten behoeve van 
de bescherming van natuurlijke rijkdommen in 
betwiste wateren
Afgelopen juli vertrokken Franse oorlogsschepen naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee. De 
aanleiding betrof oplopende spanningen tussen Griekenland, Cyprus en Turkije nadat Ankara berichtte 
het onderzoeksschip Oruç Reis onder escorte van Turkse oorlogsschepen naar een gebied te sturen dat 
volgens Griekenland en Cyprus in hun maritieme zone valt. Claims die door Turkije worden betwist. 
Frankrijk koos de kant van Griekenland en Cyprus: ‘Je veux une nouvelle fois redire la pleine solidarité 
de la France avec Chypre mais également avec la Grèce face aux violations de leur souveraineté par la 
Turquie', schreef de Franse president Macron volgens Le Monde.1

Grieks kustgebied (wikimedia.org)

Wat er gaande is in de wateren in het oostelijk 
deel van de Middellandse Zee is in zekere zin 
vergelijkbaar met de situatie in de Zuid-Chine-

se Zee: de rechten op natuurlijke rijkdommen in de zee en 
onder de zee zijn gelinkt aan de maritieme zones van de 
omringende landen die onderling in dispuut zijn over ter-
ritoir en over de rechten die het territoir creëert in zee. De 
landen rondom de oostelijke Middellandse Zee zijn niet al-
lemaal partij bij het VN-zeerechtverdrag (UNCLOS). Turkije, 
Israël en Syrië zijn dat niet. Griekenland, Cyprus, Egypte en 
Libanon zijn dat wel. Ingegeven door nationale belangen 
zijn de posities over onderdelen van het recht van de zee 
verdeeld, zoals over de vraag of eilanden eigen maritieme 
zones moeten hebben en de wijze waarop een exclusieve 
economische zone (EEZ) afgebakend wordt. Deze bijdrage 
geeft een schets van de situatie in het oostelijk deel van 
de Middellandse Zee, met een focus op de disputen over 
de maritieme zones. 

Schets van de oostelijke Middellandse Zee
Het oostelijk deel van de Middellandse Zee grenst zowel 
aan Zuidoost-Europa, het Midden-Oosten als aan Noord-
Afrika. Het biedt toegang tot twee strategische waterwe-
gen naar andere zeeën, het Suezkanaal en de Bosporus, 
en de ondergrond van de zee is rijk aan natuurlijke 
hulpbronnen, waaronder olie en aardgas, die met almaar 
verder ontwikkelende technieken steeds toegankelijker 
worden.2 Tussen de omringende landen (Griekenland, 
Turkije, Syrië, Libanon, Israël, Cyprus, Egypte en Libië) 
bestaan verschillende onderlinge conflicten en spanningen 
die ook gevolgen hebben voor de maritieme dimensie. 
Een langlopend regionaal conflict bestaat tussen Grieken-
land en Turkije over de status van verschillende eilanden 
en de bijbehorende maritieme zones in de Egeïsche Zee. In 
een eerdere bijdrage in het Marineblad heb ik hier reeds 
over geschreven.3 Bovendien bestaat tussen de landen ook 
onenigheid over de grenzen van de EEZ in de oostelijke 
Middellandse Zee. Het Turkse streven naar vrijheid van 
maritieme doorgang in de Egeïsche Zee en de toegang tot 

Spanning in de oostelijke 
Middellandse Zee: 
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manoeuvrerende oorlogsschepen ten behoeve van 
de bescherming van natuurlijke rijkdommen in 
betwiste wateren

Kaart van het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Tussen de omringende landen (Griekenland, Turkije, Syrië, Libanon, Israël, Cyprus, Egypte en Libië) 

bestaan verschillende onderlinge conflicten en spanningen die ook gevolgen hebben voor de maritieme dimensie (www.gisreportsonline.com)

de natuurlijke rijkdommen in de oostelijke Middellandse 
Zee past binnen de zogenaamde Blue Homeland-strategie. 
Dit speelt ook mee in het conflict tussen Cyprus en Turkije, 
waar Turkije sinds 1974 de afscheiding van het noordelijke 
deel van Cyprus (de Turkse Republiek van Noord-Cyprus) 
politiek en militair ondersteunt en de soevereiniteit van de 
Republiek Cyprus over het gehele eiland niet erkent. Het-
zelfde geldt voor de door Cyprus afgekondigde maritieme 
zones rondom het gehele eiland. Tussen Libanon en Israël 
bestaat onenigheid over een strookje territoriale zee, dat 
Israël uit veiligheidsoverwegingen controleert. Dit land is 
tevens in conflict met Hamas in de Gazastrook, waar de 
maritieme dimensie van dit conflict zich uit in een blokka-
de voor de kust van de Gaza. Inmiddels is het al meer dan 

tien jaar geleden dat hier het bekende Freedom Flotilla/
Mavi Marmara incident plaatsvond, waarbij verschillende 
Turken het leven lieten. De Comoren, de vlaggenstaat van 
de Mavi Marmara, diende in 2013 bij het Internationaal 
Strafhof in Den Haag een verzoek in over te gaan tot 
vervolging voor oorlogsmisdrijven. De aanklager van het 
Strafhof meende echter dat de daden niet ernstig genoeg 
waren om binnen de competentie van het hof te vallen. 
Tot internationale geschillenbeslechting is het verder nooit 
gekomen. 
Bovenop deze langlopende regionale conflicten is Libië 
sinds het einde van de oorlog tegen de Libische president 
Kadaffi in oktober 2011 tot op heden een onstabiele staat 
gebleven. Naast de maritieme dimensie die de voort-

Spanning in de oostelijke 
Middellandse Zee: 



Spanning in de oostelijke Middellandse ZeeGEOPOLITIEK

14

gaande binnenlandse strijd nog steeds heeft inzake de 
migrantenproblematiek naar vooral het Italiaanse eilandje 
Lampedusa en de  maritieme handhaving van het wa-
penembargo, bestaat over de huidige gang van zaken in 
Libië onenigheid tussen Frankrijk en de recente militaire 
inmenging van Turkije ter ondersteuning van de Libische 
regering. Dit laatste vormt één van de redenen waarom 
Frankrijk oorlogsschepen stuurt ter ondersteuning van 
Griekenland en Cyprus wat betreft de huidige spannin-
gen. Voorts vinden we ook Amerikaanse en Russische 
oorlogsschepen in de regio vanwege de oorlog in Syrië 
die hun aandacht nu ook, 
blijkens krantenberichten, naar 
de Grieks-Turkse spanningen 
hebben verlegd. Washington 
en Moskou hebben boven-
dien meer oorlogsschepen 
samengetrokken in de regio.4 
Tenslotte zij nog vermeld dat 
Groot-Brittannië nog altijd twee soevereine militaire bases 
op Cyprus bezit.5 In de regio bevindt zich dus momenteel 
een aardige mix van landen en oorlogsschepen, te midden 
van een grote hoeveelheid verstrengelde belangen. 

De exclusieve economische zone
De grote aanleiding voor de recente spanningen in de 
regio is een dispuut over de exploratie van natuurlijke rijk-
dommen. Er bestaat geen internationaalrechtelijk instru-
ment dat specifiek en uitsluitend ingaat op de verdeling 
van natuurlijk rijkdommen zoals olie en aardgas in zee.6 
De verdeling van natuurlijke rijkdommen in de zeebodem 
is verbonden met de maritieme zones die de kuststaat kan 
claimen op basis van het internationaal recht van de zee. 
In juridische zin concentreren de disputen in het oostelijke 
gedeelte van de Middellandse Zee zich momenteel daar-
mee vooral op de exclusieve economische zone (EEZ). 
De EEZ is een maritieme zone van maximaal 200 zeemijl 
breed, gemeten vanaf de basislijn.7 In de EEZ hebben 
staten het exclusieve recht om onder meer levende en 
niet-levende natuurlijke rijkdommen te exploreren en te 
exploiteren (zoeken en uitbaten), andere activiteiten voor 
economische exploitatie te ondernemen (zoals wind- en 
waterenergie), het recht om kunstmatige eilanden en 
installaties in te richten en wetenschappelijk onderzoek 
te doen. Exclusiviteit betekent dat andere landen worden 
uitgesloten van die rechten. Deze rechten strekken zich uit 
over zowel de wateren, de zeebodem en de ondergrond 
daarvan.8 Andere landen hebben in de EEZ vrijheid van 
navigatie.9 Het concept van een dergelijke zone is gecodi-
ficeerd in het VN-Zeerechtverdrag, maar wordt doorgaans 
beschouwd als internationaal gewoonterecht. Dit bete-
kent dat het voor de toepassing van de regels van de EEZ 
in beginsel niet uitmaakt of een land wel of niet partij is 
bij het VN-Zeerechtverdrag.10 

Landen die dicht op elkaar zitten zullen er onderling uit 
moeten komen waar de grens van hun EEZ ligt, of hun 
geschil uiteindelijk voor een tribunaal brengen wanneer 
een onderlinge oplossing uitblijft. Dit is ook het geval in de 
oostelijke Middellandse Zee, waar, ter illustratie, de geo-
grafische afstand tussen Turkije en Egypte een kleine 400 

zeemijl bedraagt en Cyprus daar dan nog tussenin ligt. Dit 
betekent dat voor de overlappende gebieden er onderlinge 
afbakeningsafspraken (boundary delimitation) gemaakt 
moeten worden. In dit geval dus met landen waarmee de 
betrekkingen niet heel warm zijn en waar bovendien de 
soevereine en economische belangen heel groot zijn. De 
afbakening van de EEZ is daarom één van de grotere re-
gionale problemen. Volgens Griekenland is de afbakening 
van voornoemde zone overigens het enige echte juridi-
sche probleem, terwijl de andere door Turkije aangegeven 
standpunten volgens Griekenland in feite geen juridische 

vraagstukken betreffen, maar 
eerder van politieke aard zijn. 
Zo stelt Athene bijvoorbeeld 
inzake de disputen over de 
eigen eilanden die in de 
Egeïsche Zee heel dicht op de 
kust van Turkije liggen, dat de 
Griekse uitbreiding van  

de territoriale zee van de huidige zes naar de gebruikelijke 
twaalf zeemijl geen juridisch vraagstuk is (want dat ant-
woord is wel duidelijk), maar niet plaatsvindt vanwege 
de politieke gevolgen ervan, namelijk een mogelijke gang 
naar een gewapend conflict door Turkije. 

EEZ-disputen in de regio
In 2004 heeft Cyprus een EEZ voor het gehele eiland 
geclaimd. Het heeft daarvoor afbakeningsafspraken 
gemaakt met Egypte in 2003, Israël in 2010 en Libanon in 
2007. Deze laatste overeenkomst is nog niet geratificeerd 
door Libanon, onder meer vanwege het dispuut over de 
genoemde strook territoriale zee tussen Libanon en Israël. 
Ratificatie impliceert misschien een acceptatie van de 
huidige situatie door Libanon over dit strookje zee. Turkije 
erkent de EEZ van Cyprus en de afspraken met andere 
landen niet. Liever had Ankara, logischerwijs, gezien dat 
hun territoriale punt over het eiland werd geadresseerd 
voordat aan de afbakening van de maritieme zone werd 
begonnen. Cyprus, noch de rest van de wereld, erkent 
evenwel de Turkse Republiek van Noord Cyprus. Om 
tegen de door Cyprus gemaakte afspraken te protesteren, 
die volgens Ankara de rechten op de reikwijdte van een 
Turks continentaal plat schenden, stuurt Turkije onder-
zoeksschepen Fatih en de Yavuz om naar olie te boren, 
en recent de Oruc Reis.11 In een brief aan de VN, in maart 
2020, legt Turkije zijn positie uit: 

‘In addition to the fact that the Greek Cypriot Adminis-
tration is not competent to represent the whole island 
of Cyprus and as such cannot claim de jure and/or de 
facto jurisdiction or sovereignty over these areas, it is 
against the legal background explained above that 
the hydrocarbon activities carried out by Turkey lie 
entirely within the Turkish continental shelf. Any claim 
concerning the hydrocarbon activities of the Turkish 
Republic of Northern Cyprus should be addressed to 
the Turkish Republic of Northern Cyprus.’12

Vanwege de verstrengelde onderlinge disputen hebben 
Griekenland en Turkije formeel geen EEZ afgekondigd. 
Een nieuwe stap in die laatste richting werd echter eind 

‘Wat er gaande is in de wateren in het  
oostelijk deel van de Middellandse Zee is  

in zekere zin vergelijkbaar met de situatie in  
de Zuid-Chinese Zee’
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november vorig jaar gezet door Turkije. In november 2019 
maakte Turkije met Libië afbakeningsafspraken.13 Deze 
werden onder meer ingegeven door een door Ankara 
ervaren isolatiestrategie over de wateren door andere 
landen in de regio.14 Volgens Griekenland houdt de zone 
die Turkije daarmee beoogt geen rekening met de rechten 
op maritieme zones die de Griekse eilanden in datzelfde 
gebied genereren. Griekenland beschouwt de afspraak 
tussen Libië en Turkije als niet bindend voor Griekenland. 
Desalniettemin werd als tegenreactie in 2020 de Turkse 
stap gevolgd door een Griekse. Een afbakeningsover-
eenkomst met Italië werd in juni vastgelegd15 en begin 
augustus tekende Griekenland een afbakeningsafspraak 
met Egypte. De beoogde strook die uit deze afspraak 
voortkomt, overlapt met de EEZ die tussen Libië en Turkije 
is vastgelegd. Zo hebben beide landen afbakeningsclaims 
die ze van elkaar niet erkennen. Ook Syrië liet van zich 
horen door in een brief aan de VN de Turkse afspraken 
niet te erkennen en te menen dat de afspraak politieke en 
juridische implicaties zal hebben voor een toekomstige af-
bakening van maritieme grenzen tussen Syrië en Turkije.16  

Het eiland Kastellorizo
In de mix van disputen rondom de EEZ speelt ook het 
eilandje Kastellorizo een belangrijke rol. Zoals eerder op-
gemerkt ligt dit dicht op de kust van Turkije en is dit het 
meest oostelijk gelegen stuk Grieks territoir. Volgens het 
recht van de zee (artikel 121 VN-Zeerechtverdrag) heeft 
het eiland ook het recht op maritieme zones, waaronder 
een EEZ. Als gevolg hiervan wordt Turkije afgesneden van 
een groot stuk zee, dat het door de recente afbakenings-
afspraken met Libië wel aan zichzelf lijkt toe te kennen. 
Griekenland houdt vast aan het uitgangspunt dat eilan-
den op basis van het internationaal recht van de zee ook 
maritieme zones generen en dat de afbakeningsmethode 
de zogenaamde equidistantielijn-methode is, waarbij de 
lijn in eerste instantie op het midden wordt gelegd en 
vervolgens wordt aangepast naar aanleiding van ver-
schillende factoren.17 Turkije stelt daartegenover dat er 

speciale omstandigheden bestaan waardoor de afbake-
ning van de zones in dit geval anders moet zijn. Onder 
meer de afstand van het eiland tot het Griekse vasteland, 
dat het eiland een natuurlijke uitstulping is van de Turkse 
landmassa en dat de Griekse afbakening onevenredig is 
ten opzichte van wat Turkije dan niet heeft. In het recente 
dispuut betreffende het onderzoeksschip de Oruc Reis, 
hetwelk Griekenland verzocht het gebied te verlaten, be-
hield Turkije de positie dat: ‘islands that are far from the 
mainland and closer to Turkey cannot have a continental 
shelf’. In een brief van Turkije aan de VN, in maart 2020, 
legt Turkije zijn positie uit: 

‘The Memorandum of Understanding [met Libië,], fol-
lowing the precedent of various judgments by interna-
tional bodies of adjudication, is based on the principles 
that: (a) islands cannot have a cut-off effect on the 
coastal projection of Turkey, the country with the lon-
gest continental coastline in Eastern Mediterranean; (b) 
the islands which lie on the wrong side of the median 
A/74/757 2/3 20-04258 line between two mainlands 
cannot create maritime jurisdiction areas beyond their 
territorial waters; and (c) the length and direction of 
the coasts should be taken into account in delineating 
maritime jurisdiction areas.’

Ten slotte
De weg naar internationale geschillenbeslechting door 
een internationaal tribunaal waar geschillen over zeerecht 
aanhangig kunnen worden gemaakt, ligt in deze langlo-
pende en met meerdere belangen verstrengelde kwestie 
niet voor de hand. Daarbij komt dat Griekenland de zo-
genaamde optionele exceptie uit het VN-Zeerechtverdrag 
heeft ingeroepen waardoor maritieme grensdisputen over 
EEZ’s niet onder de jurisdictie voor geschillenbeslechting 
op basis van het VN-Zeerechtverdrag vallen.18 Interes-
sant in algemene zin is dat het vaststellen van bepaalde 
zeegrenzen, zoals de territoriale zee en de EEZ, kennelijk 
dusdanig politiek gevoelig kan liggen dat het nodig is 

Turks onderzoeksschip Oruç Reis vaart in de buurt van Cyprus onder escorte van Turkse oorlogsschepen (Turkse marine)
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geweest in het verdrag een mogelijkheid tot uitzondering 
(opt-out clause) te bieden op de competentie van een 
zeerechttribunaal.19 Een dergelijk opt out-mogelijkheid 
bestaat overigens ook voor militaire activiteiten. 
Volgens nieuwsberichten in augustus ging de Griekse ma-
rine naar een verhoogde alert status en werden oorlogs-
schepen naar het dispuutgebied gedirigeerd. Voorlopig is 
het sindsdien militair gezien gebleven bij manoeuvres en 
gezamenlijk oefeningen met andere betrokken marines in 
de regio, zonder daadwerkelijk geweldgebruik, afgezien 
van een botsing tussen het Griekse oorlogsschip Limnos 
en Turkse Kemal Reis, één van de escorterende oorlogs-
schepen van de Oruc Reis.20 Het voorlopig eerste militaire 
‘slachtoffer’ is dan ook van politieke aard: de nationale 
veiligheidsadviseur van de Griekse premier viceadmiraal 
Alexandros Diakopoulos trad af na een uitspraak die niet 
in lijn met het Griekse standpunt lag. Op zee blijft het 
voorlopig een voorzichtige dans van schepen tussen de 
spelers in het verstrengelde strategische spel in de ooste-
lijke Middellandse Zee, waarbij fouten gelegenheid geven 
van politiek optreden naar militair optreden te gaan.  
  
KLTZ (LD) mr. dr. Martin Fink is momenteel Hoofd 
Juridische Zaken van de Koninklijke Marechaussee. 

Noten
1   Zie: https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/24/medi-

terranee-ankara-juge-nuls-et-non-avenus-les-propos-d-emmanuel-
macron_6047137_3210.html. 

2  Stylianos A. Sotiriou,’Creating norms around the Eastern Mediter-
ranean energy resources as a necessary means of security’, in: 
European Security, 29:2, 235-253 (2020). 

3  M.D. Fink, ‘Varen in betwiste gebieden, in: Marineblad (oktober 
2016).  

4  Zie: https://www.voanews.com/europe/us-warship-arrives-crete-
greece-turkey-standoff-escalates.

5  De SBA (Souvereign Base Areas). 
6  Zie onder meer International Law Commission (ILC), UN doc A/65 

10, paragraaf 382. 
7  Artikel 57 VN-Zeerechtverdrag. 
8  Artikel 56 VN-Zeerechtverdrag. 
9  Artikel 58 VN-Zeerechtverdrag. 
10  Zie bijv. J. Ashley Roach, ‘Today’s Customary International Law of the 

Sea’, in: Ocean Development & International Law, 45:3, 239-259 
(2014). 

11  Zie: https://www.bbc.com/news/world-europe-53723984.
12  Letter dated 18 March 2020 from the Permanent Representative of 

Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General. 
13  Memorandum of Understanding Between Turkey and Libya on Deli-

mitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean. Zie:  
https://www.nordicmonitor.com/2019/12/the-full-text-of-turkey-
libya-maritime-agreement-revealed/.

14  Zie hierover: Outstanding-Issues-in-the-Eastern-Mediterranean-and-
the-Aegean-Sea-Turkey-s-Views-and-Policies.pdf.

15   Zie: https://www.neweurope.eu/article/greece-italy-ink-agreement-
on-exclusive-economic-zones/.

16  A/74/831. Brief aan de UN General Assembly, 29 april 2020.  
17  E. Papastavridis, The Greek-Turkish Maritime Disputes: An Internatio-

nal Law Perspective, Policy Paper #36/2020 (Hellenic Foundation for 
European & Foreign Policy, 2020) p. 20.

18  Zie artikel 298 en 74 VN-Zeerechtverdrag. 
19  Zie artikel 298 VN-Zeerechtverdrag. 
20   Zie: https://www.ekathimerini.com/255962/article/ekathimerini/

news/defense-minister-congratulates-frigate-captain-confirming-
greek-turkish-ship-collision. 

CARTOON



marineblad   |   oktober 2020

17

‘Het is van belang 
dat mariniers zich 
zichtbaar kunnen 
onderscheiden, 
zowel binnen de 
marine als naar 

buiten’

Column

K
leren maken de man, aldus het Nederlands spreekwoord. Voor de militair – 
man en vrouw – speelt het uniform een nog belangrijkere rol. Veel militairen 
waren dan ook teleurgesteld toen het nieuwe uniform niet op tijd gereed 
was, maar het lot onderging van menig Defensie materieelsproject – en 
stevig vertraagd werd. Als het zover is dan krijgt het vlootpersoneel een 

uniform met een blauw camouflagepatroon. Dat de U.S. Navy na enkele jaren hun 
experiment met blauw camouflage (de blueberry) volledig terugdraaide, deert niet. Dat 
eerbiedwaardige marines zoals de Britse Royal Navy en Franse Marine Nationale het 
niet functioneel vinden, maakt ook niet uit. Het camouflagepatroon is vast nuttig als je 
overboord valt. Maar een nog grotere misser dan het blauwe camo van de vloot is het 
toekomstige groene pak van het Korps Mariniers. Deze zal hetzelfde zijn als die van de 
landmacht. Hier gaat het niet over functionaliteit, maar iets veel belangrijkers, namelijk 
identiteit. 

Het Korps is de landmacht niet. Taken zijn verschillend en de mindset is anders. Als er 
grenzen zijn, dan gaat de marinier er overheen. Soms gierend, meestal met humor en altijd 
met militaire effectiviteit. Men is trots op de eigen geschiedenis en tradities. Ze worden 
omvat in de Korpsgeest - die niemand gezien heeft maar die wel ronddwaalt. Nu zijn dit 
allemaal abstracte begrippen voor de spreadsheetmanagers van vandaag. Waarom niet 
het Korps samenvoegen met Luchtmobiel en de commando’s? Dat bespaart immers veel 
geld; zo kunnen we uitrusting, opleidingen en nog veel meer harmoniseren. Samenvoe-
ging is destijds voorkomen door het Korps steviger in de marine te vervlechten. Desalniet-
temin is samenwerking met de landmacht verder toegenomen – een groot goed – wat 
het belang van eigen identiteit alleen maar versterkt. Gevechtskracht komt namelijk uit 
eenheden die trots zijn, een robuuste cultuur hebben en hun saamhorigheid omzetten in 
fighting spirit. Eenheden met een eigen identiteit dus. 

Het is van belang dat mariniers zich zichtbaar kunnen onderscheiden, zowel binnen de 
marine als naar buiten. Met een eigen uniform en eigen insigne. Het traditionele kazerne-
tenue van het Korps is al een paar jaar geleden geschrapt. Een mooi voorbeeld van hoe het 
niet moet werd gegeven door Canada, eind jaren zestig. Toen werden de krijgsmachtdelen 
volledig samengevoegd en kregen alle militairen hetzelfde uniform. Langzaam werd alles 
teruggedraaid, omdat het esprit de corps van de verschillende eenheden eronder leed. 
Inmiddels hebben de krijgsmachtdelen weer hun eigen uniform terug en sommige regi-
menten hebben zelfs hun insignes uit de Tweede Wereldoorlog weer overgenomen. Zo 
ook de Britse Royal Marine Commando’s, die hun nieuw (uniek) uniform combineren met 
insignes uit de oorlog. Militaire geschiedenis en erfgoed spelen dus ook een belangrijke 
rol bij identiteit. 

De kwestie van uniformen is onderdeel van een grotere vraag: hoe belangrijk zijn cultuur 
en tradities voor een krijgsmacht? Afgelopen dertig jaar hebben de bezuinigingen meer 
weggesneden dan alleen fregatten en tanks. Veel tradities zijn op de helling gegaan. Kon-
den we geld besparen door de Longroom en de andere verblijven om te smeden naar een 
all-ranks? Natuurlijk kon dat. Maar militaire identiteit put juist zijn kracht uit een mozaïek 
van kleine tradities en gebruiken. Dit is natuurlijk geen pleidooi voor de herinvoering van 
royale zeventiende-eeuwse bierrantsoenen of het opnieuw meevaren van scheepshon-
den, maar het is wel essentieel dat het immateriële – militaire identiteit  – meer aandacht 
krijgt. En dat mag best wat kosten, want het levert bovendien in crisis en oorlog echt iets 
op. Napoleon zei ooit dat soldaten lang en hard vechten voor een gekleurd lintje. Het be-
gint met trots zijn op het eigen uniform. 

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



Een tanker die 
geschiedenis schreef
Het gebeurt niet vaak dat het bijzondere optreden van een Nederlands koopvaardijschip wordt geëerd 
door middel van een buitenlandse postzegel. Dat overkwam wél de tanker M.S. Ondina toen de 
posterijen van British Indian Ocean Territory in 2005 een zegel uitbrachten als eerbetoon aan haar 
heroïsch optreden in de Indische Oceaan in november 1942.1

De Ondina-bemanning is – terecht - trots dat ze de Japanse hulpkruiser tot zinken wist te brengen (Koninklijke Marine)

Jan SchoemanHISTORIE

De Koninklijke Marine beschikte aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog zelf niet over 
tankers c.q. bevoorradingsschepen. Dit gat werd 

opgevangen met behulp van koopvaardijschepen die 
wel door de marine gevorderd, maar niet gemilitariseerd 
werden. De eigenaren van deze schepen hadden vanwege 
de mobilisatie niet de mogelijkheid te weigeren. Het 
waren schepen die wél dienst deden voor de marine, 
maar die niet als oorlogsschepen in dienst werden 
gesteld. Ze kregen dan ook geen Hr.Ms. voor hun naam 
en de bemanningsleden gingen geen contract aan als 
marinereservist of oorlogsvrijwilliger, maar bleven in 
dienst van de rederij waartoe het schip behoorde. Een 
derde verschil was dat de meeste van deze schepen 
niet bewapend werden.2 Na de slag in de Javazee en 

aansluitend de capitulatie van Nederlands-Indië in maart 
1942 vielen de nog resterende schepen onder geallieerd 
gezag.3 Een belangrijke groep koopvaardijschepen die dus 
eerst voor de marine en later voor de geallieerden dienst 
deed, vormden de tankers en benzinetransportschepen. 
Omdat de Nederlandse marine zelf niet de beschikking 
had over vloottankers, was zij vanaf 1939 sterk 
afhankelijk van tankers van vooral oliemaatschappij Shell 
om de oorlogsschepen door middel van BOZ een grotere 
actieradius te geven. Eén daarvan was de Ondina.

De Ondina was een in 1939 in dienst gestelde Shelltan-
ker van 6341 ton. Begin november 1942 loste het schip 
een lading olieproducten uit Abadan (Perzische Golf) in 
Fremantle in zuidwest Australië. De tanker zou vervolgens 
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De Ondina (Shell Collectie/Maritiem Museum Rotterdam)

in ballast weer terugvaren naar Abadan. De mijnenveger 
HMIS Bengal (J243)4 van de Royal Indian Navy onder Lt. 
Cdr. W. J. Wilson zou haar op deze reis vergezellen. Pro-
bleem hierbij was dat de bunkercapaciteit van de Bengal 
volstrekt onvoldoende was voor deze lange oversteek. De 
Ondina bunkerde daarom 150 ton extra stookolie voor 
de Bengal. Verder nam ze nog een bescheiden lading van 
240 ton graan mee, bestemd voor Abadan. De gekozen 
route was bijna pal noordwest, via Diego Garcia midden 
in de Indische Oceaan, naar de Perzische Golf. De Bengal 
zou, na gebunkerd te hebben uit de tanker, bij Diego 
Garcia de Ondina verlaten 
en op een noordooste-
lijke koers gaan richting 
Colombo op Ceylon (het 
tegenwoordige Sri Lanka). 
Beide schepen waren licht-
bewapend, zo beschikte de Bengal over één kanon van 
7.6 centimeter en de Ondina over een kanon van 10.2 
centimeter (met slechts 48 granaten) en een aantal lucht-
doelmitrailleurs. De schepen waren bovendien niet snel. 
Vijftien zeemijl per uur bleek bij lange na niet haalbaar 
hetgeen de confrontatie met Japanse oorlogsschepen, 
zoals later bleek, tot een hachelijke onderneming zou 
maken.

Hulpkruisers
Op 11 november 1942 voeren beide schepen in de 
Indische Oceaan op weg naar de Perzische Golf. De 
Ondina had een gemengde bemanning van vaarplichtige 
Nederlandse koopvaardijofficieren, Britse en Australische 
kanonniers en Chinese bemanningsleden. Zij stonden 
onder bevel van de 33-jarige kapitein Willem Horsman 

die zijn eerste reis maakte als gezagvoerder. Tegen het 
middaguur zag men schepen aan de horizon die, naderbij 
gekomen, niet reageerden op het herkenningssein. Het 
bleek te gaan om de Japanse hulpkruisers Hokoku Maru 
en Aikoku Maru die werden vergezeld door het vracht-
schip Kunikawa Maru. De hulpkruisers waren groot, met 
een lengte van ruim 160 meter en meer dan 10.000 ton, 
en ook behoorlijk snel met ruim 21 knopen. De schepen 
waren bovendien zwaarbewapend met elk onder meer 
acht kanons van 14 centimeter, 53.3 cm torpedo’s in 2 
x 2 torpedobuizen en twee Kawanishi E7K ‘Alf’ Type 94 

drijvervliegtuigen. Alleen 
al op basis van de weder-
zijdse bewapening leek de 
uitkomst van een eventueel 
gevecht voorspelbaar. 

Om de Ondina tijd te gunnen voor een ontsnapping 
seinde de Bengal naar de tanker dat die op eigen gele-
genheid verder moest gaan. De mijnenveger wilde ver-
volgens proberen de Japanse schepen te onderscheppen. 
Horsman zag weinig heil in een vluchtpoging en hij was 
ook niet van plan zich zonder strijd gewonnen te geven. 
Nadat de eerste Japanse granaten in de buurt van de 
geallieerde schepen insloegen, gaf Horsman aan tweede 
stuurman en stukscommandant Bartele Broer Bakker het 
bevel het vuur van met name de Hokoku Maru te beant-
woorden. Met het oog op de beperkte munitievoorraad 
schoot de Ondina in traag tempo. Bakker daarover: “Ik 
was zo gelukkig bij mijn positieven te blijven. We schoten 
terug omdat we beschoten werden, maar richtmiddelen 
en al dat andere waar een oorlogsschip over beschikt, 
hadden we niet. Ik heb er steeds een liefhebberij in gehad 

'Koopvaardijschepen werden door  
de Koninklijke Marine gevorderd, maar  

niet gemilitariseerd'
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afstanden te schatten en me daarin geoefend, zodat ik er 
routine in kreeg. Daardoor kon ik op het gevoel de cor-
recties aanbrengen. Ons vijfde schot was een voltreffer. 
De correcties waren dus voortreffelijk geweest, het gevoel 
zuiver. Vermoedelijk had de Bengal intussen een of meer 
treffers gekregen. Het schip draaide af en stoomde zwaar 
rokend in oostelijke richting weg.”5

Lucky shot
De Ondina bleef alleen achter, maar Horsman zette de 
strijd voort. Zoals Bakker al aangaf, bleek het vijfde schot 
van de Ondina een voltreffer. En dat gold ook voor het 
zesde schot. Er deed zich een geweldige explosie voor 
aan boord van de Hokoku Maru die al snel vaart minderde 
en tenslotte stil en brandend bleef liggen. Aan boord 
van de hulpkruiser kon de bemanning de hevige branden 
niet onder controle krijgen en commandant kapitein-ter-
zee Imazato Hiroshi kon niets anders doen dan de order 
‘schip verlaten’ geven. 
Inmiddels was aan boord 
alle stroom uitgevallen en 
stonden de machinekamers 
in lichterlaaie. Omdat het 
omgebouwde koopvaardij-
schip Hokoku Maru niet beschikte over veel waterdichte 
schotten, maakte het snel water en na een laatste hevige 
explosie zonk de hulpkruiser om 13.12 uur. Van de 354 
bemanningsleden kwamen er 76 om het leven, onder wie 
commandant Hiroshi. Een gevoelig verlies.

Overigens claimde ook de bemanning van de Bengal de 
ietwat fortuinlijke treffer op de Japanse hulpkruiser te 
hebben geplaatst. Fortuinlijk, want pas veel later creëerden 
Japanse gevechtsrapporten duidelijkheid: “Een granaat van 
de tanker trof de stuurboordstorpedobuis van de Hokoku 
Maru en bracht een torpedo tot ontploffing. Het achter-
gedeelte van het schip werd door vuur aangetast dat als 
gevolg van de hierdoor veroorzaakte explosies zonk.”6 De 
Japanse schepen beschikten naar alle waarschijnlijkheid 

over afstandsmeters met goede lenzen waardoor ze van 
seconde tot seconde hebben kunnen waarnemen wat zich 
afspeelde op de beide geallieerde schepen, zeker op de 
geringe afstand van slechts enkele kilometers. 
De strijd met de hulpkruisers werd breed uitgemeten in 
de media van Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde 
Staten. Om politieke redenen werd de eer van het vernie-
tigen van het Japanse schip toegekend aan de Bengal. De 
Britten konden het wapenfeit namelijk goed gebruiken 
als propaganda in het naar onafhankelijkheid strevende 
en daardoor onrustige India. Het roemrijke optreden van 
‘de kleine Bengaalse tijger’ kon nu dankbaar worden 
aangegrepen om reclame te maken voor de Royal Indian 
Navy en de geallieerde zaak en zou, zo hoopten de Brit-
ten, de onrustige Indiase publieke opinie in positieve zin 
kunnen beïnvloeden.7 De Nederlandse autoriteiten wilden 
op dat moment de Britse bondgenoten niet irriteren door 

de eer voor de Ondina op te eisen.
Ondertussen had de Ondina haar laatste granaten ver-
schoten terwijl de Aikoku Maru de tanker tot op 3500 
meter genaderd was. Kapitein Horsman liet witte vlaggen 
hijsen en gaf order het schip te verlaten. De machines 
werden gestopt en de bemanning ging van boord in drie 

reddingsboten en twee 
reddingsvlotten. Een treffer 
die de Ondina rond 13.00 
uur kreeg op de brug kostte 
kapitein Horsman het leven. 
De Aikoku Maru naderde de 

tanker tot op 400 meter en lanceerde twee torpedo’s op 
het verlaten schip. Beide troffen doel en sloegen grote ga-
ten in de stuurboordzijde. Het vaartuig kreeg hierdoor een 
slagzij van dertig graden, maar bleef wel drijven. Daarna 
draaide de Japanse hulpkruiser langs de voorzijde van 
de Ondina, waarvan de Japanners dachten dat haar lot 
bezegeld was, en begon de reddingsboten en vlotten te 
mitrailleren. Deze wandaad werd waarschijnlijk gepleegd 
uit frustratie om het verlies van de Hokoku Maru en het 
ontsnappen van de Bengal. Door de beschieting werden 
drie Chinese stokers gedood en vielen twee zwaarge-
wonden, waaronder hoofdmachinist Jan Niekerk. Niekerk 
overleed een uur later aan zijn verwondingen en kreeg, 
net als gezagvoerder Horsman en de gesneuvelde stokers, 
een zeemansgraf.

In 2005 hebben de posterijen van British Indian Ocean Territory een 

postzegel uitgebracht ter ere van de overwinning van de Ondina en de 

HMIS Bengal op de Japanse vijand

Willem Horsman (l) en Bartele Broer Bakker (Stichting NDSM herleeft)

'Het vijfde schot van de Ondina  
bleek een voltreffer'
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Rond 15.00 uur had de Aikoku Maru de overlevenden 
van het gezonken zusterschip opgepikt en keerde het 
terug naar de nog steeds drijvende Nederlandse tanker. 
De Japanners lanceerden nog een torpedo op de bak-
boordzijde van de tanker, maar deze miste. Overtuigd dat 
de Ondina verloren was, aldus het gevechtsrapport van 
de Aikoku Maru, verliet de hulpkruiser het strijdtoneel 
en zette koers naar het 
noorden zonder zich om de 
geallieerde drenkelingen te 
bekommeren. Maar de Ne-
derlandse tanker dreef nog 
steeds, met dien verstande 
dat er op verschillende plaatsen kleine en grotere bran-
den woedden. De bemanning besloot terug aan boord te 
gaan. Zo goed en zo kwaad als mogelijk werden de bran-
den geblust. Na inspectie bleek vervolgens dat de machi-
nekamer nog intact was. De bemanning stabiliseerde het 
schip en startte de machines. De Ondina hinkte daarop 
terug naar Fremantle waar ze op 18 november afmeerde. 
Een dag daarvoor was de Bengal zonder verdere proble-
men in Diego Garcia aangekomen.

Het vervolg
De Ondina werd in Fremantle provisorisch gerepareerd en 
werd aansluitend enige tijd ingezet als depotschip voor de 
Nederlandse onderzeeboten die in de West-Australische 
havenstad gestationeerd waren. In 1943 werd de tanker 
volledig hersteld en voer de rest van de oorlog tamelijk 
onopvallend in dienst van de geallieerden. De Bengal 
werd in Bombay gerepareerd en diende tijdens de oorlog 

als escorteschip in Indiase wateren. De mijnenveger werd 
in 1960 buiten dienst gesteld en voor sloop verkocht. 
Opmerkelijk feit: het was op 15 juni 1945 juist de Ondina 
die na de oorlog als eerste Nederlandse tanker, en in het 
gezelschap van de RFA Scottish American, nog geheel 
grijs en bewapend in Rotterdam binnenliep.
Vanwege hun heldhaftig gedrag werden verschillende 

bemanningsleden van de 
Ondina onderscheiden. 
Zo werd aan Horsman 
(postuum) en Bakker het 
ridderschap vierde klasse 
der Militaire Willems-Orde 

verleend. Viceadmiraal Conrad Helfrich reikte tijdens een 
bezoek aan Australië op 17 mei 1943 een aantal gedeco-
reerden hun onderscheiding uit (niet alle gedecoreerden 
waren op dat moment nog op de Ondina geplaatst). 
Helfrich zei te hopen dat de plechtigheid de zeelieden dui-
delijk zou doen beseffen, dat de Nederlandse koopvaardij 
op dat moment het belangrijkste was wat er op dat mo-
ment nog van het Koninkrijk over was. En, zo vervolgde 
hij: “We hebben veel van ons grondgebied verloren, maar 
niet de Hollandse vlag op de zeeën en evenmin onze 
moed en taaiheid.”8

Bij Koninklijk Besluit van 9 juli 1948 kende koningin 
Juliana aan de Ondina een Koninklijke Vermelding bij 
Dagorder toe. Op 8 november werd de tekst van dat 
besluit, in aanwezigheid van prins Bernhard, aan boord 
van de Ondina voorgelezen. Daarna onthulde de prins aan 
de achterzijde van de brug een bronzen gedenkplaat voor 

De Ondina arriveert met granaatinslagen in de boeg in de haven van het Australische Fremantle na de Japanse aanval (Fotocollectie Shell/Maritiem 

Museum Rotterdam)

'Het was juist de Ondina die na de oorlog 
als eerste Nederlandse tanker nog grijs en 

bewapend in Rotterdam binnenliep'
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de eer die het schip en daarmee haar bemanning ten deel 
was gevallen. Toen in 1959 de tanker buiten dienst werd 
gesteld en voor de sloop naar Hongkong werd verkocht, 
werd de gedenkplaat aangebracht in het hoofdgebouw 
van Shell Tankers in Rotterdam. Een schilderij van het tref-
fen op de Indische Oceaan heeft jaren in de directiekamer 
van het Shellhoofdkantoor aan de Carel van Bylandtlaan 
in Den Haag gehangen.

Ten slotte
Op de postzegel uit 2005 die ter gelegenheid van de 
gebeurtenissen op 11 november 1942 werd uitgebracht, 
neemt de Bengal een prominentere plaats in, veel meer 
dan de Ondina. Zoals vermeld, dichtten de Britten om 
propagandische redenen tijdens de oorlog ook een gro-
tere rol toe aan de Bengal. Uit de Japanse gevechtsrap-
porten zou veel later de ware toedracht duidelijk worden.9 
Overigens, in feite maakt het niet eens zo heel veel uit of 
de Ondina dan wel de Bengal het fatale schot loste dat 
voor de Hokoku Maru zulke desastreuze gevolgen had. 
Beide schepen en hun commandanten hebben immers 
een dappere strijd geleverd tegen een oppermachtige 
tegenstander. Het heroïsche aan het gevecht was ook 
niet zozeer de vernietiging van de Japanse hulpkruiser, die 
was slechts het gevolg van een gelukstreffer waarna een 
kettingreactie op gang kwam. Het heldhaftige aan het 
gevecht was dat beide geallieerde schepen de strijd met 
de Japanse raiders aan durfden te gaan. De twee schepen 
gaven daarmee een prachtige invulling aan het motto 
dat de aanval nog altijd de beste verdediging is. En zo’n 
invulling is, naast de nodige onderscheidingen en eervolle 

vermeldingen, zeker ook een postzegel waard en verdient 
het vermeld te worden in publicaties zoals deze.

Drs. J.R. Schoeman is zelfstandig onderzoeker/pu-
blicist. In de loop der jaren publiceerde hij tientallen 
artikelen in onder meer de Militaire Spectator, het 
Marineblad, Checkpoint en Carré.

Het Maritiem Museum Rotterdam heeft het verhaal 
van de MS Ondina opgenomen in een tentoonstelling 
over 75 jaar bevrijding. De tentoonstelling loopt tot 
einde 2020.

Noten
1  Zie voor een gedetailleerde beschrijving hiervan K.W.L. Bezemer, 

Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede  
Wereldoorlog, deel 2 (Amsterdam/Brussel, 1986) p. 1003 en verder. 
Een compacte versie bieden Christ Klep/Jan Schoeman, ‘De strijd in 
de Pacific’ in: De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd.  
(Amsterdam, 2014) p. 128 en verder.

2   Ontleend aan Peter Kimenai. Zie: https://www.tracesofwar.nl/ 
articles/4027/Nederlandse-niet-gemilitariseerde-hulpschepen- 
tankers.htm.

3   P. Elphick, Life line: The merchant navy at war 1939-1945 (London, 
1999) p. 152.

4   Het schip behoorde tot de zogeheten Bathurst Class. De eenheden 
ervan worden soms aangeduid als mijnenveger en dan weer als  
korvet. Zie hiervoor Ph.M. Bosscher, De Koninklijke marine in de 
Tweede Wereldoorlog, deel 3 (Franeker, 1990) p. 371.

5  B.B Bakker, Maritiem gezien 1 (1990) p. 8.
6  Bezemer. P. 1012.
7  Ibidem.
8  Bezemer. P. 1013.
9   Deze gang van zaken wordt in latere Britse bronnen ook bevestigd. 

Zie bijvoorbeeld Elphick, p. 152 en verder.

Prins Bernard eert met een gedenkplaat de heroïsche slag tegen de Japanners door de Ondina en zijn bemanning (Nationaal Archief/Averink)
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 ‘Dit suggereert 
dat mensen in 

Nederland er niet 
meer zeker van zijn 
dat de VS garant 
staan voor hun 

veiligheid’

D
e Tweede Vloot van de US Navy is in 2020 nieuw leven ingeblazen. Deze 
eenheid van de Amerikaanse marine was dik tien jaar geleden ontbonden in de 
verwachting dat zij vanwege de verbeterde verhoudingen met Rusland niet meer 
nodig was. Maar vanwege de toegenomen toegankelijkheid van het Arctische 

gebied als gevolg van de opwarming van de aarde, alsmede vanwege de aanwezigheid 
van Russische onderzeeërs en andere Russische activiteiten aldaar, is de Tweede Vloot nu 
weer operationeel. 

Een recent rapport van Instituut Clingendael laat zien dat Nederlanders zich zorgen ma-
ken over de bereidheid van de Verenigde Staten om garant te staan voor de veiligheid in 
Europa. Het rapport verscheen in september 2020 en ging voornamelijk over polarisatie 
in de Nederlandse publieke opinie over de dreiging die ervaren wordt vanuit Rusland. In 
deze Clingendael Foreign Affairs Barometer werd meer dan 23.000 mensen gevraagd in 
hoeverre Rusland een dreiging vormt voor Europa en wat zij dachten over onze verdrags-
verplichtingen als NAVO-lid.

In het rapport blijkt dat bijna 80% van de ondervraagden vindt dat de volgende stel-
ling aannemelijk of zeer aannemelijk is: ‘De Verenigde Staten zijn steeds minder bereid 
Europa te beschermen, omdat het vindt dat Europeanen meer moeten doen om hun 
eigen veiligheid te beschermen.’ Dit suggereert dat mensen in Nederland er niet meer 
zeker van zijn dat de VS garant staan voor hun veiligheid. Wel blijkt er op basis van deze 
enquête grote steun te zijn voor de NAVO: 56% van de respondenten steunt de NAVO in 
geval van een aanval op een van de lidstaten. 

Er zijn natuurlijk de nodige redenen voor deze twijfel over de bereidheid van de Ver-
enigde Staten om bij te dragen aan de veiligheid van Europa. Zo heeft de Amerikaanse 
president Donald Trump verklaard dat de Verenigde Staten hun bijdrage aan de ope-
rationele kosten van de NAVO gaan terugbrengen tot het niveau van Duitsland. Zoals 
bekend vindt hij dat de Europese NAVO-partners niet voldoen aan de afspraak om 2% 
van hun bruto binnenlands product aan Defensie te besteden. De voormalige veiligheids-
adviseur van de Amerikaanse president, John Bolton, vermeldde wat Trump zei toen hij 
het nieuwe gebouw zag van het NAVO-secretariaat in Brussel: ‘Voor dat geld hadden we 
beter wapens kunnen kopen.’ Daar had hij, als je kijkt naar de enormiteit van het nieuwe 
gebouw, best wel een punt.

Daarnaast wil Trump het aantal Amerikaanse militairen dat gestationeerd is in Duitsland 
terugbrengen van 34.500 naar 25.000. Hij wil daar vooral Duitsland mee treffen, omdat 
dat land niet voldoet aan de 2-procentsnorm, want mogelijk worden die militairen elders 
in Europa gestationeerd. Tussen haakjes: ondanks de coronacrisis heeft de Nederlandse 
regering met Prinsjesdag laten zien dat zij onze defensiebegroting wil laten doorgroeien, 
zodat wij in 2021 op het niveau van 1,4% gaan komen. Deels komt dat door de voort-
gaande groei van de defensie-uitgaven, deels door de daling van het bbp. Dat is nog niet 
genoeg, maar wel een stap in de goede richting. 

Ondertussen is het zinvol vast te stellen dat de Amerikaanse Tweede Vloot – die de wes-
telijke en noordelijke Atlantische Oceaan tot haar operatiegebied rekent – dit jaar, zoals 
gezegd, volledig operationeel is geworden. Ze heeft haar thuisbasis in Norfolk, Virginia, 
en staat ter beschikking van SACEUR. Voor het zuidelijk en oostelijk Atlantisch gebied en 
de Middellandse Zee is daar bovendien nog steeds de Amerikaanse Zesde Vloot. 

Los van de uitspraken en dreigementen op politiek niveau is het goed acht te blijven 
slaan op de zichtbare Amerikaanse betrokkenheid op de grond en op het water. Daaruit 
blijkt op geen enkele manier dat de bereidheid van de Verenigde Staten om garant te 
staan voor de veiligheid in Europa ter discussie staat. Gelukkig maar.

Prof. dr. Theo Brinkel is 
KVMO Hoogleraar Militair-
maatschappelijke studies 
aan de Universiteit Leiden.
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Sinds jaar en dag organiseren de KIM Alumni Vereniging en Stichting P3M de Johan de Witt 
Conferentie. Hiermee zetten beide organisaties zich in voor het behoud van een goed netwerk van 
voormalig en actief dienende militairen van de zeemacht, met ruimte voor discussie in de samenleving 
over maritieme veiligheidsissues. 

De Johan de Witt Conferentie wordt traditioneel 
gehouden op de donderdag voor de 
Wereldhavendagen, maar daar was dit jaar door 

de COVID-19 pandemie geen ruimte voor. Mede dankzij 
een donatie van de Stichting Samenwerkende Maritieme 
Fondsen, was het wel mogelijk om een digitaal alternatief 
te organiseren: ‘The perfect storm’.
Admiraal Rob Kramer ontving voor deze gelegenheid op 
zijn ‘paleis’ drie experts op het gebied van maritieme en 
internationale veiligheid. Geheel COVID-19-proof gebeur-
de dat deels op afstand en deels in levenden lijve. Voor-
malig topdiplomaat Ed Kronenburg nam plaats aan tafel, 
terwijl de Brexit specialist van Clingendael Rem Korteweg 
en Han ten Broeke, verbonden aan het Haags Centrum 
voor Strategische Studies, vanaf een afstand  
aan de discussie deelnamen. Na een korte rondleiding 
door het paleis, namen de experts plaats aan ‘tafel’.  
Daar werd een gesprek opgenomen dat sinds donderdag 
2 september als podcast online te beluisteren is op  
 www.johandewittconferentie.nl. Hieronder treft u  
een bewerking van dat gesprek.

Wat zijn naast COVID-19 de belangrijkste 
ontwikkelingen in de wereld?
Han ten Broeke: De allerbelangrijkste ontwikkeling 
momenteel is het nationaal onvermogen om het belang 
van internationaal opereren in te zien. De rol van Amerika 
neemt steeds verder af, dit betekent dat wij als Europa 
nu meer moeten gaan handelen. We gaan richting een 
andere geopolitieke wereldorde, waarvoor een ander han-
delen van Europa nodig is. De defensie-inspanningen zijn 
daarvoor cruciaal.

een digitale ‘Johan de Witt’

‘The perfect storm’

Vanuit het ‘paleis’ fungeerde Admiraal Rob Kramer als gastheer voor het 

gesprek, waaraan Ed Kronenburg (voormalig diplomaat), Rem Korteweg 

(Clingendael), Han ten Broeke (HCSS) en hijzelf deelnamen 

Rem Korteweg: Als je om Europa heen kijkt, in het 
nabuurschap, dan heb je te maken met grote spanningen 
in Wit-Rusland, Libië en de Baltische staten. Wat we zien 
is dat Europa dit soort brandjes in haar eigen achtertuin 
probeert te blussen, maar ondertussen ligt Europa ook met 
elkaar overhoop. Daarbij verliezen we uit het oog wat in 
de rest van de wereld gebeurt. De ontwikkelingen in de 
Zuid-Chinese zee zijn voor ons ook van groot belang, maar 
Europa heeft daar nu geen echte rol meer om in te grijpen. 
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Admiraal Kramer: Ik kijk nadrukkelijk wat in de Rus-
sische Federatie gebeurt. Die zijn enorme slagkracht 
aan het ontwikkelen en pakken hun oude rol terug. De 
opbouw van de marinevloot in China gaat ook enorm 
snel. Bijna iedere maand rolt daar een schip van de band. 
Dan hebben we het over vliegdekschepen, fregatten en 
onderzeeboten. Ze varen daarbij nu ook door onze eigen 
achtertuin; de Noordzee. Last but not least kijken we 
natuurlijk naar de ontwikkelingen in de Middellandse zee. 
Terroristenstromen gaan vanuit Midden-Afrika richting 
Europa, maar we zien ook de toename van immigratie en 
de spanningen tussen Griekenland en Turkije. 
Ed Kronenburg: De tegenstellingen tussen China en de 
Verenigde staten en de onzekere uitkomst van de ver-
kiezingen in Amerika houden ons bezig. Het ontbreekt 
ons niet bepaald aan problemen. Iedereen onderkent 
die, maar niemand wil de politieke stap zetten om vanuit 
 Europa meer te gaan doen. Dat zou wel moeten gebeu-
ren. Je moet als continent handelstechnisch, diplomatiek 
en militair meer aanwezig zijn om je gezamenlijke toe-
komst zeker te stellen. Als je alleen maar blijft praten dan 
zou het wellicht weleens te laat kunnen zijn om de klok 
nog terug te draaien.

Wat is de rol van Europa in dit geheel?
Han ten Broeke: In mijn ogen is de rede dat we meer 
Europa nodig hebben, niet zo-
zeer dat we soevereiniteit van 
de individuele staten moeten 
ondergraven, maar dat we 
handelingsvermogen moeten 
herwinnen ten opzichte van andere mogendheden en 
rivalen. Ik ben overigens wel voorstander om de Amerika-
nen op ons continent te behouden. Daarnaast wil ik pleiten 
voor beleid waarbij we ons meer focussen op de Europese 
buitengrenzen. Dus Libië, Wit-Rusland en de problematiek 
van de Middellandse Zee.
Ed Kronenburg: We moeten ons afvragen: Is dit nog 
wel de Europese Unie die we zelf willen hebben. Zijn er 
nog landen die op hetzelfde spoor zitten en kunnen we 
daar wat mee? Het komt nooit voor elkaar als we met 27 
landen rond de tafel blijven zitten. 
Rem Korteweg: Er is een vacuüm ontstaan, waardoor 
andere landen steeds meer invloed hebben in onze ach-
tertuin. Zoals de Amerikanen zeggen; ‘you need to walk 
and chew at the same time’. Wij moeten meer willen en 
kunnen. Europa kan het zich niet veroorloven om alleen 
maar bezig te zijn met het stukje op en om ons conti-
nent. Daarvoor is de wereld te klein en te plat geworden. 
Europa moet zich dus ook bezighouden met de problema-
tiek rond de Zuid-Chinese zee. Dat vergt wel dat de ze-
venentwintig Europese landen het onderling eens moeten 
worden over een passende reactie in die richting.
Admiraal Kramer: We spreken over de flow security, die 
moeten we ook ver van huis willen bewaken. Daarnaast 
moeten we het hebben over de cohesie binnen de NAVO, 
waarbij we goed moeten kijken naar de burden sharing. 
De Amerikanen dragen nu 70 procent van de kosten en 
vormen daarmee de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. 
Daar moet samen met Europa meer evenwicht in komen 
en moeten we meer een machtsblok vormen. Ik wil dan 

ook een warm pleidooi houden voor meer cohesie bin-
nen de NAVO en dat we toegroeien naar de 2% van het 
Bruto Nationaal Product die nodig is om onze defensie-
organisatie op peil te houden.
 
Hoe zit het met de band met de Britten,  
in relatie tot de brexit?
Admiraal Kramer: We hebben een hele sterke band met 
de Britse collega’s. We oefenen en trainen samen, daar-
naast gaat Zr.Ms. Evertsen mee met de Queen Elisabeth 
naar de Oost. We zijn onderling preferred partners, dat is 
een boute uitspraak, maar waar! 
Rem Korteweg: Een zachte brexit is straks niet mogelijk. 
Daarbij is een van de hete hangijzers de visserij. Alle lan-
den in Europa maken gebruik van Britse visserijgronden, 
al vanaf de Middeleeuwen. De Britten hebben namelijk de 
rijkste visgronden van de Noordzee en delen van de At-
lantische oceaan. Dit kan straks gaan botsen en leidt nu al 
tot spanningen tussen Franse en Britse vissers. De vraag is 
of dit ook gaat leiden tot spanningen tussen Nederlandse 
en Britse vissers. 
Het roept daarnaast een aantal diplomatieke vragen op. 
Welk gedeelte van de vis halen wij weg uit die Britse 
wateren? De haring vangen we nauwelijks meer in ons 
gedeelte van de Noordzee. De Britten eten vooral witvis 
en kabeljauw, die haring eten ze zelf niet. Zij hebben dus 

toegang tot een andere markt 
nodig om hun haring te slijten, 
terwijl zij gelijktijdig afhanke-
lijk zijn van andere visgronden 
voor hun eigen markt. Hier 

lijkt dus wel een logische deal met de Britten te maken.
We hebben een historische buitengrens, daarbij moeten 
we weer kijken naar de draaiboeken van voor 1975. De 
grote vraag is daarnaast waar we met de Britten rond de 
tafel om moeten gaan zitten over Europese vraagstukken. 
Er wordt nu gesproken over het E3-veiligheidsberaad tus-
sen de Britten, Fransen en Duitsers. Aan de ene kant is dat 
heel goed, ze zijn al bij elkaar geweest bijvoorbeeld bij het 
nucleaire akkoord met Iran. De vraag is alleen wie daarbij 
aan mag haken. Zitten wij daar als Nederland bij? Of hoe 
kunnen we tenminste invloed uitoefenen?

Wat betekent dit voor de kustwacht en  
de marine?
Admiraal Kramer: De Britten zijn momenteel hun kust-
wacht aan het boosten. Daar zullen we met onze kust-
wacht ook duidelijke afspraken over moeten maken. Het 
is een belangrijk instrument om de veiligheid langs onze 
eigen kusten te handhaven. De economische belangen 
namen daar in de afgelopen decennia enorm toe.
Han ten Broeke: De economische waarde van de zee 
neemt enorm toe. Zee wordt steeds meer gezien als 
wingebied voor gewassen, energietransitie, kabelverkeer 
over de zeebodem. Dat maakt dat het belang van de Ko-
ninklijke Marine als krijgsmachtdeel snel heel veel groter 
wordt. De zee is een van de belangrijkste terreinen om in 
te investeren en te verdedigen.
Rem Korteweg: Ook na de brexit zal een groot gedeelte 
van de defensiesamenwerking blijven. Bilateraal en via de 
NAVO, maar de bilaterale component zal steeds groter 
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Admiraal Kramer: ‘Ik kijk nadrukkelijk wat  
in de Russische Federatie gebeurt’
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worden. De Britten waren nooit groot voorstander van 
een EU-defensiecapaciteit. De Europese Unie gaat nu 
steeds meer zelf doen op defensievlak, daar moeten we 
de Britten wel bij blijven betrekken. Ik ben groot voorstan-
der om de Britten op ad-hocbasis te blijven uitnodigen bij 
de Europese Unie om over de grote defensieonderwerpen 
te spreken. We moeten daarom zorgen dat we de banden 
heel warm houden. Een harde brexit zal de samenwerking 
moeilijker maken. Aan ons is het om uit te blijven leg-
gen dat onze band met die buren zo goed mogelijk moet 
blijven.
Han ten Broeke: De samenwerking op militair niveau 
is goed, maar kans op daadwerkelijke inzet acht ik niet 
zo groot. We moeten wel kijken naar landen die soort-
gelijke capaciteiten op de mat kunnen leggen. Toen de 
brexit vorm begon te krijgen, kwamen veel mensen naar 
Nederland om te kijken hoe we op gebied van defensie 
en buitenlands beleid beter samen kunnen werken. Dat is 
goed, want we hebben de Britten nodig. Nederland sluit 
goed bij ze aan, maar het ontbreekt nog aan politieke wil 
om ook daadwerkelijk tot inzet te komen.
Ed Kronenburg: We moeten goed opletten wat de 
Fransen en de Britten gaan doen. De Britten beseffen dat 
ze veel gezamenlijkheid moeten behouden op veiligheids-
gebied. Er blijft ondanks alles 
ook een groot gezamenlijk be-
lang ontstaan, met de veilig-
heid voorop. Dus we moeten 
de Britten blijven betrekken bij 
de gesprekken over Europese veiligheid. 
Admiraal Kramer valt hem bij: Ik zie nu al de uitgestoken 
hand, Fransen helpen de Britten met het opwerken van hun 
carriers. Daarnaast is er het initiatief van de Britten om in 
de Joint Expeditionary Force (Maritime) met verschillende 
(Noord-)Europese landen samen te werken. En ook met de 
Fransen hebben de Britten een soortgelijke samenwerking.

Moeten we echt meer loskomen van  
Amerika, ook onze maakindustrie? 
ED Kronenburg: Het is goed om als Europa je eigen 
lot te kunnen bepalen. We moeten altijd ervoor pleiten 
om als Europa, ook binnen de NAVO-context, de eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Ook nu moet je laten zien 
als Europa dat je je doeleinden ook militair kracht kunt 
bijzetten. Als Europa kunnen we ons niet permitteren dat 
anderen onze toekomst gaan bepalen.
Admiraal Kramer: Dat is haalbaar, maar dan moet wel 
worden geïnvesteerd. Er wordt echt van de Europese lan-
den verwacht, dat ze ook aan risk sharing gaan doen. Dus 
de bereidheid om ook daadwerkelijk ingezet te worden. 
Nederland heeft een belangrijke zelfscheppende indus-
trie en de samenwerking binnen Europa zie je groeien. 
Zeker in Noord-Europa zie je die samenwerking zich snel 
ontwikkelen. 
Han ten Broeke: Als het tot een tweede termijn van Do-
nald Trump komt, dan ontstaat onherstelbare schade aan 
de liberale orde. Daar moet Europa iets tegenover zetten. 
Het zal een paar principes moeten opgeven, meer inzet-
ten op handelingsvermogen. Dat betekent een heldere 
formulering van de Europese continentale belangen en de 
bereidheid daarop actie te ondernemen. Dat kan binnen 

de bestaande militaire structuur van de NAVO. We moe-
ten daarbij meer kijken naar binationale samenwerking 
binnen de EU, op de pijlers van de NAVO.
Admiraal Kramer: Rusland en China, kennen een 
enorme expansiedrift. Zoals eerder gezegd bouwen ze ge-
middeld 1 fregat of onderzeeboot per maand. Afgelopen 
jaren was die nieuwbouw bij ons teleurstellend, maar na 
een terechte modernisering van de luchtmacht gaan we 

nu weer investeren in verou-
derde vloot van de marine. We 
zitten dan op een gemiddelde 
van een schip of onderzeeboot 
per twee jaar, gerekend vanaf 

2025. Als we daarnaast kijken naar de cohesie binnen 
Europa en de NAVO, dan maakt niemand ons de pis lauw. 
Als we de samenwerking vasthouden en ieder onze ver-
antwoordelijkheid nemen, dan staan we samen sterk. 

Hebben we zelf nog iets in te brengen? 
Han ten Broeke: Nederland is een voorloper als het 
gaat om Europese defensie-integratie. In Europa is civiel-
militaire samenwerking lastig, maar de samenwerking 
tussen militairen, daarin lopen we voorop. Je zult altijd 
slim moeten blijven aanhaken en daarbij zijn investeringen 
noodzakelijk. Daarom is bijvoorbeeld ook het pleidooi van 
zes in plaats van vier onderzeeboten terecht.

Wat hopen we voor Prinsjesdag?
Admiraal Kramer: Het is niet een kwestie van gunnen 
maar van noodzaak. Veiligheid is de basis van onze ma-
nier van leven. Als je die wil beschermen, dan moet je er 
wat voor over hebben.
Rem Korteweg: We moeten blijven investeren in de-
fensie. Oppassen dat we niet in verleiding komen om 
daarin te gaan snijden. Defensie mag niet het kind van de 
rekening worden.
Ed Kronenburg: Nederland heeft veel schulden, maar we 
kunnen best nog wel een tijdje wachten tot we met be-
zuinigingsmaatregelen gaan komen. Bezuinigingen zullen 
dus niet zo’n grote vaart gaan lopen. 
Han ten Broeke: Vorige keer was het echt een systeemcri-
sis, nu in een systeemshock, iedereen zit voorin in de bus. 
Het denken over veiligheid is verbeterd maar we zijn er nog 
lang niet. Ook politieke partijen weten, dat je meer in eigen 
veiligheid moet investeren. Dat is onderdeel van het bestrij-

JOHAN DE WITT CONFERENTIE 2020

Rem Korteweg: ‘Ook na de brexit 
zal een groot gedeelte van de 
defensiesamenwerking blijven’

Het gesprek vond deels online plaats vanwege de maatregelen in 

het kader van COVID-19. Aan tafel zaten admiraal Rob Kramer en Ed 

Kronenburg. Het gesprek werd geleid door presentatrice Tamara Markus 
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den van een aantal crises. Wat je zou moeten doen, is de 
defensie-uitgaven buiten de begroting zetten. We moeten 
daarbij ook slimmer omgaan met exportvergunningen en 
meer uitgaan van het bevoordelen van de eigen defensie-
industrie. In Nederland gaan we nu te streng om met 
export van wapensystemen. Duitsland en Frankrijk hebben 
daar veel betere afspraken over gemaakt.

Wat zou u nog mee willen geven aan de  
admiraal?
Ed Kronenburg: We zitten op een uitstekende koers.  
Die samenwerking waarover werd gesproken, die blijft 
uiteraard cruciaal.
Han ten Broeke: In toenemende mate is een groot  
economisch belang bij het optreden op zee. Energie, 
kabels, visserij, internationale handel, belangen in de Golf 
van Aden, de Perzische golf, dat verhaal moet verteld blij-
ven worden. Daar is veel meer aandacht voor nodig. 
Rem Korteweg: Informeren en onderwijzen van het 
publieke debat over onze veiligheid. Defensie is afhankelijk 
van sterke bilaterale contacten, de marine speelt daarin 

een belangrijke rol. Ze kan helpen om als myth buster op 
te treden. Vaak is daar veel gekrakeel over, maar het zou 
heel goed zijn als we meer uitdragen dat we op operati-
oneel vlak de bilaterale contacten cruciaal zijn binnen Euro-
pa. De Koninklijke Marine is daar een belangrijke speler in. 
Admiraal Kramer: Dank voor deze wijze woorden. Ver-
trouwen en samenwerking zijn voor ons heel belangrijk. 
We moeten naar buiten toe blijven vertellen waarom De-
fensie belangrijk is en waar we als NAVO en EU voor staan 
binnen de westerse maatschappij.

KLTZSD b.d. Robin Middel is bestuurslid van  
Stichting P3M en momenteel mede-eigenaar van  
pr-bureau Havana Orange.

Onderzoeker Teun van Dongen zet in 
Te vuur en te zwaard. Effectiviteit 

en overdaad in de westerse strijd tegen 
terrorisme in zeven korte hoofdstukken 
uiteen wat volgens hem wel en wat niet 
werkt in de strijd tegen (jihadistisch) 
terrorisme. Zijn centrale stelling is dat ‘bij 
alle vormen van terrorismebestrijding het 
gevaar zit in wat in het Engels overreach 
heet, de neiging teveel te willen doen‘. 

Van Dongen, die in 2014 in Leiden 
promoveerde op effectiviteit van ter-
reurbestrijding, legt in het hoofdstuk 
‘Repressie‘ uit dat een zekere mate van 
onderdrukking van terroristen en hun 
ondersteuners duidelijk bijdraagt aan 
het terugbrengen van het gevaar. Hij 
waarschuwt echter ook voor een over-
daad waardoor groepen – zoals moslims 

– gestigmatiseerd kunnen worden en 
onschuldigen binnen die groep door 
antiterreureenheden hard aangepakt 
kunnen worden, met alle negatieve 
gevolgen van dien. Hij noemt met name 
het kwijtspelen van vertrouwen in de 
overheid bij die groep, die juist hard 
nodig is om informatie te vergaren. 

In het hoofdstuk ‘Informatievergaring’ 
legt de auteur uit hoe de inlichtingen-
diensten in Westerse landen de afgelo-
pen 20 jaar steeds meer medewerkers 
hebben gekregen, maar hij verzuimt om 
goed uit te leggen wat die diensten dan 
precies doen. Het is mogelijk voor staten 
om maatregelen te nemen om aansla-
gen tegen te gaan, zegt Van Dongen in 
het hoofdstuk ‘Beveiligingsmaatregelen’, 
maar dan dreigt tevens het ‘waterbed-
effect’ omdat terroristen uit zijn op 
zoveel mogelijk slachtoffers en dat zo 
duidelijk mogelijk in de media willen te-
rugzien. Dergelijke doelen zijn er te over, 
dus het beveiligen van een bepaald type 
of een bepaald aantal zorgt er alleen 
voor dat de terrorist een ander – makke-
lijker aan te vallen – doel kiest. 

Het grootste bezwaar heeft Van Dongen 
echter tegen deradicaliseringspro-
gramma’s voor voormalige terroristen, 
zo schrijft hij in het hoofdstuk ‘Deradica-
lisering’. Hij toont overtuigend aan dat 
de programma’s die in diverse Europese 
landen – ook Nederland – zijn gebruikt 
op geen enkele wijze wetenschappelijk 

zijn getest. Dat kan ook helemaal niet 
vanwege het kleine aantal deelnemers 
aan zulke programma’s en het ontbre-
ken van een controlegroep. 
Hetzelfde geldt grosso modo voor pre-
ventieprogramma’s, gericht op mensen 
die eventueel zouden kunnen uitgroeien 
tot terrorist, zo stelt de auteur in het 
hoofdstuk ‘Preventie‘. Bij dergelijke 
programma’s dreigt net als bij repressie 
stigmatisering en verlies van vertrouwen, 
veel ernstiger problemen dan het voor-
komen van ‘eventuele terreur’. 
In het hoofdstuk ‘Militaire Interventie‘ 
verlaat Van Dongen de solide bodem 
van zijn eigen en andermans sociaalwe-
tenschappelijk onderzoek en beschrijft 
westerse interventies als de grootste 
oorzaak voor islamitisch terrorisme. Hier 
ontbreekt het de auteur aan kennis en is 
zijn analyse te eenzijdig. 

In ‘Hoe nu Verder‘ vat Van Dongen 
alles nog eens samen en pleit hij voor 
terughoudendheid bij de introductie en 
uitvoering van anti-terreurmaatregelen. 
Dit werk is behoudens het hoofdstuk 
over interventies een goede samenvat-
ting van 20 jaar anti-terreurmaatregelen 
en een kritische beschouwing over de 
methoden en hun effectiviteit. Wie snel 
wil kunnen meepraten over Syrië-gan-
gers, terrorisme of de aanpak daarvan: 
lees dit boek.  

drs. Alexander Bon
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Britse slagschepen voor 
de Koninklijke Marine
De Koninklijke Marine heeft geen slagschepen of slagkruisers in dienst gehad. Aan inspanningen om 
deze imponerende Koninginnen van de Zee in de vaart te brengen, heeft het in Nederland evenwel 
niet ontbroken. Minister-president Hendrikus Colijn deed in april 1939 een ultieme poging. Hij vroeg 
de Britse regering aan Nederland drie kant-en-klare slagschepen te verkopen voor de verdediging van 
Nederlands-Indië.  

Premier Colijn wil in 1939 de Nederlandse slagkracht in de Oost vergroten met de aanschaf van Britse marineschepen, hier HMS Valiant uit de Queen 

Elisabeth-klasse (Royal Navy/E. Hopkins)

In dit artikel wordt de poging van minister-president 
Colijn om in 1939 drie Britse slagschepen van de plank 
te kopen nader bekeken. Een beschrijving van de 

bijzondere geopolitieke omstandigheden van Nederlands-
Indië in de negentiende en twintigste eeuw gaat daaraan 
vooraf. Achtereenvolgens komen de denkbeelden van 
Colijn, de Britse veiligheidsparaplu, de relatieve neergang 
van het Britse strategische positie in Azië door de 
opkomst van Japan, de reactie van Colijn en zijn mogelijke 
motieven aan de orde. Het artikel sluit af met een 
speculatieve bespiegeling over de Britse slagschepen die 
Colijn mogelijk op het oog had.  

Reputatie
De reputatie van Hendrikus Colijn (1869-1944), onder 
andere voorzitter van de ministerraad/minister-president 
(1933-1939), heeft onder Nederlandse historici te lijden 
gehad door zijn verkeerde inschatting van het Duitse 
gevaar en de oorlogsplannen van Hitler. Colijn, schrijft 
zijn biograaf Herman Langeveld, keek in de jaren dertig 
naar de Europese machtsverhoudingen vanuit het per-
spectief van de situatie van voor Eerste Wereldoorlog. 
Hij verwachtte dat Nederland bij een nieuwe Europese 
oorlog tussen de grote mogendheden neutraal zou 
kunnen blijven, net als in 1914. Destijds, in 1914, was 



Hendrikus Colijn (George 

Grantham Bain collection/Library 

of Congress)
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Colijn de minister van Oorlog geweest. In zijn strategi-
sche analyse was nazi-Duitsland ondanks de ambitieuze 
herbewapeningsprogramma’s militair niet opgewassen 
tegen de vereende kracht van de strijdkrachten van Groot-
Brittannië en Frankrijk. Een Duitse aanval op West-Europa 
lag volgens hem dan ook niet voor de hand. Bovendien 
was de Duitse expansiedrang, mede ingegeven door de 
nazi-ideologie, vooral op het oosten van Europa gericht. 
Nederland was in dit internationale krachtenspel, zo rede-
neerde Colijn, om die reden relatief veilig.2 Colijns onjuiste 
analyse van de strategische situatie in Europa staat haaks 
op zijn correcte inschatting van de geopolitieke gevaren 
in Zuidoost-Azië. Volgens Colijn werd Nederlands-Indië in 
haar voortbestaan in toenemende mate bedreigd door Ja-
pan. De Nederlandse kolonie figureerde in de jaren dertig 
steeds prominenter in de expansionistische plannen van 
het Aziatische keizerrijk en – nog zorgwekkender – Neder-
land kon daar op eigen houtje volstrekt geen geloofwaar-
dige verdediging tegenoverstellen. 

Britse paraplu
De onmogelijkheid van het kleine Nederland om zijn 
uitgestrekte Aziatische bezittingen tegenover een modern 
bewapende tegenstander van enige betekenis te verdedi-
gen, was na de terugkeer van het koloniale gezag op Java 
in 1816 opnieuw zichtbaar geworden. De teruggave was 
in feite een geopolitiek geschenk van Groot-Brittannië. 
In de negentiende eeuw kende de Nederlandse kolonie 
daarom in wezen geen externe bedreiging. Alleen Londen 
beschikte over de maritieme en expeditionaire middelen 
om een groot invasieleger naar Java over te brengen zoals 
dat in 1811 ook was gebeurd. De herinnering aan de 
Britse bezetting van Java (1811-1816) tijdens de napo-
leontische periode, de verpletterende nederlaag van het 
Nederlandse koloniale leger en het bestuur van het eiland 
door de Britse luitenant-gouverneur Thomas Stamford 
Raffles lagen in de negentiende eeuw nog vers in het 
geheugen. Maar geopolitiek gezien kon Den Haag ervan 
uitgaan dat de almachtige Britse marine uiteindelijk een 
garantie was voor de veiligheid van Nederlands-Indië. Ne-
derland was weliswaar een commerciële concurrent, maar 
het vormde geen gevaar voor de wereldwijde strategische 
positie van Groot-Brittannië. Dat kon niet met zoveel 
zekerheid gezegd worden van de andere Europese staten. 
Het idee van de Nederlandse autoriteiten in Den Haag en 

Batavia was dat Londen 
om strategische redenen 
niet zou kunnen toestaan 
dat grote Europese mo-
gendheden, zoals Frank-
rijk, Pruisen (Duitsland) 
of Rusland zich ten koste 
van Nederland in de Indo-
nesische archipel zouden 
vestigden en daarmee de 
machtsbalans in Zuidoost-

Azië in het nadeel van Londen zouden verstoren. Den 
Haag ging uit van een informele Britse veiligheidsgarantie 
die, mede door de Nederlandse neutraliteitspolitiek na 
1840, niet in een verdrag kon worden vastgelegd. 

Neergang
Deze geopolitieke werkelijkheid veranderde ingrijpend 
door de opkomst van Japan. In 1895 verscheen Japan  
als regionale grootmacht op het internationale toneel. 
Tegelijkertijd kwam de geopolitieke positie van Groot-
Brittannië onder druk door de gelijktijdige opkomst van 
twee industriële concurrenten: de Verenigde Staten en 
Duitsland. Londen reageerde daarop met het sluiten van 
het Japans-Britse Alliantieverdrag in januari 1902. Het 
verdrag was een teken aan de wand. Het openbaarde 
dat Groot-Brittannië geopolitiek gezien aan macht begon 
in te boeten. Zijn dominante, wereldwijde machtpositie 
was niet langer houdbaar. Tussen 1897 en 1914 kwam 
een einde aan de Pax Brittanica, schreef historicus Paul 
Kennedy.3 Een opvallende illustratie daarvan was het 
Britse verzoek voor Japanse maritieme steun in Europa. In 
1914, direct na het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log, voerden de Britse en Japanse marines al gezamenlijk 
acties uit in Azië tegen de Duitse vlootbasis Tsingtao 
(Qingdao) in China. Japan maakte zich hierna van de 
Duitse koloniale bezittingen in de Pacific meester. Minder 
bekend is dat de Japans-Britse maritieme samenwerking 
drie jaar later er in resulteerde dat de keizerlijke marine 
ook in de Middellandse Zee haar vlag toonde. Op Brits 
verzoek stuurde Tokio in 1917, toen Duitsland een onbe-
perkte duikbootoorlog ging voeren, de kruiser Akashi en 
acht torpedobootjagers van de Kaba-klasse naar Malta. 
Dit eskader onder commando van schout-bij-nacht Satõ 
Kõzõ, escorteerde anderhalf jaar lang Britse troepentrans-
porten tussen Marseille, Taranto en Egypte. In juni 1917 
werd hierbij de Japanse torpedobootjager Sakaki bij Kreta 
getorpedeerd door de Oostenrijks-Hongaarse U-27 waar-
door 59 bemanningsleden het lieven lieten. Het schip wist 
desondanks de haven van Malta te bereiken.4

De Britse strategische positie in Azië was na de Eerste 
Wereldoorlog drastisch verzwakt. De Vlootconferentie 
van Washington in 1922 bevestigde de relatieve achter-
uitgang van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de 
directe competitie. Londen aanvaardde in 1922 de kwan-
titatieve gelijkwaardigheid van de Amerikaanse slagvloot. 
Wat Japan betreft, behield de Royal Navy weliswaar een 
overwicht op de Japanse slagvloot (ratio 10 : 6). Maar 
omdat er geen nieuwe vlootbases in het zeegebied tus-
sen Singapore en Hawaï mochten worden gebouwd (of 
bestaande bases uitgebreid) moest Whitehall tegelijkertijd 
accepteren dat Japan feitelijk gezien de maritieme hege-
monie in Zuidoost-Azië verkreeg. Aan de Japans-Britse 
Alliantie kwam, mede onder Amerikaanse druk, boven-
dien een einde. Een bondgenoot werd ingewisseld voor 
een potentiële tegenstander in een regio waar Groot-
Brittannië grote belangen en weinig maritieme middelen 
had. De Britse admiraliteit stationeerde geen schepen van 
de slagvloot in Zuidoost-Azië. In plaats daarvan werd de 
Main Fleet to Singapore-strategie ontwikkeld. De Britse 
slagvloot zou alleen bij een oorlogsdreiging uitvaren naar 
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Japan komt op als regionale 

grootmacht in de Oost. Het 

vlaggenschip Suwo nam deel aan 

de Brits-Japanse aanval op de 

Duitsers in Tsingtao in 1914

Singapore. De havenstad op het kleine eiland werd vanaf 
1924 gaandeweg uitgebouwd tot een volwaardige, mo-
dern geoutilleerde marinebasis en vesting, maar het zou 
bij Japanse agressie zichzelf enige tijd moeten verdedigen 
in afwachting van de komst van de slagvloot uit Europa. 

Zolang de internationale rechtsorde onder leiding van de 
Volkenbond (de voorloper van de VN) standhield, was er 
niets aan de hand.5 Maar die situatie veranderde in de 
jaren dertig door drie ontwikkelingen. Deze veranderin-
gen zouden de geloofwaardigheid van het Britse defen-
siestelsel in Zuidoost-Azië vergaand onder druk zetten en 
tot zijn failliet leiden. In de eerste plaats nam de Duitse 
dreiging in Europa toe, ook op maritiem gebied. In de 
tweede plaats ging Japan een steeds agressievere buiten-
landse politiek voeren. Zowel Duitsland en Japan stapte 
in 1933 uit de Volkenbond. De toenemende mogelijkheid 
van een oorlog op twee fronten plaatste Londen voor 
een bijna onmogelijke opgave: hoe kon de Royal Navy 
de Aziatische bezittingen, de dominions Australië en 
Nieuw-Zeeland incluis, adequaat verdedigen als Groot-
Brittannië tegelijkertijd in Europa in oorlog raakte. In de 
derde plaats raakte ook Italië met zijn slagvloot betrokken 
in dit geopolitieke schaakspel. Na de internationale crisis 
over Ethiopië in 1935 moest Londen er ook rekening mee 
houden dat het in een oorlog de omvangrijke Italiaanse 
marine in de Middellandse Zee tegenover zich kon vinden. 
Met zoveel dreigingen en zo weinig middelen was de 
geloofwaardigheid van de Britse maritieme verdediging 
in Azië in het geding. Dat ondermijnde direct de veilig-
heid van Nederlands-Indië. Colijn maakte zich daar terecht 
grote zorgen over. 

Geopolitiek
Colijn had een scherp oog voor de nieuwe geopolitieke 
situatie in Zuidoost-Azië. Aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog nam hij als minister van Oorlog en minister 
Marine ad interim zitting in de Staatscommissie voor de 
verdediging van Nederlands-Indië. Het eindrapport van 
de commissie van mei 1913, pleitte voor een drastische 
versterking van de Nederlandse maritieme slagkracht. 

Japan werd in een geheime bijlage aangewezen als de 
belangrijkste bedreiging voor de Nederlandse kolonie. 
Volgens de staatscommissie moesten er negen slagsche-
pen worden gebouwd: vijf voor de Indische zeemacht en 
vier voor de Nederlandse. Maar in de geheime bijlage was 
ook te lezen dat al deze slagschepen voor de verdediging 
van Nederlands-Indië waren bestemd.6 Het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog verhinderde dat het wetsontwerp, 
waarin het vlootplan was opgenomen, in de Tweede 
Kamer kon worden behandeld. Colijns plannen van eind 
jaren dertig om de defensie van Nederlands-Indië te ver-
sterken, zijn in feite terug te voeren op de dreigingsana-
lyse die hij al voor de Eerste Wereldoorlog had gemaakt. 

Na jaren van bezuinigingen op de Indische defensie kwam 
de ommekeer in 1935. De verdediging van Nederlands-
Indië werd hoog op de agenda gezet. Vanaf 1936 stegen 
de jaarlijkse uitgaven en was de aankoop van nieuw 
materieel weer mogelijk. In de politiek-militaire strijd tus-
sen het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger (KNIL) en de 
marine over de vraag of er bommenwerpers of kruisers 
moesten worden aangeschaft, koos het kabinet-Colijn 
III (1935-1937) voor een compromis. Het KNIL kreeg zijn 
gewenste bommenwerpers en de beslissing over de bouw 
van kruisers werd uitgesteld. Japan zegde in 1934 zijn 
verdragsverplichtingen van de conferenties van Washing-
ton (1922) en Londen (1930) op en startte in 1936 met 
een nieuw vlootprogramma. In Nederland liet de beslissing 
om nieuwe kruisers in de vaart te nemen op zich wachten. 
Colijn hield in april en mei 1936 in Den Haag geheime be-
sprekingen met Britse militair-attachés over de verdediging 
van Nederlands-Indië. In juli 1936 was hij in Londen voor 
overleg over (geheime) militaire samenwerking. Colijn liet 
op 22 juli bij zijn gesprek met Lord Swinton, de Secretary 
of State for Air, weten zestig vliegboten van Brits ontwerp 
te willen aanschaffen voor de Koninklijke Marine. Ook 
zou hij aanvullend Britse vliegtuigen willen kopen voor het 
KNIL. Al deze toestellen waren bestemd voor de defensie 
van Nederlands-Indië.7 Tot deze aanschaf kwam het niet, 
net zo min als tot een expliciete Britse veiligheidsgarantie 
aan Nederland wat betreft de Aziatische rijksdelen. 
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Enigszins in lijn met zijn beoogde verwerving van voor-
noemde vliegtuigen kwam Colijn in april 1939 in zijn 
hoedanigheid als voorzitter van de ministerraad tot zijn 
opmerkelijke initiatief Groot-Brittannië te vragen drie slag-
schepen aan Nederland te verkopen. Deze oorlogsbodems 
waren bestemd voor de zeemacht in Nederlands-Indië. 
Colijn vroeg de Britse Envoy Extraordinary en Minister Ple-
nipotentiary in Den Haag, Sir George Nevile Maltby Bland, 
zijn verzoek aan de regering in Londen over te brengen. 
Bland stuurde op 27 april het volgende telexbericht naar 
het Foreign Office: ‘Reports conversation on 27th april 
with Prime Minister of the Netherlands concerning three 
battleships of which the Netherlands were in urgent need. 
It would take six years to build them and they might be 
wanted before they were ready or at end of six years 
necessity for them might have passed. Dr. Colijn said it 
was a pity three British warships could not be sent to Far 
East in which case combined British and Netherlands fleet 
would be a match for Japanese. Dr. Colijn thought pres-
ence of American fleet in Pacific was merely a gesture.’8

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken speelde de 
vraag door naar de Admiralty. Het Nederlandse verzoek 
moet de Britten hebben verrast. Niet zozeer omdat het 
afkomstig was van een neutraal land als Nederland, 
maar veeleer gelet op de toenmalige ontwikkelingen in 
de Europese veiligheidssituatie. Hoezeer Colijns’ vraag 

ook hout sneed met de situatie in Oost-Azië, leek de aan 
Londen voorgelegde vraag een bewijs voor zijn ‘blind-
heid’ voor de oorlogswolken die zich boven het oude 
continent samenpakten. Duitsland en Italië hadden medio 
maart en aanvang april 1939 respectievelijk het Memel-
gebied (Litouwen) en Albanië bezet. Ook dreigde Berlijn, 
naar aanleiding van een door Groot-Brittannië eind maart 
gegeven veiligheidsgarantie aan Polen, unilateraal een 
streep te zetten door de in 1935 gesloten Anglo-German 
Naval Agreement (AGNA). Hierin beperkten de Duitsers 
zich tot een eigen vloot die qua tonnage maximaal slechts 
35% van die van de Royal Navy zou omvatten. Het bleef 
niet bij Duitse dreigementen: op 28 april gaf Hitler te 
kennen dat hij zich niet langer aan voornoemd verdrag 
gebonden achtte. Hoewel de First Lord of Admiralty, Lord 
James Stanhope, op 3 mei tijdens een kabinetsoverleg 
op Downingstreet stelde dat het nog enige jaren kon 
duren voordat de Duitsers de 35 procent ratio wat betreft 
vloottonnage konden overschrijden, meende de Britse 
ministerraad dat de overeenkomst uit 1935 inmiddels een 
dode letter was. De aankondiging van Hitler en onder 
meer alarmerende inlichtingenrapporten over een sterke 
toename van de Duitse marinescheepsbouw, overtuigden 
de regering onder Arthur Neville Chamberlain er aanvang 
juni van dat het naziregime een directe bedreiging vormde 
voor het Verenigd Koninkrijk en overige Europese lan-
den. Onder meer door het opzetten van een peace front 
van bevriende West- en Oost-Europese staten probeerde 
Whitehall Hitler zo een halt toe te roepen. Het mag niet 
verbazen dat in deze omstandigheden de Britse marinetop 
niet zat te wachten op het verzoek van Colijn. De Admi-
ralty wees het op 26 juni 1939 zonder meer af.

Over de motieven van Colijn om tot zijn bijzondere ver-
zoek te komen, tasten we in het duister. Wilde hij met dit 
verzoek aan Londen een signaal afgeven dat de verde-
diging van de Nederlandse kolonie hem menens was? 
Voorzag hij dat de eventuele nieuwbouw van Nederlandse 
slagkruisers – de beslissing was in april 1939 nog niet ge-
nomen – veel te lang zou gaan duren? En hoe vielen voor 
Colijn de dreigingsanalyses van Europa en Zuidoost-Azië 
precies samen? Als hij in Europa geen Brits-Duits con-
flict voorzag, zou een groter deel van de Britse slagvloot 
beschikbaar zijn voor inzet in het Verre Oosten. Zou Japan 
in dat geval wel een oorlog durven beginnen? En wat zou 
Londen doen als de Japanse agressie zich uitsluitend te-
gen Nederlands-Indië zou richten en de Britse bezittingen 
ongemoeid liet? Of een nog grotere geopolitieke nacht-
merrie: wat als beide landen tot een (geheim) akkoord 
kwamen ten koste van de Nederlandse kolonie? Hoe dan 
ook zou de aanschaf van slagschepen de Brits-Nederland-
se samenwerking intensiveren, vooral in de ogen van Ja-
pan. Mogelijk had Colijn daarbij gehoopt of voorzien dat 
de schepen Singapore als (tijdelijke) thuishaven kregen.     

Welke slagschepen?
Voor marinehistorici is het daarnaast wellicht interessant 
te speculeren welke Britse slagschepen voor een eventu-
ele verkoop in aanmerking zouden komen. Allereerst de 
afvallers. Niet in aanmerking kwamen waarschijnlijk de 
twee Nelson-klasse schepen, die in dienst waren gekomen 

Reactie van de Foreign Office op het telebericht waarin Nevil Bland het 

verzoek van Colijn doorstuurt
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aan het einde van de jaren twintig, en op dat moment de 
meest moderne Britse slagschepen waren. Hetzelfde ar-
gument gaat op voor de slagschepen van de nieuwe King 
George V–klasse, die nog in aanbouw waren. De eerste 
twee (Prince of Wales en Duke of York) zouden in 1940 in 
dienst komen. Ook lijkt het niet waarschijnlijk dat Colijn 
gerenoveerde slagkruisers uit de Eerste Wereldoorlog op 
het oog had (Hood, Repulse, Renown, etc.). Logischer 
zou zijn dat hij keek naar de bestaande, kort vóór of in 
de Eerste Wereldoorlog opgeleverde, slagschepen. De 
oudste twee zijn HMS Centurion (1913) en HMS Iron 
Duke (1914). De eerste was voorjaar 1939 gedemilitari-
seerd, dat wil zeggen ontdaan van zijn hoofdbewapening, 
en verbouwd tot doelschip. Ook de Iron Duke was deels 
ontdaan van haar geschut. Haar waarde als slagschip lijkt 
gelet op de latere status in oorlog als drijvende luchtaf-
weerbatterij en haar afzinken als golfbreker bij de Mulber-
ry-havens van Normandië in juni 1944 niet groot.

Blijven over de slagschepen die in de jaren 1915-1917 
in dienst kwamen: de vijf slagschepen van de Queen 
Elizabeth-klasse (HMS Queen Elizabeth, Warspite, Barham, 
Valiant en Malaya) of de vijf slagschepen van de Revenge-
klasse (HMS Revenge, Royal Sovereign, Royal Oak, Reso-
lution en Ramillies). Het meest waarschijnlijke is dat voor 
Colijn vaartuigen uit deze twee groepen slagschepen in 
aanmerking zouden komen. Te meer daar te voorzien was 
dat al spoedig de nieuwe King George V-klasse in dienst 
zou komen. Maar als gezegd blijft onbekend wat Colijn 
met zijn verzoek beoogde en of, en zo ja welke, speci-
fieke slagschepen hij voor ogen had. De aanschaf roept 
daarnaast allerlei praktische vragen op. Hoe dacht hij deze 
drie grote schepen op korte termijn te bemannen? En 

waar moesten de slagschepen in 
de Indonesische archipel met zijn 
ondiepe havens gestationeerd 
moesten worden.     

Conclusie
In april 1939 deed Colijn een 
ultieme poging om de maritieme 
defensie van Nederlands-Indië 
per direct te versterken door de 
aankoop van drie Britse slagsche-
pen. Het is niet eenvoudig dit 
voorstel politiek te duiden. Colijn 
moet hebben geweten dat de 
Britse marine op dat moment niet 
in een positie verkeerde haar ei-
gen slagvloot te verzwakken. Het 
is denkbaar dat hij een politiek 
signaal wilde afgeven met zijn 
verzoek. Dat Colijn ogenschijnlijk 
volledig op eigen houtje dit initi-
atief lanceerde, typeert hem als 
een internationaal denkend poli-
ticus die oog had voor de kwets-
bare positie van Nederlands-Indië 
en de onmogelijkheid van een 
klein land zelfstandig een geloof-
waardige defensie-inspanning op 

te tuigen. Daarnaast lijkt het falen van de daadwerkelijke 
verwerving van deze kapitale oorlogsbodems een indicatie 
dat het in tijden van oplopende internationale spanningen 
voor (kleinere) landen moeilijk is in andere landen met 
eigen nationale belangen, ad hoc ‘van de plank’ wapen-
platforms aan te schaffen. 
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zoeker verbonden aan het Nederlands Instituut voor 
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en kolonie. De opkomst en ondergang van Neder-
land als koloniale mogendheid, 1816-2010 - deel 
vier in de handboekenserie van het instituut. Het 
handboek verschijnt in 2021.
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‘Een goed 
georganiseerde 
havenaanloop 
vraagt, net als 
de aanpak van 

maatschappelijke 
vraagstukken, 
om gezond 

zeemansverstand’

T
oen wij in maart overvallen werden door de coronapandemie gingen we massaal 
mee in de aanpak van het kabinet. ‘Alleen samen krijgen we corona onder 
controle’, was de leus. Inmiddels staat die vérgaande aanpak van de complexe 
crisis onder druk. Samen brokkelt af en wat wijsheid is, vragen velen zich af. Ook 

wij timmeren zaken soms zo dicht dat regels niet meer werken. 

Voor een zeeofficier zijn drie lijnen in de voorbereiding van een zeekaart belangrijk. Deze 
lijnen zijn de limiting danger line (LDL), de safe water limit (SWL) en de track. De LDL 
bakent het veilige vaarwater af. Bij het passeren ervan zijn noodmaatregelen nodig om te 
voorkomen dat het schip aan de grond loopt. Denk daarbij aan roer aan boord afdraai-
en, volle kracht achteruit slaan of het anker laten vallen.

De SWL en bijbehorende maatregelen helpen voorkomen dat we op de LDL terechtko-
men en moeten over gaan op noodmaatregelen. Waar de SWL ligt is afhankelijk van 
bijvoorbeeld de draaicirkel van het schip en instuurhoek op het gevaar. U voelt het al, bij 
het intekenen van de SWL hoort een verhaal. 

Tot slot hebben we de track, de indicator voor de ideale lijn. Eén ding is zeker; we zitten 
nooit lang precies op de track. We streven ernaar om er vaak doorheen te varen. Het 
liefst zo sierlijk mogelijk, zodat de terugkoppeling die we vanuit de kaart krijgen en het-
geen we buiten zien gebeuren ons vertrouwen geeft.

Voor aanvang van een nauw vaarwaterpassage spreekt de verantwoordelijke altijd zijn 
voorbereidingen door met de commandant. Een belangrijk (leer)moment waar ik zelf 
altijd de tijd voor nam. Sommige zeeofficieren hadden de regels zo keurig opgevolgd dat 
er geen ruimte meer was om normaal te manoeuvreren: het (nauwe) vaargebied was 
door het intekenen van SWL-lijnen onbevaarbaar geworden. Een ander had in dezelfde 
situatie alléén een track ingetekend op basis van eerdere ervaringen, bijvoorbeeld mooi 
weer. Vol zelfvertrouwen gingen ze ervoor. Ze vergaten echter dat met zo’n voorberei-
ding de potentie van het team nooit effectief benut zou kunnen worden als onverhoopt 
het zicht zou betrekken of de voortstuwing zou uitvallen.

In de pre-briefing werd het ‘gezond zeemansverstand’ toegevoegd aan de (kaart)voorbe-
reiding. Voor de één betekende dat zijn (valse) gevoel van veiligheid oprekken door meer 
factoren mee te nemen naast de voorgeschreven richtlijnen. Voor de ander betekende 
het ook de argumenten benoemen die hem het comfortabele onderbuikgevoel gaven 
zodat het hele team betrokken bleef. 

Wat mij bij de uitleg vaak heeft geholpen, is de context groter maken in plaats van klei-
ner. Uitzoomen door het stellen van generieke vragen zoals de hoeveelste haven doen 
we aan? Wanneer gaan we over naar nauw vaarwaterprocedures? Is iedereen dan wak-
ker? Wat doet het weer in deze tijd van het jaar? Zo begon de voorbereiding te leven en 
konden we aan het eind van ons gesprek als team een logische vloeiende beweging naar 
de afmeerpositie visualiseren.

De maatschappelijk aanpak van complexe vraagstukken vertonen parallellen met de 
 initiële kaartvoorbereidingen van jonge zeeofficieren: een vloeiende havenaanloop is hier-
bij niet vanzelfsprekend; zoom uit en regel het gebruik van gezond zeemansverstand in.

Gezond zeemansverstand
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Het hoofdbestuur van de KVMO 
verwelkomt haar nieuwe leden!
Arens M.R.
Aupperlee Y.J.
Baarslag A.S.
Beest M.D.G. van 
Bezem S.
Blaisse F.T. 
Bos W.T.
Bouwman F.
Braggaar M.
Bronkhorst T.T.
Brouwer V.
Brug P.H. van der
Dees R.C.H.M.
Dekkers C.C.E.
Dijk J.E. van 
Dijk M.T. van
Dijkshoorn R.
Drost S.F.J.
Duisterhout B.E. 
Feenstra S.A.
Flipse M.P.H.
Groenewegen M.C.
Haasnoot A.
Hattem M.
Heida R.
Herel M.A.J.C. van 

Holstein L.J. van
Huls F.F.S.
Huting T.M. 
Janson J.
Jong M.N. de
Jong M.W. de
Kalsbeek N.Y. 
Karremans D. 
Kesselaar S.M.
Klooster N.A.M. van ‘t
Koning A.B. 
Koppes Ir. A.H. 
Kortenhoeven E. 
Kramer M.
Kranenburg A.P.J.
Laboyrie C.F. 
Linde  M. van der
Lindeman S.
Niersen S. van 
Peters L.A.
Rammers T.
Ras J.
Ris C.B.
Roelants I.J.A.
Ruijvekamp  O.C.I. 
Scheper R.M.

Schoemaker F.F.P.
Schraa J.
Schreurs I.S.
Semplonius J.
Simons J.M.L.J.W.
Simoons L.C.
Slots L.M.H.
Snik D. 
Sonnenberg N. 
Span H.S.
Sprang R. van 
Stol P.R. 
Stuijt W.M.
Swildens H.J.O.
Ulzen N. van
Verbeek D. 
Verhoek A.K.
Vries J.E. de
Wever M.J. 
Wijnhoven L.
Zee L. van der
Zoelen M.P.J. van

Allen zijn adelborst

64-jarigendag KVMO verplaatst  
naar voorjaar 2021
Het COVID-19 virus heeft nog steeds grote invloed 
op de organisatie van de diverse evenementen.

Door een aantal onzekerheden t.a.v. de accommodatie, 
de catering en het recreatieve deel van deze dag heeft het 
hoofdbestuur van de KVMO besloten de 64-jarigendag 
van 2020, gepland in oktober, te verplaatsen naar het 
voorjaar van 2021.

De nieuwe datum wordt 7 april 2021. Betrokken KVMO-
leden ontvangen een uitnodiging voor deze dag. De 
64-jarigendag in het najaar van 2021 vindt plaats op 3 
november 2021.



De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

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

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZ R.O.P. Pulles EMSD
Vice-voorzitter:
KTZ ing. W.P Groeneveld
Secretaris:
LTZ3 (LD) H.M. Krul
Penningmeester:
KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt
Namens Afdeling Noord
KLTZ (LD) J.L. ten Berg  
Namens Afdeling Midden
KLTZ H.M. van Rijn   

Namens Afdeling Zuid
vacature 
Namens Afdeling Caribisch 
gebied
KLTZ (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
vacature
Namens de Werkgroep 
Genderbeleid 
KLTZ b.d. M.A.W. Riemens

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

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

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

Caribisch Gebied:
KLTZ R.A.J. Wesdorp

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

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

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

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

KTZ b.d. mr. G. Jungslager († 9 september 2020)

Mevr. N.H. Snellen-Sentel († 7 september 2020)

CDR b.d. F. Sijtsma († 6 september 2020)

J.M. Pigeaud († 21 augustus 2020)

KLTZ b.d. R.W. Goossens († 25 juli 2020)

KLTZSD b.d. L.J. Oudeman  († 31 maart 2020)

J.C. Goorse († 30 december 2019)

KLTZ b.d. J.W.A. Groenbos (datum overlijden niet bekend)

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

Onderlinge Bijstand

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

KVMO
Activiteiten
In verband met de maatregelen in het kader van de 
bestrijding van COVID-19 vinden er slechts enkele 
afdelingsactiviteiten plaats. Houd ook de site van de 
KVMO in de gaten voor de laatste informatie.

Activiteiten najaar 2020
AFDELING NOORD

6 okt Postactievenborrels
3 nov Locatie : Marineclub, Den Helder
1 dec Aanvang : 17.30 uur
 

Informatie: Men dient zich vooraf op te geven voor de PA bor-
rel en/of het aansluitende diner via 0223-614225/657688 of via 
een formulier op de site van de Marineclub: 
https://marine-officiersclub.nl/contact-en-informatie

AFDELING ZUID

11 okt Mosselmaaltijd (KVMO) GEANNULEERD
 Locatie :  De Merelhoeve,  

Nieuw- en St. Joosland
 Tijd : 13.00 uur



Nieuwe lichting 
marineofficieren

18 september 2020: op het KIM in Den Helder ontvangt op gepaste afstand een van de 20 studenten zijn diploma voor officier uit handen van 

Commandant KIM KTZ Wilko van Zanten. De overige 50 geslaagden krijgen hun diploma op een later moment. Dit in verband met de maatregelen in 

het kader van COVID-19. (ministerie van Defensie)


