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c o l u m n

We naderen het verlof en ik denk dat velen bij Defensie daar nu hard aan
toe zijn. Er is het afgelopen jaar ongelooflijk hard gewerkt in een vaak
onzekere situatie. De ambitie was zeer hoog. Als je succes wilt is dat niet
perse slecht. Maar we naderen, zoals dat in de krijgskunde heet, het cul-
minatiepunt. 

Dit is het punt waar de kracht uit de aanval begint te vloeien. In de geschiedenis is
dit vaker voorgekomen. Zo konden na de snelle opmars vanuit Normandië de
geallieerden hun tempo in Augustus 1944 niet meer volhouden. 

De oorzaak van dit culminatiepunt is meestal drieledig. Allereerst begint de
materiële logistiek achter te lopen, slijtage blijkt bij hoog tempo altijd hoger dan
verwacht. Tegelijkertijd raakt het personeel vermoeid, het seizoen is te lang en er
beginnen mensen uit te vallen, via opleiding en training kunnen niet snel genoeg
nieuwe mensen worden aangeleverd. En ten slotte kunnen geleerde lessen niet
worden omgezet in verbeteringen. Dat proces vereist debriefing, analyse en nieu-
we voorbereiding. Het optreden van zo’n culminatiepunt is vaak goed waarneem-
baar, maar wordt in de praktijk vaak achteraf pas herkend. 

Het vereist daarom wijze leiders die tijdig doorhebben dat het tempo er uit
moet. Overmoedigheid op zo’n moment heeft de basis voor de nederlaag in zich.
Dat wordt nog erger als niet overmoed maar angst om te stoppen de drijfveer is.
Het is daarom bemoedigend dat vanuit het nieuwe commando zeestrijdkrachten
de eerste signalen komen dat het tempo er even uit gaat en dat er geconsoli-
deerd zal worden. Het zal admiraal Kelder nog moeite genoeg kosten om dat
idee vast te houden. In het komende jaar van Michiel de Ruyter, die had daar
ervaring mee, een bijzondere gedachte. Menig veldheer of zeevoogd is in het ver-
leden immers de nederlaag of de verliezen ingejaagd door politieke overmoed. 

Het is te hopen dat CZSK de tijd krijgt om complexe projecten als Peoplesoft,
Speer en de marinestudies in een haalbaar tempo af te werken. Ook andere
onderdelen van Defensie hebben nog veel werk op de plank liggen. Al deze pro-
jecten hebben potentie maar dragen ook veel risico in zich. Met de komende
jaren meer dan 10.000 man op operatie, waarvan 6.000 a 7.000 midden in
Afghanistan, is het nu een slecht moment voor overmoed of angst. 

Maar goed, voor hen die op verlof gaan: geniet ervan. En voor hen op operatie,
“Be careful out there”.

Het culminatiepunt

 

Het Marineblad is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren 
en verschijnt 9 keer per jaar

K L T Z  P . J .  v a n  M a u r i k ,  
v o o r z i t t e r  K V M O
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Wanneer zij daar moeite mee hebben kan dat in het ergste geval
leiden tot Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).
Staatssecretaris van Defensie C. van der Knaap heeft besloten dat
de manier waarop de marine nazorg verleent, model gaat staan
voor de gehele krijgsmacht. Is dat een goed idee, en hoe meet je
de effectiviteit van nazorg eigenlijk? Twee militairen en twee
onderzoekers spreken zich erover uit.

Kolonel der mariniers R. Oppelaar is inmiddels Projectleider
Implementatie Marinestudie van het CZSK, maar tot voorkort
commandant van het Tweede Mariniersbataljon. Als commandant

en eerder al als verbindingsofficier en compagnies-commandant,
is hij door de wol geverfd op het gebied van uitzending. Hij ver-
trok in 1991 naar Noord-Irak en in 1993 naar Cambodja met deta-
chement Cambo III. Later volgde Bosnië. In Irak leidde hij vervol-
gens SFIR II en in 2005 de missie van het Eerste Nederlandse
‘Strategic Reserve Force’ in Afghanistan.
Elke missie kent in de ogen van Oppelaar zijn eigen dynamiek. ‘Er
doen zich altijd wel problemen voor bij mensen. We fungeren nu
eenmaal als geweldsinstrument in een vaak chaotische omgeving.
Dan gebeuren er ingrijpende dingen. Zeker als dat ook nog eens
in een onbekende omgeving is, met een ander klimaat, andere

culturen en onder dreiging. Het programma Nova berichtte
onlangs dat 20 procent van de uitgezonden militairen ‘er wat aan
over houdt’. Dat kan ik niet onderbouwen. Wel zie ik het als zeer
positief dat eventuele traumatische ervaringen tegenwoordig
bespreekbaarder zijn. Het personeel is de meest essentiële factor
voor onze operaties; daar hebben we nu meer oog voor. Zo kun-
nen we ook gerichter problemen tackelen, voordat ze tot PTSS
escaleren. Haal je iemand uit de put, dan is hijzelf weer slag-
vaardig en zijn eenheid ook.’

Thuisfront van grote waarde
Oppelaar hecht sterk aan nazorg, die volgens hem al vóór de uit-
zending begint. Anders gezegd: nazorg begint met voorzorg.
Sterker nog, teambuilding en zorgbesef noemt hij zelfs als een van
de pijlers van het Korps Mariniers. ‘Dat begint al met ons buddy-
systeem. Zorg voor elkaar wordt er als het ware in geramd’, zo
benadrukt de kolonel. Volgens Oppelaar speelt ook het thuisfront
een cruciale rol voor het welbevinden van de militair. ‘Het thuis-
front vormt namelijk de grootste continue factor in zijn leven.
‘Staat hij niet goed in het leven door omstandigheden thuis, bij-
voorbeeld door ziekte, dan is hij minder slagvaardig en alert. Op
den duur kan dat zelfs zijn eenheid aantasten. Daarom is een goede
synergie tussen militair-zijn en de relatie met thuis belangrijk. Het
thuisfront moet op zijn beurt weten waar de militair mee bezig is.
Soms vraag ik wel aan ouders: ‘Weet u wat uw zoon doet?’. Vaak
hoor je dan ‘dat hij daar niet veel over zegt’.’
Om het thuisfront als ‘rugleuning’ voor de uit te zenden militair
‘rechtop te zetten’, biedt het CZSK voor grote missies infodagen
aan, om het thuisfront in te lichten en vragen te beantwoorden.
Op deze wijze kunnen zoveel mogelijk onzekerheden worden
weggenomen. In elk geval worden de achtergronden en omstan-
digheden waaronder de militair moet werken toegelicht en
bespreekbaar gemaakt. Daarnaast kan ook het thuisfront een
actieve rol spelen in het zogenaamde thuisfrontcomité, dat thuis-
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J .  M a r g é s

De krijgsmacht heeft na harde lessen in het verleden inmiddels nazorg

hoog in het vaandel staan . Militairen op uitzending doen onder

allerlei omstandigheden die afwijken van het dagelijkse leven, intense

indrukken op die zij bij terugkeer een plaats moeten geven. 

frontbulletins verzorgt en het thuisfront een mogelijkheid biedt
onderling ervaringen uit te wisselen en betrokken te worden bij
het organiseren van de midterm-contactdag. De midterm-con-
tactdag dient halverwege de missie voor een update van de mis-
sie en biedt een klankbord aan familie en vrienden. Aan het einde
van de missie zijn zij ook weer uitgenodigd om de mannen en
vrouwen binnen te halen. Uiteraard een happening met een
feestelijk karakter, maar volgens Oppelaar ook, vanuit zorgbesef,
een belangrijke gebeurtenis die erkenning en waardering naar de
militair en de achterblijvers uitstraalt. Ter afronding van de missie
wordt ook de nodige zorg besteed aan de medalparade, waarbij
nadrukkelijk het thuisfront wordt betrokken. Tot slot wordt aan-
dacht besteed aan het samenstellen van een herinneringsboek,
een compilatie van de missie, primair van en voor de bemanning
en zeker ook van belang voor het thuisfront.

Samen uit, samen thuis
De militairen die terugkomen van hun missie hebben er dan al
een adaptatieprogramma van twee dagen opzitten. Luitenant ter
zee 1 van administratie A. Reiff, hoofd operationele personeels-
zorg van het CZSK, legt uit hoe dat in zijn werk gaat. ‘Dat bestaat
uit enkele dagen ontspanning buiten het missiegebied. Het is een
investering in het voortzettingsvermogen van de eenheid.
Tegelijkertijd toont  de organisatie op deze wijze  respect en
waardering voor het voltooien van de missie. Mensen hoeven dan
niet meer  waakzaam te zijn, gaan in burger gekleed, kunnen ont-
spannen  en drinken weer eens een ‘pittig biertje’.’
Een dagdeel is eraan gewijd om groepsgewijs alle ervaringen door
te nemen. Reiff: ‘Ze hebben maandenlang alles samengedaan, dus
doen we de afronding ook samen. Die gesprekken vinden plaats
onder begeleiding van 2 gespreksleiders. Dit duo wordt zoveel als
mogelijk samengesteld uit operationeel ervaren militairen en
zorgverleners o.a. vanuit  de Maatschappelijke Dienst Defensie
(MDD), de Geestelijke Verzorging en  psychologen. Samen

er doen zich altijd
wel problemen
voor bij mensen.
We fungeren nu
eenmaal als
gewelds-
instrument in
een vaak
chaotische
omgeving

r e p o r t a g e
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bespreken ze een aantal thema’s waaruit  de militairen  kunnen
kiezen, zoals o.a. veiligheid, zorg en samenwerking.’ Aan het einde
van het adaptatiegesprek komt altijd het thema  “invoegen thuis”
aan de orde.

Prachtig model
Deze groepsgewijze verwerking van ervaringen op missie lag
recentelijk onder vuur, omdat het gevaar zou bestaan dat indivi-
duen zich niet durven uit te spreken over ervaringen, waarmee zij
mogelijk worstelen. De landmacht bijvoorbeeld laat nu nog
psychologen invliegen naar het missiegebied om debriefing-
gesprekken te houden. Was dat voor de KM niet ook een aanra-
der geweest?  Reiff weerlegt die kritiek met stelligheid. ‘Ook in de
pers zijn berichten verschenen als zouden we geen aandacht heb-
ben voor de individuele militair. Maar tijdens de adaptatieperiode
is ruimte voor individuele gesprekken als daar behoefte aan is en
zes weken na terugkeer is er een afwikkelweek. Tijdens deze
afwikkelweek worden individuele terugkeergesprekken verzorgd
door de MDD en is er tevens aandacht voor hun medische situa-
tie. De  vraag is dan vooral of ze het gevoel hebben dat ze weer
‘ingevoegd’ zijn. Ik vind dat we al met al werken met een prachtig
model. Van de laatste missie van de ‘Strategic Reserve Force’ naar
Afghanistan zijn bijvoorbeeld 25 verzoeken voortgekomen uit de
individuele terugkeergesprekken van mensen die best wel wat
hulp konden gebruiken. Dat geeft wel aan dat het KM-model
wérkt en dat mensen zich uit durven te spreken wanneer dat
nodig is.’

Volgens Reiff is het logisch dat een terugkerende militair ook weer
moet wennen aan thuis. ‘Ze hebben langere tijd gewerkt in een
ander werelddeel en te maken gehad met een ander klimaat,
andere normen en waarden. In Afghanistan heb je bijvoorbeeld
stoffige wegen, waar je maar zo af en toe iemand tegenkomt. Dan
moet je weer wennen aan de driebaanswegen hier, waar het ver-

keer overheen raast. We lichten militairen, maar ook hun thuis-
front, van te voren in welke signalen normaal zijn. Militairen
komen anders terug, dus iedereen moet weer aan elkaar wennen
en dat vergt tijd en respect voor elkaar. Om een voorbeeld te
noemen, adviseren we terugkerende militairen om zich te voegen
in de afspraken die tijdens hun afwezigheid door moeder gemaakt
zijn met  de kinderen…’

Lange termijneffecten
Oppelaar is over het algemeen zeer te spreken over de aanpak van
nazorg binnen de KM. Volgens hem hebben de militairen meer
vertrouwen in een goede opvang en begeleiding binnen de eigen
groep, dan een individueel gesprek met een onbekende psycho-
loog die in de eenheid geparachuteerd wordt. ‘Je doet de indruk-
ken ook op met de groep, dus is het goed om gebeurtenissen
binnen de groep te bespreken en te leren hoe ermee om te gaan.
De uitkomsten van de adaptatiegesprekken dienen later voor de
commandant weer als een psychosociaal advies.’
Toch pleit de kolonel voor aanvullende maatregelen. En wel hier-
om: ‘Door alle overplaatsingen houdt de eenheid maar beperkt
zicht op mensen na uitzending. Als commandant heb ik in drie jaar
met ruim 2.200 mensen te maken gehad waarvan ik sommigen
minimaal vier weken en anderen maximaal drie jaar meemaak. Ik
pleit niet voor langere plaatsingen, maar wel daarvoor dat de over-
koepelende organisatie oog houdt voor mogelijke lange termijnef-
fecten van uitzending. Zorg voor, tijdens en kort na uitzending
kunnen wij faciliteren, maar ook een interrelatie van deze drie met
aandacht voor de langere termijn is van fundamenteel belang.’

Goed voor de dag
Binnen het Veteraneninstituut in Doorn weet men veel van waar
veteranen op langere termijn tegenaan kunnen lopen. De mede-
werkers hebben er intensief contact met mensen die in oorlogen
vochten of op vredesmissie gingen. Het instituut zag ooit het licht

toen het besef doordrong dat uitgezonden (oud)militairen specia-
le aandacht behoeven. Het Kennis- en Onderzoekcentrum (KOC)
vormt de denktank van het Veteraneninstituut. J. Weerts geeft lei-
ding aan het KOC en M. Schok is binnen het centrum weten-
schappelijk medewerkster. ‘Het Veteraneninstituut heeft tot taak
om de maatschappelijke erkenning en zorg voor veteranen te
bevorderen. Wat zorg betreft is dat per definitie nazorg’, legt
Weerts uit, die zelf van 1998 tot 2003 de korpsfunctionarissen
voor de terugkeergesprekken trainde.

Het KOC heeft o.a. een stimulerende taak ten aanzien van onder-
zoek en is bijvoorbeeld betrokken bij onderzoek naar de neuro-
biologische determinanten van PTSS. Dat wil zeggen: naar geeste-
lijke en/of lichamelijke factoren die invloed hebben op de kans
om PTSS op te lopen. Het KOC verricht ook zelf onderzoek.
Schok is momenteel bezig met een  onderzoek verricht naar de
betekenis van uitzending voor veteranen, met als bedoeling om
algemeen zicht te krijgen op de veteranen als groep. Uiteraard
heeft het KOC ook nagedacht over het marinemodel voor nazorg.
Weerts: ‘Ondanks dat er ook hier mensen tussen wal en schip
terecht komen, is het een goed ontwikkeld model. Ook interna-
tionaal komen we daar goed mee voor de dag.’

Tekortkoming Defensie
Markant genoeg is er volgens Weerts weinig bekend over het
effect van nazorg. ‘Hulpverleners zijn namelijk meer gericht op
het verlenen van hulp en niet op het doen van onderzoek. Dat kan
ook beter gebeuren door een onafhankelijke partij.’ Volgens
Weerts en Schok is de civiele geestelijke gezondheidszorg, veel
meer dan de militaire, gebaseerd op gemeten resultaten. Zij ver-
wijzen hierbij vooral naar onderzoek door het gerenommeerde
Trimbos Instituut. ‘De civiele sector is gericht op aantoonbare
werkzaamheid, ook wel evidence-based genoemd’, aldus Schok.
‘Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar al in de Nota

Veteranenzorg toegegeven dat er in dit opzicht een tekortkoming
bij Defensie bestaat. Daarom is er nu ook een nieuw model in de
maak voor de militaire geestelijke gezondheidszorg.’
Om tot een steeds betere aanpak van zorg en nazorg te komen,
pleit Weerts – ondanks de geschetste moeilijkheid om tot meet-
bare resultaten te komen – voor meer onderzoek. ‘Daarvoor heb
je goede gegevens nodig en de medewerking van zorgverleners.
En de vraag is wát je gaat onderzoeken. Mensen blijken uit onder-
zoek vaak zeer tevreden over nazorg. Mensen die last hadden van
PTSS geven dan aan dat ze minder last hebben van de sympto-
men of dat deze verdwenen zijn. Ook komt het voor dat vetera-
nen die een ernstige crisis hebben doorgemaakt nog steeds last
hebben van dezelfde nachtmerries, maar er nu minder van streek
van raken. Ze weten dan dat ze zich niet in een bepaalde omge-
ving moeten begeven die teveel herinneringen oproept.’

In de kou
Volgens Schok helpt het getraumatiseerde mensen in ieder geval
vaak verder om contact te hebben met lotgenoten, om zo erva-
ringen te kunnen uitwisselen. ‘We geven hier geen therapie, maar
bieden een cursusachtig, begeleid lotgenotencontact.’ Ook het
Veteraneninstituut gaat bij het begrip nazorg niet voorbij aan de
rol van de lotgenoten van het thuisfront. Weerts: ‘Sinds twee jaar
organiseren we gespreksgroepen voor de partners van veteranen.
Zij voelen zichzelf namelijk vaak in de kou staan. Hoewel dat
gevoel vaak niet eens afneemt, geven de – meestal vrouwelijke –
deelnemers wel aan dat ze zich na afloop sterker voelden.’
Volgens Schok is dat laatste belangrijk, omdat niet alleen meetba-
re resultaten tellen, maar toch vooral ook de beleving die mensen
hebben na hulpverlening.

Wat meetbare feiten betreft, pleit Weerts voor meer overkoepe-
lende structuur in de data die de nazorg oplevert. ‘De verdieping
en de doorkijk ontbreken. Er moet meer systeem in komen; alles

KOLMARNS R. Oppelaar, hier in
Afghanistan, was tot voorkort com-
mandant van het Tweede
Mariniersbataljon.

LTZA 1 A. Reiff: ‘We lichten militairen, maar ook
hun thuisfront, van te voren in welke signalen
normaal zijn. Militairen komen anders terug, dus
iedereen moet weer aan elkaar wennen.’

Volgens M. Schok en J. Weerts van het
KOC is de civiele geestelijke gezond-
heidszorg, veel meer dan de militaire,
gebaseerd op gemeten resultaten.
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a r b e i d s v o o r w a a r d e n

Onlangs ontving de KVMO de volgende e-mail: “Hedenmiddag is
om 14.00 uur gelijktijdig bij de CBD-betaalkantoren door de res-
pectievelijke hoofden een voorlichting gegeven over een plan van
de staatssecretaris van Defensie om het CBD in zijn geheel of
gedeeltelijk over te hevelen naar Zuid-Limburg (Kerkrade). Hij
heeft de commandant van het Commando Dienstencentra
(CDC), waar het Centraal Betaalkantoor Defensie (CBD) onder
valt, opdracht gegeven om te onderzoeken welke delen van het
CDC hiervoor in aanmerking kunnen komen. Dit onderzoek dient
voor september a.s. afgerond te zijn en blijkens een schrijven dat
wij vandaag van de Commandant van het CDC hebben ontvangen
is het CBD dus daadwerkelijk onderdeel van dit onderzoek. De
reden voor een verhuizing is het bieden van vervangende werkge-
legenheid in de regio Limburg, mede door het sluiten van een
NATO-defensielocatie aldaar.” 1

Het is op het eerste gezicht niet gelijk duidelijk wat het belang
voor Defensie van de hierboven geschetste verhuizing is. Wellicht
dat helderheid verkregen kan worden als we op het besluit het
beproefde INK-managementmodel2 gaan toepassen.  Het organi-
satiedeel (in dit geval Defensie) van het INK-model bestaat uit vijf
organisatiegebieden die in samenhang informatie moeten aanrei-
ken met als uiteindelijk doel het verbeteren van de organisatie
(zie het model op de volgende pagina).

Management van medewerkers
Hoofddoel van dit organisatiegebied is dat de leiding van Defensie
de kennis en inzet van de defensiemedewerkers maximaal benut.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met het personeels-
beleid, de zorg en welzijn van het personeel,  alsmede de waarde-
ring en het respect voor de inspanning die zij leveren. 
We passen dit toe op de verhuizing van het CBD. Defensie heeft
twee opties: verplaatsing van het personeel, waarbij kennis en
ervaring behouden blijft, of lokaal de kennis en ervaring gaan wer-
ven. De tweede optie is minder aantrekkelijk want nieuw perso-
neel heeft nogal wat actuele kennis nodig. Het is onduidelijk of dit
personeel gevonden kan worden. De eerste optie, verplaatsen,
lijkt dus de meest verstandige. 
Het verplaatsen van een werklocatie over een grote afstand gaat
echter gepaard met de nodige kosten en stress. De burgermede-

werker moet immers uit voor hem3 twee kwaden kiezen, ervan
uitgaand dat hij zijn  baan niet gedwongen verliest: 
1. Verhuizen of 
2. Defensie verlaten, in de hoop elders werk te vinden, eventueel
gebruikmakend van het Sociaal Beleidskader. 

Kiest hij voor verhuizing dan zal hij daarvoor moeten betalen.
Immers, de verhuiskostenvergoeding die hij van Defensie ont-
vangt is onvoldoende om de ‘kosten koper’ van een nieuwe
woning te financieren. Wil hij niet verhuizen dan heeft hij weer
twee keuzes; of hij kiest voor een “permanent” weekendhuwelijk
of hij verlaat Defensie. Bij de laatste keuze verliest Defensie kennis
en ervaring. 
De militair heeft eigenlijk geen keuze. Hij wordt op een functie
geplaatst in steden zoals Enschede en Kerkrade, ver van de
Randstad, of de gebruikelijke militaire steden. In zo’n plaatsings-
periode kan de militair maar weinig bij zijn gezin zijn.  

Terug naar de verhuizing van het CBD. Een bijkomend effect van
deze keuze voor het personeel is dat door de centralisatie van de
defensiebetaalkantoren er 150 banen verloren zullen gaan. De
centralisatie van de betaalkantoren ter bevordering van de werk-
gelegenheid in Limburg heeft dus tot gevolg dat in plaats van 150
mensen 300 mensen hun baan bij Defensie verliezen. 

Subconclusie: aan de verhuizing van het CBD naar Kerkrade ligt
geen specifieke verbetering op het INK-personeelsgebied ten
grondslag. Het besluit draagt niet bij tot het maximaal benutten
van kennis en inzet van dit personeel. Het personeel zal ‘het wel-
zijn en de zorg’ niet als een verbetering ervaren. 

Strategie en beleid
Onder dit organisatiegebied wordt verstaan de manier waarop
Defensie haar missie implementeert door een heldere voor alle

Soms worden er besluiten genomen die het leven van veel

defensiemedewerkers plotseling op zijn  kop zetten. Bovendien

blijken ze moeilijk uit te leggen aan het getroffen personeel. Mogelijk

is toepassing van het INK-model een manier om in dat geval de ratio

van een besluit te achterhalen. 

Defensielocaties in 
‘exotische oorden’

het verplaatsen van een werklocatie
over een grote afstand gaat gepaard
met de nodige kosten en stress
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Weinig strafzaken hebben binnen
Defensie zoveel stof doen opwaai-
en als de zaak van Eric O., de ser-
geant-majoor der mariniers die in
slopende processen onterecht
bleek te zijn aangeklaagd voor
moord, dan wel dood door schuld
tijdens ernstinzet. Eric loste tijdens
de SFIR2 missie in de Irakese pro-
vincie Al Muthanna twee waar-
schuwingsschoten op het moment
dat zijn kleine, onderbezette een-
heid belaagd werd door een groep
plunderaars. Een van de belagers
zou door het tweede schot uit het
wapen van O. om het leven zijn

gekomen zo bleek uit een Irakees
forensisch onderzoek. Dat er nogal
wat haken en ogen aan dit onder-
zoek zaten bleek in een lang en
moeizaam strafproces voor de mili-
taire strafkamer van de rechtbank
in Arnhem. De strafpleiter, Geert-
Jan Knoops schreef er een grimmig
relaas over. Daar was overigens alle
aanleiding voor, het Openbaar
Ministerie (OM) bleek door een
tunnelvisie nauwelijks meer in staat
te nuanceren en had weinig kennis
van modern conflictmanagement
in combinatie met oog voor de
locale omstandigheden. De uitspra-
ken in dit proces zijn van groot
belang voor militairen. 

De twee keer gepromoveerde top-
advocaat Knoops is een man van de
wetenschap en nuance maar weet
in een eenvoudige stijl de spraak-
makende zaak toegankelijk te
maken. De Utrechtse hoogleraar
heeft de gemiddelde operationeel
dienende militair als doelgroep
beschouwd waardoor de nuance
ontbreekt maar het boek wel als
een trein leest. Dit is een verdien-
ste vanwege de operationele
importantie van de uitspraken.

De zaak Eric O. spreekt aan omdat
het beschouwde voorval niet uniek
is maar herkenbaar. De sergeant-
majoor ontzet zichzelf en zijn een-
heid op het moment dat hij door
een meute belaagd wordt en zich
bedreigd voelt. Door professioneel
met de omstandigheden om te
gaan waarbij hij, zo kwam vast te
staan in het proces, binnen de

Rules of Engagement bleef wist hij
zijn eenheid in veiligheid te bren-
gen. Een van de eerste vragen was
overigens wel welke regels nu op
welk moment golden in deze multi-
nationale operatie. Er bleek steeds
weer politiek-ambtelijke geschuifel
hetgeen ook aangeeft hoe lastig de
zaak voor de krijgsmacht lag. Het
OM ziet Eric vanaf het eerst
moment als een schietgraag per-
soon die zijn optreden vergelijkt
met dat van politieagenten in
Nederland zonder te beseffen hoe
anders de werkelijke feiten en
omstandigheden waren in het
‘anarchistische’ Irak vlak na de val
van Saddam. De voorzitter van het
College van Procureurs-Generaal,
De Wijkerslooth, stak dit opmerke-
lijk genoeg niet onder stoelen of
banken tijdens het geruchtmaken-
de interview bij NOVA. Nooit eer-
der velde het OM openlijk een oor-
deel nog voor de rechtzitting
begon en voordat het onderzoek
was afgesloten.
Knoops tracht objectiviteit te creë-
ren door met distantie de zaak te
beschouwen maar door zijn (emo-
tionele) betrokkenheid en als spe-
ler in het proces is het beeld
natuurlijk gekleurd. Toch is hij
behoorlijk volledig. De geestelijke
kwellingen van sergeant-majoor O.
en zijn vrouw passeren de revue
waardoor de zaak een gezicht krijgt
maar ook het karakter van een thril-
ler. De lezer zit met regelmaat met
gekromde tenen bij het lezen van
de rechtelijke dwalingen van ken-
nelijk slecht voorbereide (jonge)
rechters. Het achterdochtige OM

overtuigt geen moment door het
gebrek aan kennis over de regels en
gebruiken van een militaire opera-
tie, de omstandigheden en over het
nemen van een besluit om een
waarschuwingsschot te lossen.
Gaat dit nog wel over waarheids-
vinding? Je vraagt je aan het eind
nog af waarom dit gebeurde, de
auteur onthoudt zich van specula-
tie. Knoops, die promoveerde op
het gebruik van Rules of
Engagement, heeft er een zware
dobber aan om de onervaren,
slecht voorbereide rechters te
overtuigen. Door de verdediging
wordt alles uit de kast getrokken
van forensisch onderzoek tot bal-
listiek tot een beschouwing van de
bevelvoering en de ‘discretionaire
vrijheid’ om een operationele situa-
tie zelf te beoordelen en ernaar te
handelen. Wist u overigens dat het
veiliger is om een waarschuwings-
schot in de grond te vuren dan in
de lucht?
Het Tweede Schot is een vlot
geschreven boek over een zaak die
iedere militair aangaat. De weten-
schap dat de Nederlandse krijgs-
macht de komende jaren tijdens de
onontkoombare ernstmissies nog
regelmatig in vergelijkbare situaties
terecht zal komen maakt het nood-
zakelijk om kennis te nemen van de
zaak. Het is echter wel te hopen dat
professor Knoops ook met een toe-
gankelijke wetenschappelijke
beschouwing van de zaak en de rol
van de Rules of Engagement in de
huidige krijg en conflicten komt.

A.J.E. Wagemaker 

b o e k

gebeurt nu nog teveel ad hoc.’ Schok vult aan: ‘Het is belangrijk
dat je wat doet met je kennis en je ‘lessons learned’. Maar ook op
individueel vlak geldt dat je moet weten wat je wilt bereiken met
hulpverlening.’ 

PTSS niet te voorkomen
Zouden de onderzoekers meer geld ter beschikking hebben, dan

hebben ze er al een goed doel voor. ‘We zouden dan het onder-
zoek intensiveren en in de breedte mensen inschakelen’, zegt
Weerts. Schok ziet vooral wel iets in een buddysysteem, waar-
binnen veteranen elkaar begeleiden. ‘Een andere veteraan kan
veel beter dan iemand anders doordringen tot iemand die ergens
mee rondloopt, maar ‘er nog niet aan wil’. In Canada bestaat al
zoiets.’ Weerts kent het idee ook uit de VS. ‘Hier heb je ‘veteran-
centers’, waar sociaalondersteunende en werkgelegenheidsacti-
viteiten plaatsvinden. Het draait er allemaal om het herstel van de
controle over je leven en jezelf.’

Uiteraard zijn alle partijen het erover eens dat voorzorg en nazorg
liefst moeten voorkómen dat militairen op uitzending of na
terugkeer grip verliezen en komen te ‘zwemmen’. Reiff heeft in dat
opzicht nog een kernachtige afsluiting: ‘PTSS valt niet te
voorkomen en het effect van nazorg valt dan weliswaar moeilijk te
meten, maar ik geloof wel in het geven van zoveel mogelijk
preventieve zorg en nazorg. We staan met onze manier van werken
dicht bij de militaire mens en kunnen iemand die problemen heeft
met de verwerking van ervaringen zo snel mogelijk hulp bieden.’
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samengevat in de drie-eenheid: richten, inrichten en verrichten.
De richting is onduidelijk bij deze keuze. Wat is de visie van het
leiderschap in dit geval? Een Amerikaanse militaire basis sluit  zijn
deuren en Defensie probeert de ontstane lokale werkgelegen-
heidsproblematiek op te lossen? Eerder concludeerden we al dat
dit dubieus is.
De inrichting zou een verbetering kunnen zijn. Kan door de cen-
tralisatie van de zes betaalkantoren, naast de 150 VTE’s die dit
oplevert, verbetering ontstaan? De vraag is echter of in dit geval
door centralisatie de financiële service voor haar klanten of het
defensiepersoneel er beter van wordt. Bovendien: waarom heeft
men dit dan niet meteen gedaan bij de oprichting van het CBD?
In het verrichten zou het besluit een logisch gevolg kunnen zijn van
staand beleid of gevoerde strategie. Er doet zich in zo’n geval een
onverwachte situatie voor en men maakt gebruik van de kans die
zich voordoet. In deze casus is dat echter niet vol te houden. De
te verwachten verwarring zal eerder een bedreiging en mogelijk
een verslechtering opleveren. 
Subconclusie. Op het INK-terrein leiderschap zijn weinig aanwij-
zing te vinden die het besluit kunnen verklaren. In dit geval kan
men zeker niet spreken van een continue verbetering. Ook een
positieve voorbeeldwerking is niet echt aan te tonen. De beta-
lingsdiensten zijn recent binnen Defensie omvangrijk op zijn kop
gezet. Een jaar later wordt heel de nieuwe organisatie weer gere-
organiseerd zonder heldere achtergrond. 

Management van processen (tevens Conclusie):
In het INK-model is het domein van de processen het meest
omvangrijk en complex. Het is de taak van de defensieleiding om
de inrichting en ordening van processen de organisatie beter te
laten presteren. Echter, uit de subconclusies blijkt dat zowel

Defensie als het personeel niet of nauwelijks gebaat zijn bij ver-
plaatsingen ten gevolge van het compenseren van verlies van
werkgelegenheid in een bepaalde regio. 
De noodzakelijke kosten zullen de ‘output’ van de organisatie niet
verbeteren. Sterker, deze ‘output’ zou wel eens aanzienlijk kunnen
verslechteren omdat kennis en ervaring van personeel verloren
gaat en het gehele proces niet als motiverend kan worden
beschreven.
De operationele commandanten en het personeel hebben op dit
moment hun handen vol aan het implementeren en verwerken
van de gevolgen van ‘De reorganisatie zonder weerga’. Het zon-
der strategie of beleid verplaatsen/vestigen van defensieonderde-
len in ‘exotische oorden’ komen de arbeidssatisfactie en de moti-
vatie van het defensiepersoneel niet ten goede.
Op basis van een gewaardeerd model zoals het INK kan het
besluit niet worden verklaard. Een korte scan geeft zelfs aan dat
het geen wijs besluit is. Rest ons de vraag: waarom neemt
Defensie dan dit besluit? 
Zou het misschien partijpolitiek zijn? Dat lijkt ons voor het betrok-
ken personeel getuigen van weinig respect. En voor Defensie zou
het alleen maar het wantrouwen in haar als werkgever kunnen ver-
groten. Of zou er misschien een politieke versie van het INK-model
zijn die het besluit kan verklaren? 

Noten
1 De ‘Nato-defensielocatie’ betreft het complex Eygelshoven, een onderhouds-

werkplaats van het Amerikaanse leger (POMS). 
2 Het INK is een stichting met als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de

bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel. Dit model wordt
inmiddels door het management van honderden bedrijven, instellingen en over-
heidsorganisaties in Nederland gebruikt. Het INK is in 1991 opgericht op initiatief
van het Ministerie van Economische Zaken onder de naam Instituut Nederlandse
Kwaliteit. Sinds 2000 is de formele naam kortweg INK. (bron www.ink.nl)

3 Waar in dit artikel naar de burgermedewerker en militair wordt verwezen als ‘hij’
of ‘zij’ moet worden gelezen ‘hij/zij’ resp. ‘zijn/haar’.

belanghebbenden uitgewerkte strategie en hoe dit wordt vertaald
naar concreet beleid, plannen en budget. 
Ten aanzien van beleid en strategie past de vraag: Wat is de rela-
tie tussen de voormalige onderhoudswerkplaats en het CBD? Is er
een relatie tussen beide vormen van werkplaatsen waardoor doel-
matigheid of versterking kan worden bereikt ? Het antwoord
moet ontkennend zijn, immers techniek en onderhouden hebben
weinig overeenkomsten met financiële administratie en betaling.
Deze vraag beantwoordt dan tevens een hogere orde strategie
waarbij arbeidsplaatsen voor achterliggende regio’s worden
gehandhaafd of gecreëerd. 

Dit kan een voorbeeld zijn waarbij Defensie aan de ene kant
arbeidsplaatsen in een regio verloren laat gaan en in een andere
regio werk wordt gecreëerd. Dit gebeurt soms omdat een politi-
cus uit de regio (motie Bakker D66), een burgemeester
(Mans/Enschede, Staatsen/Den Helder) of een gouverneur
(Limburg)  aandacht vraagt voor de werkgelegenheid in zijn regio.
De staatssecretaris geeft aan dat het CBD naar Limburg verplaatst
dient te worden vanwege de compensatie aan werkgelegenheid
omdat de onderhoudswerkplaats Eygelshoven door de
Amerikanen wordt gesloten. 
Echter, zoals aangegeven zijn de werkzaamheden van het CBD van
totaal andere aard dan die van de medewerkers van het onder-
houdscomplex. De verhuizing en centralisatie van het CBD zullen
de POMS-onderhoudsmedewerkers dus niet aan een nieuwe baan
helpen. Daarnaast zullen er nauwelijks nieuwe arbeidsplaatsen wor-
den gecreëerd. Immers, het merendeel van de functies zal worden
ingevuld door bestaand CBD-personeel.  De lokale werkloosheid in
Limburg verbetert er weinig mee. Daar staat tegenover dat in
Emmen en Den Helder (om maar een paar vestigingen van betaal-
kantoren te noemen) werkgelegenheid verdwijnt. En in die regio’s
is het met de werkgelegenheid ook niet zo best gesteld, zo mogelijk
nog slechter dan in Limburg. In dit geval houdt het regioargument
dus geen stand omdat de technische arbeidsplaatsen toch verloren
gaan en in beginsel personeel moet worden verplaatst. 
Subconclusie: Achter de verhuizing lijkt geen heldere strategie of
beleid te liggen. 

Management van middelen
Het INK-model verstaat hieronder de manier waarop vanuit de
strategie en beleid de beschikbare middelen (bijv. geld, facilitei-
ten, kennis enz.) worden aangewend om de onderneming effi-
ciënt en effectief uit te voeren. Vraag is of er door de verplaatsing
doelmatig wordt omgegaan met middelen.
Uiteraard kleven er  financiële en materiële consequenties aan de
verplaatsing van defensieonderdelen. Als eerste dient Defensie in
de nieuwe standplaats een geschikte locatie te vinden voor het te
verplaatsen defensieonderdeel. Deze locatie moet daarna ook
nog eens voor defensiewerkzaamheden geschikt worden
gemaakt. Vooral in verband met beveiligingseisen kan worden
gesteld dat de eisen aan een defensiegebouw hoger liggen dan
die van een normaal kantoorgebouw. Dit kan aardig in de papie-
ren lopen. Naast de werklocatie moet Defensie ook zorgdragen
voor adequate boordplaatsersfaciliteiten voor militairen en bur-
germedewerkers in de nabijheid van deze nieuwe locatie. De
kosten zijn dus omvangrijk . Aan de ene kant dient er iets te wor-
den afgebroken en aan de andere kant weer iets worden opge-
bouwd en dat alles zonder bedrijfseconomische redenen.
Welke baten staan daar tegenover? Weinig, het gaat om een ver-
plaatsing en niet om een herinrichting. De bezuiniging lijkt te
komen door reductie in personeel, maar die was onafhankelijk
van het verplaatsingsbesluit.  
Subconclusie:  Het besluit tot verplaatsing geeft weinig doelma-

tigheidswinst en daarmee kan het INK-gebied ‘middelen’ geen
drijvende kracht zijn achter deze keuze.

Leiderschap
Het doel van het management is dat zij de onderneming inspi-
reert tot voortdurende verbetering. Het management heeft hier
verschillende ’tools’ voor zoals: het goede voorbeeld geven, het
faciliteren en ondersteunen hiervan en een goede visie hebben
op de toekomstige ontwikkelingen. In INK-termen wordt dit
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Waarom ooit naar de Koninklijke Marine? 
“Na de HAVO heb ik 4 jaar bij Luchtmobiel gediend als korporaal
bij de 120 mm mortieren. In die periode heb ik, in de avonduren,
mijn VWO gehaald. Toen kwamen de twijfels tussen KIM, KMA
en een burgeropleiding. Destijds toch gekozen voor automobiel
management in Driebergen (IVA Instituut voor Autobranche en
Management). Nog in de autobranche gewerkt bij de
Volkswagen- en Audidealer als verkoper en manager. Maar het
Korps Mariniers verdween niet uit mijn gedachten. Regelmatig
bladerde ik in een oud Korpsfoldertje “Je uiterste grens” van 1994
of zo. Toen ben ik toch maar een keer naar een voorlichting
gegaan en daarna was de beslissing snel genomen. Je wilt de lat
steeds hoger leggen, je zoekt fysieke en mentale uitdaging,
gecombineerd met een officiersopleiding. Dat vind je in de
POTOM.”

Hoe was de POTOM?
“Wennen, zeer zeker wel. Totaal anders dan de burgerbaan die ik
had. Ik heb wel eens gedacht: waar ben ik eigenlijk aan begonnen?
Fysiek, maar ook mentaal is de opleiding zwaar, lessen in het
Engels, veel fysiek ook regelmatig als leider voor de klas. Het was

wel de uitdaging die ik zocht. Ik omschrijf de POTOM als een
fysiek uitdagende opleiding waar mentaal veel van je geëist
wordt, een opleiding waar je wat aan hebt. Super.”

Wie zijn uw helden en waarom?
”Mijn moeder is voor mij een held. Zij is ondanks een ernstig
ongeval en nadat er tot twee keer toe kanker was geconstateerd,
erg positief gebleven. Deze positieve instelling gaf haar en ons
veel kracht. Zij is voor mij daarin een voorbeeld, een positieve
instelling is daarom erg belangrijk in alles wat je doet, zeker als je
bepaalde tegenslagen te verwerken krijgt.
Lance Armstrong vind ik wel een goed voorbeeld van een andere
held. Zijn gedrevenheid, ondanks die ziekte, om iets te bereiken.
Mensen met een passie, met een gedrevenheid, die verdergaan
dan anderen bewonder ik zeer. Altijd harder, en verder willen, dat
heb ik zelf ook. Dat maakt ook de opleiding mooi, dat je naar een
hoger plan getild wordt, niet alleen individueel maar ook als
groep.”

Wat maakt u trots?
”Het moment dat je na de Finex, hier in Rotterdam de poort

binnenloopt, dat maakt je wel trots. Het behalen van een oplei-
ding, waar 45 man aan begint, maar waar er maar achttien van sla-
gen. Maar ook het Korps als geheel maakt me trots. In het verle-
den ook bij de opleiding bij Luchtmobiel; je bent trots als je iets
volbrengt, waarbij je de lat steeds hoger legt.”

Hoe beoordeelt u de reorganisatie van de
Nederlandse krijgsmacht? 
”Binnen het Korps zijn er wel zaken die mij opvallen, bijvoorbeeld
personeelsmanagement, die vind ik onvoldoende. De opkomst is
geregeld maar de plaatsingen daarna zijn lange tijd onduidelijk. Je
weet soms niet eens waar je naar toe gaat. Sinds gisteren weten
we waar we geplaatst worden, 2 weken na de afronding van de
POTOM. Dat komt vreemd over, er zijn net afgestudeerden bij
die er voor willen gaan en dan lijkt het wel alsof ze niet weten wat
ze met je aan moeten. Ik heb het gevoel dat het nog niet
gestroomlijnd is, bij het moment van aanname weten ze niet hoe-
veel ze er nodig hebben.”

Wat is de Korpsgeest?
”Korpsgeest, Korpsgeest, tjonge jonge, dat is moeilijk te omschrij-
ven. Ik heb er wel een mooi beeld bij. Dat beeld van de
Korpsverjaardag, vorig jaar op het MOC. We hadden 17 groepen,
alle rangen door elkaar die allemaal met een balk liepen te zeulen.
Het was koud, iedereen banjerde door sloten en was nat. Je zag
allemaal van die dampende kerels met balken sjouwen, iedereen
hielp elkaar en iedereen had een prima tijd. Dan maakt het niet uit
wat voor een rang je hebt, je doet gewoon je werk. Mooi beeld
van de Korpsgeest. 
Dat beeld ken ik ook van de POTOM; het is wel raar als na negen
maanden opleiding iedereen zijn eigen weg gaat. Je bent zo met
die groep bezig geweest dat het prettig is om ook weer even
alleen te zijn. Maar toch zal het anders zijn zonder de mensen
waar je zo intensief mee bent omgegaan.” 

Wat is uw definitie van een goede missie?
”Met Luchtmobiel ben ik naar Bosnië geweest. Een goede missie
is als je de taak die je opgedragen hebt gekregen goed uitgevoerd
hebt. En dat je, als pelotonscommandant, je club weer goed naar
Nederland hebt gebracht ondanks de zware tijden en de moeilijk-
heden die je daar, eventueel, bent tegen gekomen.”

Wat is uw ambitie (over 5 jaar)?
”Eerst pelotonscommandant worden en dan toch wel doorgroei-
en naar een kapiteinsfunctie. Ik weet nog niet wat ik na die 6 jaar
wil gaan doen, ik heb bewust gekozen voor een contract van 6
jaar in plaats van 4 jaar, omdat ik denk dat ik mij prima kan verma-
ken in die 6 jaar. Dan ben ik 33 en kan ik er alsnog voor kiezen om
een burgercarrière te beginnen of bij te tekenen. Ik zie dit (een
baan als officier bij het Korps) ook als een aanvulling op het
moment dat ik het bedrijfsleven instap.” 

Welke eigenschap waardeert u in een medewerker
van de KM?
”Eerlijkheid en inzet. Vooral je voor de volle 100% inzetten. Een
minder resultaat is op zichzelf niet erg, maar dan moet er wel vol-
ledige inzet geleverd worden. Het is prettig om te werken met
mensen die inzet tonen en betrokken zijn. Eerlijk zijn: op het
moment dat je iets niet kan of niet hebt kunnen doen om een
bepaalde reden, zeg dat dan gewoon maar hang geen wollig ver-
haal op. De kaderleden van de POTOM voldeden hier ook aan,
eerlijk en 100% inzet.”

Welke vraag zou u willen stellen en aan wie?
”Aan de religieuze leiders. Wat bezielt hen om altijd maar weer
oorlogen te beginnen in ‘Gods’ of ’Allahs' naam? Waarom kunnen
mensen niet normaal reageren, waarom moet dat zo extreem?
Mijn vraag zou zijn: waarom kan niemand water bij de wijn
doen?”

 

M.J. Pul

In de rubriek In Beeld deze maand een kort interview met tweede

luitenant der mariniers M.J. (Mark-Jeroen) Pul, geboren in Ermelo op

17 december 1977. Hij is in dienst sinds 15 augustus 2005 en heeft

onlangs de Praktische Opleiding Tot Officier der Mariniers, POTOM,

afgerond. Hij staat op de rol om binnenkort pelotonscommandant te

worden bij 22 infcie.

i n  b e e l d

I n t e r v i e w :  L N T K O L M A R N S  D .  B o s c h
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gecombineerd
met een officiers-
opleiding. Dat
vind je in de
POTOM
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bevordering van "unité de doctrine" op militair-juridisch gebied
en het ontwikkelen van beleid op het gebied van militair juridi-
sche opleidingen. 
Om de directeur te ondersteunen in bovengenoemde taken werd
binnen de Directie Juridische Zaken een staf Militair Juridische
Dienst Krijgsmacht opgenomen. Het hoofd van deze staf, een
opperofficier in de rang van commandeur/brigade-generaal/com-
modore, kreeg onder meer tot taak de vormgeving van de Militair
Juridische Dienst Krijgsmacht (MJDK) uit te werken. 
Op 12 september 2005 ging het eerste hoofd staf Militair
Juridische Dienst Krijgsmacht (HMJDK), brigade-generaal mr R. in
het Veld, samen met zijn staf voortvarend aan de slag. Hierbij
werd nauw samengewerkt met de hoofden Juridische Zaken van
Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke
Luchtmacht. Tijdens dit proces werd geregeld getoetst of de
vormgeving paste binnen de bestaande kaders, waaronder het
besturingsmodel.

De structuur 
Gelet op het besturingsmodel en indachtig de informatie-uitwisse-
ling tijdens het besluitvormingsproces met betrekking tot de
Blauwdruk is de MJDK niet gestructureerd als een zelfstandig
dienstonderdeel, maar als een geformaliseerd en gestructureerd
netwerk van militair juristen. Tot dit netwerk behoren alle militair
juristen die geplaatst zijn op militair juridische functies of die gelet
op hun competenties daarop geplaatst kunnen worden. 

Met betrekking tot deze militair juristen zijn geen commandan-
tenbevoegdheden en -middelen overgeheveld naar de Directeur
Juridische Zaken. Echter met het oog op het verzekeren van de
eenheid van rechtsopvatting, de kwaliteit van juridische advise-
ring en een optimale informatievoorziening is aan de Directeur
Juridische Zaken naast de bevoegdheid tot het geven van rich-
tinggevende kaders een aantal functietechnische bevoegdheden
met betrekking tot personeel behorende bij de Militair Juridische
Dienst toegekend. Het betreft hier onder meer het adviseren
over plaatsingen en uitzendingen van militair juristen en het stel-
len van kwaliteits- en opleidingseisen aan militair juristen.
Bovenstaande bevoegdheden worden namens de Directeur DJZ
uitgeoefend door HMJDK.

Bij de vormgeving van de MJDK werd al snel duidelijk dat harmo-
nisatie op het gebied van personeels-, uitzend- en opleidingsbe-
leid ten aanzien van militair juristen van de diverse krijgsmachtde-
len leidde tot meer doelmatigheid en kwaliteitsverbetering in de
militair juridische dienstverlening. 

k e n n i s  e n  w e t e n s c h a p

De Militair Juridische Dienst
Krijgsmacht

Netwerk van militair juristen

Op 10 april jl. vond er op de Prinses Juliana Kazerne een bijzondere ceremonie plaats. In

aanwezigheid van actiefdienende militair juristen, representanten van reserve-officieren

militair jurist en autoriteiten overhandigde dr S.B. Ybema als Directeur Juridische Zaken

namens de Secretaris-Generaal aan brigade-generaal mr R. in het Veld een Aanwijzing SG

aangaande de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht. Deze overhandiging symboliseerde de

oprichting van de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht.

Het beleid
In de door HMJDK ontwikkelde bundel ‘Richtinggevende kaders
Militair Juridische Dienst Krijgsmacht’ is op diverse gebieden het
beleid vastgelegd. Ook is hierbij bij de diverse processen aange-
geven wat de rol van is van de hoofden Juridische Zaken van de
operationele commando's, van HMJDK en van eventuele andere
autoriteiten. Beschrijving van alle onderwerpen die in deze bun-
del zijn opgenomen zou in het kader van dit artikel te veel omvat-
tend zijn. Daarom wordt, om een indruk te geven op welke terrei-
nen er beleid is gemaakt, volstaan met een globale aanduiding
van wat er in de bundel staat.

Allereerst is in de bundel de missie van de Militaire Juridische
Dienst Krijgsmacht beschreven. Deze luidt als volgt:

”Commandanten/diensthoofden en hun medewerkers zodanig te
adviseren en te assisteren en juridisch bewust te maken dat zij in
staat zijn op juridisch verantwoorde wijze hun taak uit te voeren,
beslissingen te nemen, bevoegdheden en middelen aan te wen-
den en feitelijke handelingen te verrichten.” 

Andere onderwerpen die in de bundel aan de orde komen zijn de
werkwijze van de hulpstructuur MJDK en het generieke loop-
baanpatroon van de militair jurist, zoals dat na invoering van het
Flexibel Personeels Systeem (FPS) er uit gaat zien. Beide onder-
werpen worden in andere hoofdstukken verder uitgediept en

beschreven. Met betrekking tot de werkwijze van de hulpstruc-
tuur dient hierbij te worden gedacht aan facetten als kwaliteits-
borging, kennismanagement en informatie-uitwisseling.
Het generiek loopbaanpatroon wordt in de hoofdstukken
‘Personeelsbeleid’ en ‘Opleidingsbeleid’ verder uitgediept en
beschreven. Naast de bekende trits - instroom, doorstroom en
uitstroom - wordt ook ingegaan op het uitzendbeleid,
Management Developementbeleid en speciale trajecten zoals
benoeming tot universitair (hoofd)docent en militair lid van de
militaire kamer van de Rechtbank Arnhem. Belangrijke onderwer-
pen op het gebied van opleidingen betreft het curriculum van de
opleiding tot militair jurist en de paarse brevetopleiding Militair
Juridische Vorming.

De uitvoering 
Uiteraard is met de totstandkoming van de bundel ‘Richting-
gevende kaders MJDK’ het werk niet voltooid. Het komt vooral
aan op de uitvoering van het beleid. De uitvoering van dit beleid
vindt plaats in goed overleg tussen HMJDK, de hoofden van de
Juridische Zaken van de operationele commando's en CDC en
andere entiteiten zoals de sectie militair recht binnen de Faculteit
Militaire Wetenschappen van de NLDA. Deze samenwerking  

Inleiding
Aan de oprichting van deze dienst ging een heel traject van amb-
telijke voorbereiding vooraf. Het begon met de opdracht aan de
Directeur Juridische Zaken om de consequenties te onderzoeken
van het nieuwe besturingsmodel voor het juridisch functiegebied.
De uitwerking van deze opdracht is beschreven in de Blauwdruk
Juridisch functiegebied (Blauwdruk), die op 25 mei 2005 is goed-
gekeurd en vastgesteld door de Secretaris-Generaal.
In de Blauwdruk is onder meer neergelegd dat de Directeur
Juridische Zaken, als concernjurist, een functionele verantwoor-

delijkheid heeft voor het juridisch vakgebied, in het bijzonder ten
aanzien van de militair juridische functie. Om deze verantwoor-
delijkheid te kunnen invullen dient hij in staat te zijn om juridisch-
technische kaders te stellen en de juridische kwaliteit binnen de
operationele commando’s te borgen. 

Ook is hierbij de noodzaak onderkend dat de directeur over een
hulpstructuur, de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht, dient te
beschikken. Door middel van deze structuur kan de Directeur
zich richten op taken met betrekking tot kwaliteitsborging, de

de MJDK is opgezet als een geformaliseerd en gestructureerd netwerk 
van militair juristen

Groepsfoto, genomen tijdens de oprichtingsceremonie Militair
Juridische Dienst Krijgsmacht op 10 april 2006. 
(Peter Wiezoreck Fotografie)

KTZA mr R.R.H. Laurens en lkol mr drs. M. Nooijen 
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heeft al diverse concrete producten opgeleverd. Zo is er een uit-
zendplan 2006-2007 gemaakt en zijn er vergevorderde plannen
voor een krijgsmachtbrede brevetopleiding Militair Juridische
Vorming inclusief insigne. Verder zijn met de sectie militair recht
van de NLDA afspraken gemaakt over de ontwikkeling van hand-
boeken afgestemd op de verschillende onderwijsniveau’s binnen
de NLDA. En last but not least - de MJDK behelst immers een net-
werk - is een telefoongids uitgegeven waarin alle militair juristen
van alle defensieonderdelen zijn opgenomen.

Naast facetten die continue aandacht vergen, zoals het adequaat
gevuld houden van de organisatie met goed opgeleide militair
juristen, zal er de komende jaren nog de nodige energie gestoken
moeten worden in facetten zoals kwaliteitsborging, informatie-
uitwisseling en kennismanagement. Kortom, allerlei activiteiten
die een bijdrage leveren aan de missie van de MJDK. 

De MJDK en de Koninklijke Marine
Voor de Koninklijke Marine is de oprichting van de MJDK een
ingrijpender gebeurtenis dan voor de Koninklijke Landmacht,
waar immers al vele jaren een Militair Juridische Dienst KL
bestond. Zaken als de functionele aansturing door (destijds) de
Inspecteur MJDKL, een specifieke P-planning voor militaire
juristen en een brevetopleiding Militair Juridische Vorming
bestonden niet - of waren niet geformaliseerd - bij de KM. Wat
valt, naast deze wijzigingen, te verwachten van de MJDK? Wat
verandert er voor de gebruikers, de afnemers van juridisch advies
bij het commando zeestrijdkrachten, wat verandert er voor de
marinejuristen?  
Met de oprichting van de MJDK is niet een zelfstandige organisa-

tie-eenheid in het leven geroepen. De marinejuristen blijven inge-
deeld in hun eigen dienstvak (veelal administratie, in een aantal
gevallen zeedienst of korps mariniers). De aansturing geschiedt
zoals voorheen, "in de lijn". In het kader van de oprichting van het
commando zeestrijdkrachten was in 2005 besloten de militair juri-
dische functies niet te groeperen in één afdeling, maar deze
onder te brengen bij de desbetreffende directies. De inrichting
van de CZSK-organisatie wordt in dit opzicht dus niet doorkruist
door de oprichting van de MJDK. 

De juridische functies in het commando zeestrijdkrachten zijn
belegd bij de Directie Operaties (twee legal advisors bij NLMAR-
FOR), de Directie Ondersteuning (twee militair juristen bij het
stafbureau rechtspositie van de afdeling Personeel en
Organisatie), de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch
gebied (de stafofficier juridische zaken) en de stafgroep van de
Commandant Zeestrijdkrachten (afdeling juridische zaken: drie
militair juristen, alsmede de militair juristen die te Arnhem werk-
zaam zijn bij de militaire kamer van de Rechtbank Arnhem c.q. bij
het Arrondissementsparket en de griffie van de Rechtbank). Deze

functionarissen behoren uiteraard allen tot de MJDK. Daarnaast
zijn toegetreden die marinejuristen die "gelet op hun competen-
ties op militair juridische functies kunnen worden geplaatst". Dit
zijn de juristen die bij de Koninklijke Marine juridische functies
hebben vervuld of zullen gaan vervullen, maar momenteel een
varende of een algemene functie verrichten dan wel een oplei-
ding volgen. Tevens zijn de marinejuristen toegetreden die zijn
geplaatst bij het Commando Dienstencentra (NLDA en Juridische
Dienstverlening). In totaal maken per 10 april 2006 ongeveer 30
marinejuristen, waaronder een aantal officieren behorende tot de
Koninklijke Marine Reserve, deel uit van de MJDK.   

De gevolgen voor het Commando Zeestrijdkrachten, meer in het
bijzonder voor de afnemers van juridisch advies, lijken op het eer-
ste gezicht beperkt. Op termijn echter zal sprake zijn van een
kwaliteitsslag. De opleidingseisen die aan militair juristen worden
gesteld, maken dat in de toekomst zekerheid bestaat over de the-
oretische bagage die zij meebrengen. De tijdens de universitaire
opleiding te volgen vakken zijn meer dan voorheen - toen sprake
was van enige vrijblijvendheid op dit gebied - toegespitst op het
militair juridische métier. Kwaliteitseisen moeten borgen dat ener-
zijds de militair jurist zijn vakkennis onderhoudt en anderzijds
hij/zij voldoende praktische ervaring heeft om op velerlei gebied
te kunnen worden ingezet, met name ook als legal advisor tijdens
vredesoperaties. Marinejuristen zullen dan ook als zodanig deel-
nemen aan oefeningen: ook hier geldt het adagium train as you
fight. Inzet bij oefeningen als Cold Response en Joint Caribean
Lion getuigt hiervan. 

Overigens dient hier te worden vermeld dat de Vlagofficier
Logistieke Dienst al enige jaren geleden had vastgesteld dat de

opleiding en de vorming van marinejuristen moesten worden aan-
gepast aan de eisen die voortvloeien uit de tegenwoordige inzet
van eenheden van de Koninklijke Marine. Dit betekent dat de
focus en het zwaartepunt van het werkgebied van marinejuristen
verschuiven van het militaire straf- en tuchtrecht en het rechtspo-
sitierecht naar het militair operationeel recht. De maatregelen op
het gebied van opleiding en training die in verband met deze vast-
stelling door de VOLD waren genomen, sluiten aan bij de oprich-
ting van de MJDK.
Een en ander moet ook leiden tot een betere en continue
beschikbaarheid van gekwalificeerde marinejuristen. Ook is in de

toekomst, door de gemeenschappelijke opleidingen en door de
grotere interactie met militaire juristen van land- en luchtmacht,
de inzet van deze juristen op functies binnen het commando zee-
strijdkrachten zeer wel denkbaar.   

Voordelen 
De voordelen van de MJDK voor marinejuristen zijn legio. Door
de gemeenschappelijke opleidingen en door de netwerkachtige
organisatie zullen zij al op jonge leeftijd kennis maken met proce-
dures en werkwijzen bij andere operationele commando's, te
rade kunnen gaan bij collega's binnen en buiten het eigen operati-
onele commando en kunnen zij vertrouwd raken met paars optre-
den. De brevetopleiding is een kwaliteitskeurmerk waar niet
alleen de organisatie, maar zeker ook de marinejuristen zelf bij
gebaat zijn. Gevoegd bij de unieke ervaring die marinejuristen
opdoen tijdens uitzendingen als legal advisor op diverse comman-
do niveaus, zullen zij op relatief jonge leeftijd beschikken over een
CV dat staat als een huis. Dat zij hiermee zowel binnen als buiten
Defensie hun voordeel mee kunnen doen, is evident.

Nadelen 
Kleven er ook nadelen aan de MJDK?
Twee potentiële nadelen zijn door jonge marinejuristen aan de
orde gesteld. In de eerste plaats betreft dit het gevoelen dat de
bureaucratie in het dagelijks werk zal toenemen. Daarnaast
bestaat de vrees dat de marinejurist in de toekomst niet of nau-
welijks andere dan juridische functies zal kunnen vervullen. 
Wat het eerste aspect betreft: enige vorm van bureaucratisering, bij-
voorbeeld in de vorm van het totstandkomen van een aantal hand-
boeken, zou best eens kunnen leiden tot stroomlijning en vereen-
voudiging van werkzaamheden en tot verbetering van het product.
Verder geldt ook voor bureaucratisering dat overdaad schaadt.
Wat de afwisseling van functies aangaat: de marinejurist behoeft
niet te vrezen dat hij of zij niet meer als marineman/-vrouw aan
de bak zal komen. In het generieke loopbaanpatroon voor militair
juristen is voorzien in vervulling van andere dan juridische func-
ties. Een term als HLD, plaatsingen in algemene functies, beleids-
functies en internationale functies blijven structureel onderdeel
van het loopbaanpatroon van de marinejurist.

Tot slot
De totstandkoming van de MJDK is een goede en noodzakelijke
stap tegen de achtergrond van de grote defensiereorganisaties,
het nieuwe besturingsmodel en de Blauwdruk juridisch functiege-
bied. Voor het commando zeestrijdkrachten en voor de andere
defensieonderdelen zal deze stap leiden tot verbetering van de
kwaliteit van de juridische adviesfunctie. Voor de marinejuristen
vormt deze stap een verdere professionalisering en worden nieu-
we uitdagingen en kansen geboden. 

KTZA mr R.R.H. Laurens is werkzaam als hoofd juridische
zaken bij het Commando Zeestrijdkrachten en lkol mr. drs.
M. Nooijen maakt deel uit van de staf Militair Juridische
Dienst Krijgsmacht. 
Delen uit dit artikel zijn eerder verschenen in het Militair
Rechterlijk Tijdschrift, aflevering 6 (juni) 2006.

op termijn zal er sprake zijn van 
een kwaliteitsslag Kwaliteitseisen moeten borgen dat de militair jurist onder meer

tijdens vredesoperaties als legal advisor kan worden ingezet.
Marinejuristen nemen als zodanig ook deel aan oefeningen. Op
de foto overleg tussen de legal advisors tijdens de recent gehouden
multinationale oefening Joint Caribean Lion 06.

Door de gemeenschappelijke
opleidingen en door de net-
werkachtige organisatie van de
MJDK maken de marinejuristen
kennis met procedures en werk-
wijzen bij andere operationele
commando's.
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jonge leeftijd beschikken over een
CV dat staat als een huis
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h e t  d e b a t

Bewuste keuze
Na 38 jaar Korps Mariniers heb ik hiervoor gekozen. Een terug-
blik: op 3 februari 1969 ben ik vrijwillig in dienst getreden als mari-
nier der derde klasse. Zes jaar later heb ik wederom geheel vrijwil-
lig voor vier jaar bijgetekend. Vier jaar later, ondertussen was ik
getrouwd en had een dochter, opnieuw vrijwillig mijn contract
met vier jaar verlengd. Al die tijd wist ik dat mijn eindrang
Adjudant der Mariniers zou zijn en, als ik bij de braafste jongetjes
van de klas zou horen, zelfs vakofficier.

Na mij sergeantsopleiding ben ik serieus over mijn carrière en
loopbaan gaan nadenken. ‘Blokbevordering’ en ‘keuzebevorde-
ring’ werden nieuwe begrippen in mijn leven. Lang heb ik daar
niet bij stilgestaan, wel constateerde ik dat elk jaar velen stonden
te dringen voor bevorderingen tot sergeant-majoor en adjudant.
Al snel kwam ik tot de volgende conclusies:
1. Wie wat worden wil zit niet stil; en 
2. Als je 40 jaar bent en je kunt alleen maar hardlopen dan heb je
het verkeerd gedaan.

Tijd voor actie…
Ik ben mijzelf gaan specialiseren. Eerst als landingsbootbestuur-
der en later in amfibische operaties. Deze keuze was niet zo moei-
lijk want in mijn ogen is het amfibisch opereren het enige wat het
Korps Mariniers onderscheidt van de rest van de krijgsmacht. Dat
dit geen slechte keus is geweest bleek in 1992 toen ik moest ver-
schijnen voor de Commissie van Advies. Men overwoog mij te
benoemen tot eerste luitenant der mariniers. Tijdens dit gesprek
werden mij een aantal randvoorwaarden duidelijk uitgelegd,
waaronder de gewijzigde data voor het verplichte leeftijdontslag.
Bij benoeming tot eerste luitenant der mariniers zou de ontslag-
leeftijd opgehoogd worden naar 52 jaar. Bij een bevordering tot
majoor der mariniers zou dit leiden tot een ontslagleeftijd van
54,5 jaar. Ik heb hier vrijwillig mee ingestemd. 
1 juli 2007 had ik met LOM kunnen gaan, in plaats daarvan ga ik
geheel vrijwillig 2 jaar nadienen. 

Waarom? Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, lever dage-
lijks mijn bijdrage aan het CZSK en niemand heeft mij tot nadie-
nen gedwongen.

Ik zou niet kiezen voor langer doorwerken. Heb ik het dan niet
naar mijn zin? Integendeel! Ik heb nu waarschijnlijk één van de
mooiste en meest zelfstandige banen bij de KM. Heb ik dan een
slechte tijd gehad? Geenszins! Iemand die bijna zijn hele LTZ1-tijd
varende commando’s heeft gehad heeft geen reden tot somber
terugkijken. De redenen liggen heel anders en ik zal er vijf noe-
men, drie zakelijke en twee persoonlijke.

Zakelijk
Afspraak is afspraak. Ik heb me altijd aan de afspraken met mijn
werkgever gehouden, andersom tref ik dit minder. Leeftijds-
verhoging is daar helaas een goed voorbeeld van. Ik vind dat niet
fatsoenlijk van mijn werkgever.
Doorstroom is mijn tweede zakelijke afweging. Ik zie zoveel
goede LTZ2OC’s en LTZ1’s rondlopen waarvan je nu al weet dat
ze lang moeten wachten om bevorderd te worden. Door langer te
dienen frustreer ik dadelijk die groep nog meer in hun ambities,
want echt: P=F=O  Zo moet je niet met talent omgaan, dat 
creëert uitstroom van de verkeerde groep.
Ten slotte: ontslagleeftijd verhogen versus verjonging van de
krijgsmacht? Rekenkundig gaat dat niet samen!

Persoonlijk
Mijn ontslag is het begin van een nieuwe loopbaan. Er ligt nog
zoveel leuk werk te wachten. Vanaf LTZ2 ben ik op iedere plaat-
sing commandant of plaatsvervangend commandant geweest.
Gewoon incidenteel kunnen varen, zonder je zorgen te maken
over de integrale verantwoordelijkheid en bedrijfsvoering lijkt mij
ook weer geweldig. Ik heb niet voor niets mijn stuurmanspapie-
ren gehaald! Zo werk je toch, maar heb je meer grip op je tijd en
daarmee op je leven.

Mijn andere persoonlijke overweging betreft mijn ‘thuisfront’. Ik
heb totnogtoe een mooi marineleven achter de rug dankzij de
steun van het thuisfront. Dat had ook verwachtingen, namelijk
dat ik na mijn 50ste jaar meer tijd thuis zou doorbrengen. Door
die verwachtingen nu niet te kunnen inlossen vind ik dat ik het
thuisfront tekort doe. Soms voel ik me een Peijnenburg mannetje
die zijn thuisfront een steeds wegschuivende lekkernij voorhoudt.
Gelukkig kan het thuisfront hier nog steeds goed mee omgaan!

KLTZ K.F.J. Henkelman 

Als ik mag kiezen, dan kies ik 
voor langer doorwerken 

  

KLTZ A.D. Sepp, Hoofd Duik- en Demonteergroep,
onderdeel van de Directie Operaties (DOPS).

mijn ontslag is het begin van
een nieuwe loopbaan

ik ga elke dag met plezier
naar mijn werk

In de rubriek Het Debat gaan twee personen met elkaar in debat over een actueel 

marine- of defensieonderwerp aan de hand van een stelling.
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Waarom dit werk?
Sinds januari 1992 zit ik in de redactie van "In de Peiling", het blad
van de geestelijke verzorging van de KM. Na mijn leeftijdsontslag
ben ik hiermee doorgegaan, omdat ik niet zo maar alle banden
met het bedrijf kon verbreken. Personeelszorg is een onderwerp
dat mij na aan het hart ligt. Een schrijver ben ik niet echt, maar
wel een meedenker naar het zoeken van thema’s voor iedere uit-
gave.
Om dezelfde reden heb ik mijn deelname aan het bestuur van de
afdeling Noord van de KVMO voortgezet, maar dan als postactief
lid. Mijn belangstelling gaat nog steeds uit naar zaken die actief
dienenden aangaan, met name de ziektekosten en alles wat daar-
mee samenhangt. 
In de loop der jaren is de functie van secretaris van de Stichting
Traditiekamer MLD erbij gekomen. Ik ben drie jaar personeelsof-
ficier geweest op het MVK De Kooy en ik houd van geschiedenis
en traditie. Het is een logische voortzetting van mijn actieve tijd.
Dan ben ik ook nog secretaris van de Stichting Den Helder
Marinestad. Deze stichting is meer dan 50-jaar geleden opgericht
om de banden tussen de gemeente en de KM nauwer aan te
halen.

Wat is het verschil met het werken bij de KM?
Geen van mijn huidige "banen" vult de hele dag. Tijdsdruk is er
niet, wel moet je notulen of stukjes op tijd klaar hebben, maar je
kunt zelf bepalen wanneer je die schrijft. Je bekijkt de dingen van-
uit een heel andere invalshoek, zonder betrokkenheid te verlie-
zen. 

Wat mist u uit de KM-tijd en wat niet?
Doordat ik nog regelmatig oud-collega's zie, kan ik niet zeggen
dat ik veel van de KM mis.
Wat ik niet mis? De stress van de al jaren durende reorganisatie
en alles wat dat met zich meebrengt voor het personeel. 

Hoe belangrijk is de KM nu nog voor u?
Mijn betrokkenheid bij de KM is nog steeds groot, maar daar-
naast zijn er de vele hobby's (kunstgeschiedenis, geschiedenis,
luisteren naar muziek) die zorgen voor de afstand. Een 35-jarige
loopbaan bij de KM laat zich niet wegpoetsen.

Heeft u nog een goed advies voor de huidige marine-
leiding?
Duidelijkheid en zichtbare betrokkenheid naar het personeel is
erg belangrijk om de loyaliteit te behouden. Materieel is gemak-
kelijk te vernieuwen, maar de opgebouwde kennis en loyaliteit
van het marinepersoneel niet.

A.L.P. Vrijburg

Uit dienst : 1 mei 1996
Laatste rang : LTZSD 1
Laatste functie : Hoofd dienst Ontwikkeling, Sport en Ontspanning
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Ze zit in de redactie van "In de Peiling" en
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die van de afdeling Noord van de KVMO, de

Stichting Traditiekamer MLD en de Stichting
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In het schaderecht, ook in het bestuursschaderecht, geldt als

uitgangspunt dat degene die schade lijdt, de schade zelf dient te

dragen. Om schade op een ander te kunnen verhalen, is een

bijzondere regeling vereist. 

S B N  b . d .  pro f.  m r .  G . L .  C o o l e n

k e n n i s  e n  w e t e n s c h a p

Dit betekent dat een militair, algemeen gesteld, aanspraak heeft
op schadevergoeding in alle gevallen waarin de voorschriften in
vergoeding voorzien. Volgens vaste jurisprudentie echter bestaat

– in geval van schade ten gevolge van een dienstongeval – tevens
aanspraak op schadevergoeding indien het bestuur ten opzichte
van de militair op enigerlei wijze is tekortgeschoten. 

Het begrip dienstongeval
Een dienstongeval in algemene zin is een ongeval dat een militair
overkomt in de uitoefening van de dienst. De bevoegdheid om te
beslissen of een ongeval ook in rechtspositionele zin een dienston-
geval is, berust bij de staatssecretaris van Defensie. Volgens vast

beleid wordt een ongeval niet als een dienstongeval aangemerkt
indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de
militair. Zie bijvoorbeeld de zaak1 van een soldaat die deelnam
aan een schietoefening op de overdekte schietbanen van de
Harskamp. Hij trad op als helper. Na het commando stop vuren
zette hij, in strijd met de voorschriften, zijn soundbarriër af.2 Toen
ging, doordat een ander een fout maakte, nog een schot af. Later
werd bij de soldaat een ernstige lawaaibeschadiging aan het rech-
teroor vastgesteld. Toen de staatssecretaris de soldaat vervolgens
schriftelijk berichtte dat het hem overkomen ongeval niet als een
dienstongeval zou worden aangemerkt, kwam de soldaat in
beroep. De Centrale Raad van Beroep verklaarde het beroep
ongegrond. De Raad kon zich verenigen met het oordeel van de
staatssecretaris dat bij een ongeval als het onderhavige grove
nalatigheid of onvoorzichtigheid kan leiden tot het besluit het
ongeval niet als een dienstongeval aan te merken.

Twee vragen vinden in dit artikel beantwoording: de vraag in welke
gevallen schade die het gevolg is van een dienstongeval voor ver-

een ongeval wordt niet als een
dienstongeval aangemerkt indien
sprake is van opzet of grove schuld
aan de zijde van de militair

Schadevergoeding bij
dienstongevallen
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goeding in aanmerking komt en de vraag langs welke wegen in
voorkomende gevallen schadevergoeding kan worden verkregen.

Wanneer schadevergoeding?
De gevallen waarin schade, die het gevolg is van een dienstonge-
val, voor vergoeding in aanmerking komt, kunnen in drie catego-
rieën worden verdeeld:
• gevallen waarin de voorschriften in schadevergoeding voorzien;
• gevallen waarin aanspraak bestaat op schadevergoeding omdat

het bestuur als werkgever is tekortgeschoten;
• gevallen waarin aanspraak bestaat op schadevergoeding omdat

sprake is van een aan het bestuursorgaan toe te rekenen fout
van een ondergeschikte. 

Op grond van de voorschriften  
De schade die een militair als gevolg van een dienstongeval heeft
geleden, komt in de eerste plaats voor vergoeding in aanmerking
indien en voorzover de voorschriften in vergoeding voorzien. Zo
heeft een militair in geval van letselschade aanspraak op genees-
kundige verzorging tot de omvang, bepaald in de (op artikel 90a
AMAR steunende) Regeling ziektekostenverzekering militairen. En
opent de pensioenwetgeving de mogelijkheid om een militair, die
tengevolge van een dienstongeval invalide is geworden en is ont-
slagen, bij wijze van smartengeld naast het pensioen een bijzon-
dere invaliditeitsverhoging toe te kennen. 
In de regel stellen de voorschriften niet de eis dat het bestuur ten
opzichte van de militair op enigerlei wijze is tekortgeschoten.

Voldoende is dat sprake is van een dienstongeval, dus van een
ongeval dat door de staatssecretaris als dienstongeval is aange-
merkt. 

Afzonderlijke vermelding verdient artikel 115 AMAR. Dit artikel
kent de staatssecretaris in algemene bewoordingen de bevoegd-
heid toe om in alle gevallen, waarin niet een plicht tot schadever-
goeding bestaat, geleden schade te vergoeden op grond van bil-
lijkheid. Geen vergoeding kan echter worden toegekend, aldus de
nota van toelichting, ‘indien ter zake van de geleden schade aan-
spraken jegens derden bestaan of geldend hadden kunnen wor-
den gemaakt of de schade door een verzekering wordt gedekt’.3

Artikel 115 AMAR wordt door de staatssecretaris gezien als het
sluitstuk van de rechtspositionele bepalingen, waaraan in geval
van bijzondere hardheid toepassing kan worden gegeven.
Toepassing kan ertoe leiden dat een militair een vergoeding ont-
vangt naast hetgeen waarop hij aanspraak heeft op grond van de
voorschriften.4

Het bestuursorgaan is als werkgever tekortgeschoten 
Ook als de voorschriften zwijgen, kan op het bestuur een plicht
tot schadevergoeding rusten. Zie bijvoorbeeld de zaak5 van een
matroos, ten aanzien van wie was besloten om hem – wegens een
hem overkomen dienstongeval – naast de in de voorschriften
geregelde voorzieningen geen verdere schadevergoeding toe te
kennen. Toen de matroos tegen dit besluit in beroep kwam, ver-
klaarde de Centrale Raad het beroep gegrond. Indien een militair
schade heeft geleden ten gevolge van een dienstongeval, aldus de
Raad, heeft hij – los van hetgeen hem toekomt op grond van de
voorschriften – recht heeft op volledige vergoeding van de scha-
de die hij heeft geleden, tenzij het bestuursorgaan aantoont dat
het heeft voldaan aan de op het bestuur als werkgever rustende
zorgplicht, dan wel aantoont dat de schade in belangrijke mate
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van
de militair. Deze door de Raad gehanteerde norm is ontleend aan
het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht. Zij gaat uit van het
beginsel dat de werkgever aansprakelijk is indien een werknemer
in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden.
De norm bevat drie voorwaarden: 

a. er dient een causaal verband te bestaan tussen de schade en de
dienstuitoefening; 

b. het bestuursorgaan moet zijn tekortgeschoten in de op het
bestuur rustende zorgplicht;

c. de schade mag niet in belangrijke mate het gevolg zijn van
opzet of bewuste roekeloosheid van de militair.

Ad a: Zie voor een geval waarin, ook naar het oordeel van de rech-
ter, het vereiste causale verband ontbrak6: De weduwe van een in
1996 aan longkanker overleden gewezen marineman verzocht om
vergoeding van de ten gevolge van dit overlijden door haar gele-
den schade: de longkanker zou zijn veroorzaakt door de blootstel-
ling van haar man tijdens zijn marinejaren, van 1957 tot 1963, aan
asbestvezels. Toen dit verzoek werd afgewezen, stelde de wedu-
we beroep in. De eerste rechter verklaarde het beroep onge-

Grove nalatigheid of onvoorzichtigheid, bijv. het voortijdig afzet-
ten van de soundbarrier bij een schietoefening, kan leiden tot 
het besluit het ongeval niet als een dienstongeval aan te merken.
(AVDD)

grond, welke uitspraak door de Centrale Raad werd bevestigd.
Ook naar het oordeel van de Raad was niet met voldoende waar-
schijnlijkheid komen vast te staan dat er een oorzakelijk verband
bestond tussen de werkzaamheden en/of werkomstandigheden

van de overledene bij de marine en de vele jaren later bij hem
manifest geworden longkanker. 

Ad b: Zie voor een geval waarin naar het oordeel van de rechter
inderdaad van een tekortschieten door het bestuursorgaan kon
worden gesproken7: De zaak betrof een matroos die tijdens
onderhoudswerkzaamheden a/b van een varend fregat, van het
platform van de seasparrowlauncher viel en op het lager gelegen
dek terechtkwam. Hij liep hierbij verwondingen op, alsmede een
hersenschudding. Later ontwikkelden zich bij hem ook psychische
klachten. Toen de matroos, na ontslag uit de dienst, om vergoe-

ding verzocht van alle door hem ten gevolge van het ongeval gele-
den schade, wees de staatssecretaris dit verzoek af. De Centrale
Raad van Beroep oordeelde echter anders: door in gevallen als het
onderhavige niet het gebruik van een veiligheidsriem voor te
schrijven, was niet geheel voldaan aan de op het bestuur als werk-
gever rustende zorgplicht.

Ad c: In de derde plaats mag de schade niet in belangrijke mate
het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde
van de militair. Zo kan het bewust schenden van de plicht om in
voorkomende gevallen de schade zoveel mogelijk te beperken,
leiden tot het geheel onthouden van een vergoeding. Zie onder-
havig geval8: ‘Appellant heeft (…) ten aanzien van het onrechtma-
tige functietoewijzingsbesluit van 16 maart 1995 niet tijdig gebruik
gemaakt van het daartegen openstaande rechtsmiddel. (…). Een
tijdige gebruikmaking van dat rechtsmiddel had in redelijkheid
van hem kunnen worden verwacht. Dit brengt (…) mee dat de
schade van appellant volledig het gevolg is van omstandigheden
die aan hem moeten worden toegerekend, nu hij niet heeft
gedaan hetgeen mogelijk en redelijkerwijs noodzakelijk was om
de nadelige gevolgen van het besluit te voorkomen of ongedaan
te maken. De Raad is van oordeel dat het onder deze omstandig-
heden billijk is dat de vergoedingsplicht van gedaagde geheel ver-
valt.’

Een ondergeschikte heeft een fout gemaakt 
Zoals gezegd zoekt de Centrale Raad van Beroep in gevallen,

er dient een causaal verband te
bestaan tussen de schade en de
dienstuitoefening

De schade die een militair als gevolg van een dienstongeval heeft
geleden, komt in de eerste plaats voor vergoeding in aanmerking
indien en voorzover de voorschriften in vergoeding voorzien.
(AVDD)
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Half juni veroverde journalist Ron Suskind de

internationale pers met zijn boek De Een Procent Doctrine.

Wat behelst die doctrine? Daarop geeft Suskind twee

antwoorden. 

Eerste geval: twee maanden na 11/9 krijgt Bush van de CIA aan het ontbijt te horen
dat Bin Laden een ontmoeting heeft gehad met twee Pakistaanse atoomgeleerden.
‘Dit is waar we echt bang voor waren, mijn heer de president’, zegt CIA-baas Tenet.
Na een korte schrik weet vice-president Cheney genoeg: ‘Als er één procent kans is
dat Pakistaanse geleerden Al Qaida aan een atoombom helpen, moeten we doen
alsof het zeker is. Het gaat niet om het vinden van een doorslaggevend bewijs, het
gaat om onze reactie’. 
Tweede geval: als de VS voor de zekerheid 100 mensen vastzetten op Guantanamo
en er blijkt achteraf maar één terrorist tussen te zitten, is dat dan gerechtvaardigd?
‘Daar komt het op neer’, antwoordt Suskind.  
Nu slaat bij mij de twijfel toe. 

De twee gevallen van Suskind zijn aan totaal verschillende domeinen ontleend. In
het domein van het recht geldt iemand als onschuldig totdat het tegendeel is bewe-
zen. Wie vastgezet wordt –op basis van redelijke vermoedens en op zijn minst
wetend waarvan hij precies wordt beschuldigd-  heeft recht op een fatsoenlijk pro-
ces en mag niet op basis van kansberekening blijvend achter de tralies gezet worden. 
In het domein van de veiligheid is het nemen van beslissingen op basis van risico-
schatting heel normaal, ja zelfs geboden. Als er dertig procent kans is dat er bij mij
wordt ingebroken, koop ik een extra slot op de achterdeur. Als er 5% kans is op bom-
aanslagen langs de weg van Kandahar naar Uruzgan, zou ik voor alle voertuigen extra
beschermende platen kopen.  Een Brits regeringsrapport stelde begin juli dat de
kans 1 op 2,4 miljard was dat een kernwapen van de Britse onderzeebootvloot bij
transport tot ontploffing zou kunnen komen. Te klein om tot het nemen van maatre-
gelen over te gaan , maar er was wel bezorgdheid dat het was uitgelekt. Het publiek
zou er anders over kunnen denken. 

De werkelijke discussie gaat niet over een risk based veiligheidsbeleid, maar over het
kritieke percentage. Ik vind 1% in sommige gevallen verontrustend laag, in andere
gevallen niet. Ik zou pas echt wakker liggen van een regering die een 100%-doctrine
zou aanhangen. 

Dr. J. (Ko) Colijn is defensiespecialist, redacteur van Vrij Nederland en verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

D r .  J .  C o l i j n

c o l u m n

De Een Procent Doctrine
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waarin de voorschriften zwijgen, aansluiting bij het civielrechte-
lijke schadevergoedingsrecht. Dit betekent dat – indien de schade
het gevolg is van een aan het bestuursorgaan toe te rekenen fout
van een ondergeschikte – de Raad de norm toepast die (ook) ten
grondslag ligt aan artikel 6:170 BW. Deze norm houdt in dat in
gevallen als bedoeld het bestuursorgaan aansprakelijk is indien
aan drie voorwaarden is voldaan:
• de schade is veroorzaakt door een als onrechtmatige gedraging

aan te merken fout van een onder verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan werkzame persoon;

• de kans op de fout is vergroot door de taakopdracht aan
bedoelde persoon;

• het bestuursorgaan had zeggenschap over de gedragingen die
tot de fout hebben geleid.

Zie voor een geval waarin, ook naar het oordeel van de rechter,
niet aan de eerste voorwaarde was voldaan9: Een vrouwelijke kor-
poraal, optredend als rijinstructeur, liep lichamelijk letsel op toen
de viertonner, waarin zij zat, ten gevolge van een fout van de leer-
lingbestuurder in een sloot terechtkwam. Ruim vier jaar na dit
ongeval (zij had inmiddels de dienst verlaten) verzocht zij de
staatssecretaris de aansprakelijkheid voor het ongeval te erkennen
en haar de hieruit voortgekomen materiële en immateriële scha-
de te vergoeden. Toen de staatssecretaris dit verzoek afwees, stel-
de de gewezen korporaal tegen deze afwijzing beroep in. De
Centrale Raad van Beroep deelde het oordeel van de staatssecre-
taris dat de fout van de leerlingbestuurder niet als een onrecht-
matige gedraging kon worden aangemerkt. ‘Een fout van de leer-
ling kan slechts als een onrechtmatige gedraging worden aange-
merkt’, aldus de Raad, ‘indien de leerling van zijn gedraging of
nalaten een verwijt kan worden gemaakt, waarbij rekening dient
te worden gehouden met de rijervaring van de leerling.’
Niettemin vernietigde de Raad het bestreden besluit omdat, zoals
de Raad overwoog, in casu ‘van zodanig bijzondere omstandighe-
den sprake is dat gedaagde (de staatssecretaris) in strijd met de
billijkheid zou handelen indien hij zou beslissen dat appellante
geen op artikel 115 AMAR te baseren schadeloosstelling toekomt’. 

Immateriële schade 
Ook in geval van immateriële schade zoekt de Centrale Raad van
Beroep aansluiting bij het civielrechtelijke schadevergoedings-
recht.10 Dit betekent dat de Raad in gevallen als bedoeld de norm
toepast die (ook) ten grondslag ligt aan artikel 6:106 lid 1 onder b
BW. Deze bepaling luidt: 
‘Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de bena-
deelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoe-
ding, indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in
zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn per-
soon is aangetast.’ 

Uit de geschiedenis van totstandkoming van de bepaling leidt de
Raad af dat de wetgever slechts het oog heeft gehad op ernstige
inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en/of op andere per-
soonlijkheidsrechten. Dit betekent, aldus de Raad, dat het – om
voor vergoeding van immateriële schade in aanmerking te kunnen

komen – ‘onvoldoende is dat (...) sprake is van een meer of min-
der sterk psychisch onbehagen en van een zich gekwetst voelen
door een onrechtmatig besluit of een daarmee gelijk te stellen
handeling van een bestuursorgaan’.11

Hoe kan schadevergoeding worden verkregen?
Veelal zal het bestuur, indien een militair in de uitoefening van de
dienst schade heeft geleden, deze schade eigener beweging ver-
goeden. Indien vergoeding uitblijft, of indien de militair niet tevre-
den is over de hoogte van het toegekende bedrag, staan voor
hem – de actie uit onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter
buiten beschouwing gelaten – twee wegen open: 
• hij kan een zelfstandig schadebesluit uitlokken en zich vervol-

gens, indien de ontevredenheid blijft, tot de bestuursrechter
wenden;

• hij kan de weg van artikel 8:73 Awb bewandelen en, nadat hij
beroep heeft ingesteld, een zgn. accessoir schadevergoedings-
verzoek indienen.

De eerste mogelijkheid houdt in dat de militair zich rechtstreeks
tot het bestuursorgaan wendt met het verzoek om hem de scha-
de die hij heeft geleden, te vergoeden. Wordt een zodanig ver-
zoek afgewezen, dan staat tegen deze afwijzing volgens de gewo-
ne regels beroep open. 
Om de tweede weg te kunnen volgen is vereist dat de schade in
verband kan worden gebracht met een besluit waartegen niet
alleen beroep openstaat, maar ook feitelijk beroep is ingesteld. Is
dit het geval, dan kan de rechter, op vordering van appellant, het
bestuursorgaan tot schadevergoeding veroordelen, mits aan drie
voorwaarden is voldaan:
• het beroep komt voor gegrondverklaring in aanmerking;
• de vordering tot schadevergoeding is tijdens het geding gedaan;
• voor veroordeling tot schadevergoeding bestaan gronden.

Met de gegrondverklaring van het beroep, gevolgd door de vernie-
tiging van bestreden besluit, staat de onrechtmatigheid van het
handelen van het bestuursorgaan vast en is ook de schuld in
beginsel gegeven.12 Wel zal appellant aannemelijk moeten maken

dat hij schade heeft geleden die het gevolg is van het vernietigde
besluit.

Tijdens het geding moet een vordering tot schadevergoeding wor-
den gedaan. Het staat de rechter dus niet vrij ambtshalve tot een
veroordeling tot schadevergoeding over te gaan. 
‘Als de belanghebbende materiële dan wel immateriële schade heeft
geleden die een gevolg is van het onrechtmatig gebleken besluit’. 13

tijdens het geding staat het de
rechter niet vrij ambtshalve tot een
veroordeling tot schadevergoeding
over te gaan

Samenvatting
Door een militair geleden schade komt in de
eerste plaats voor vergoeding in aanmerking in
alle gevallen waarin de voorschriften in vergoe-
ding voorzien. Echter ook indien de voorschrif-
ten zwijgen, kan op het bestuur een plicht tot
schadevergoeding rusten. Zo kan volgens vaste
jurisprudentie elke vorm van schade, zowel
materiële als immateriële, die een militair ten
gevolge van een dienstongeval heeft geleden, in
beginsel op het bestuur worden verhaald.
Verhaal is echter niet mogelijk indien het
bestuur aantoont dat het niet is tekortgescho-
ten in de op het bestuur als werkgever rustende
zorgplicht, dan wel aantoont dat de schade in
belangrijke mate het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de zijde van de mili-
tair. Ook indien de schade het gevolg is van een
aan het bestuursorgaan toe te rekenen fout van
een ondergeschikte, kan het bestuur onder
bepaalde voorwaarden aansprakelijk worden
gesteld.

Artikel 115 AMAR ten slotte kent als sluitstuk de
staatssecretaris de bevoegdheid toe in alle
gevallen, waarin niet een plicht tot schadever-
goeding bestaat, geleden schade te vergoeden
op grond van billijkheid.

SBN b.d. prof. mr. G.L. Coolen is em. hoog-
leraar in het militaire recht aan de
Universiteit van Amsterdam.

Noten
1 CRvB 11 september 1992, MRT 1993, p. 105, m.nt. G.L.C.
2 Soundbarriërs (oorkappen) mochten pas worden afgezet

bij het verlaten van de schietbanen.
3 Zie Staatsblad 1998, nr. 528.
4 CRvB 26 mei 2005, MRT 2006, p. 52.
5 CRvB 31 mei 2001, MRT 2002, p. 25, m.nt. G.L.C.
6 CRvB 28 maart 2002, MRT 2003, p. 24, m.nt. G.L.C
7 CRvB 28 april 2005, MRT 2005, p. 306, m.nt. G.L.C.
8 CRvB 10 november 2005, MRT 2006, m.nt. G.L.C.
9 CRvB 19 september 2002, TAR 2003, nr. 26, m.nt. G.L.C.
10 Zie bijvoorbeeld CRvB 7 augustus 2003, TAR 29003, nr.

189, m.nt. P.J. Schaap.
11 CRvB 13 maart 1997, TAR 1997, nr. 84.
12 Zie CRvB 16 augustus 2001, TAR 2001, nr. 155.
13 CRvB 26 oktober 1995, TAR 1995, 264.
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Het was niet gepland, deze wereldreis. Het zou slechts voor een reis van twee maanden zijn dat

ik, als ‘vierde officier’ aan boord van Hr. Ms. Dolfijn, medio januari 1962 uit Den Helder vertrok

voor de voorjaarsreis van Smaldeel 5. 

de Doorman ‘opgetopt’ voor operaties aan de andere kant van de
wereld - een proeve van operationeel kunnen die mij nog met
bewondering vervult. 

‘Marineschepen voor vlagvertoon naar San Diego’, kopte De
Telegraaf de volgende ochtend, 15 maart. Voor de jongere officie-
ren en de schepelingen kwam de opdracht om naar Nederlands
Nieuw-Guinea te gaan als een volslagen verrassing. Alleen de top
aan boord was van deze doorstart uit Den Helder op de hoogte.
Publiekelijk is in maart alleen over een vlagvertoonreis naar San
Diego gesproken, uit vrees dat anders Panama de schepen niet
door haar kanaal had gelaten – en om Indonesië geen voorwaar-
schuwing te geven.
Beide jagers gingen inderdaad in eerste instantie naar San Diego;
de twee onderzeeboten echter naar Manzanillo, gelegen aan de
zuidwestkust van Mexico. 

Oorlogspatrouilles rond Nederlands Nieuw-Guinea 
Na een overtocht via Guam en onderhoudsperiode in onze thuis-
haven Biak, vertrok de Dolfijn op 9 juni voor haar eerste oorlogs-
patrouille, in eerste instantie gericht tegen infiltratie van
Indonesische motortorpedoboten (MTB’s). Deze MTB’s zouden,
volgens de goed geïnformeerde marine-inlichtingendienst
(MARID), vanuit Ceram trachten een compagnie mariniers op het
eiland Misool, ten zuidwesten in Nederlands Nieuw-Guinea, aan
land te zetten. In de ochtend van 17 juni onderschepten onze tele-
grafisten een vijandmelding van een Neptune aan de comman-
dant van de strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea (CO-
STRING), schout-bij-nacht L.E.H. Reeser. Dit marinepatrouille-
vliegtuig had op haar radar een groot doel gedetecteerd dat langs
de noordkust van Ceram in oostelijke richting voer. De positie van
het schip was ongeveer 50 mijl ten westen van de Dolfijn, zodat

het een kwestie van afwachten was. En inderdaad, na enige tijd
pikte onze sonar het geruis op van zware dieselmotoren, dat
allengs sterker werd. Onze commandant herkende door de peri-
scoop het schip als het hoofdkwartier - tevens troepentransport-
schip Multatuli. Een ‘flash’ vijandmelding werd verzonden en het
schip werd kust-inwaarts gevolgd. 

Niets vermoedend ging dit - in camouflagekleuren geschilderde -
schip op de rede van Wahai (noordkust Ceram) ten anker. Aan
dek waren militairen druk in de weer en vanaf steigers aan de wal
voeren sloepen af en aan. Van deze bezigheden zijn periscoopfo-
to’s gemaakt. Het was de droom van elke onderzeebootcomman-
dant: een belangrijk ‘vijandelijk’ doel dat bovendien stil lag! Het
werd onze commandant dan ook te machtig en de radiomast ging
weer op, om een dringend verzoek aan COSTRING te zenden om
de Multatuli tot zinken te mogen brengen. 

Nu bestond er een klein probleem: formeel had de Dolfijn niet
binnen de 12-mijls zone vanaf de kust van Ceram mogen komen -
en de zuidelijke grens van het ons toegewezen patrouillegebied
lag zelfs 30 mijl ten noorden van dit Indonesische eiland. Zelden
is er zo snel een antwoord ontvangen: driemaal ‘Negative’.
‘Neen’.

De volgende dag kreeg de Dolfijn opdracht om de Zeeleeuw af te
lossen, die een patrouille uitvoerde boven de Aroe-eilanden, zo’n
500 mijl ten zuidoosten van Wahai. Over de onderwatertelefoon
is op de afgesproken plaats contact gemaakt, waarna de boten
bovenwater kwamen. Commandant van de Zeeleeuw, Jan van der
Griendt, kwam per rubberboot langszij om mondeling bijzonder-
heden over te geven. Ab Dijkstra en ik konden vanaf de brug naar
elkaar zwaaien. 
De Zeeleeuw had een vrij eentonige patrouille gehad, met uitzon-
dering van een grote schrik: rustig op 250 voet diepte varend
stootte de boot met haar 2 meter onder het schip uit stekende
sonar-transducer op een rif  die er volgens de kaart (van 1928!)
niet lag, althans toen niet. Water spoot door de sonarbun de
boegbuiskamer in en de boot werd pijlsnel naar periscoopdiepte
gebracht voor het uitvoeren van provisorische afdichtingen. 

Zij voer terug naar haar basis Manokwari, alwaar haar aflosser,
Hr.Ms. Walrus op 12 juli arriveerde. De volgende dag aanvaardde
de Zeeleeuw de thuisreis via Madagaskar, Lagos en Dakar. Het
aandoen van deze Afrikaanse havens was om goodwill te kweken
bij de VN, alwaar veel kritiek bestond op het Nederlandse beleid
t.a.v. Nederlands Nieuw-Guinea. 

Op zoek naar MTB’s 
Na een week van vruchteloos patrouilleren, gunde COSTRING de
bemanning van Dolfijn twee dagen rust in Kaimana, aan de zuid-
kust van Nederlands Nieuw-Guinea. Zeventien dagen oorlogs-
wacht van zes-uur-op-zes-uur-af gaat je niet in de koude kleren
zitten - zeker niet bij een gemiddelde temperatuur van 30 graden
en eentonig eten-uit-blik. 
Deze rust bleek evenwel van kortere duur, te weten zes uren. 

Met Hr.Ms. Dolfijn 
naar Nieuw-Guinea 
in 1962 Persoonlijke herinneringen 

h i s t o r i e

Dit vlootverband bestond verder uit ons vliegkampschip Hr.Ms
Karel Doorman, de onderzeebootjagers Hr.Ms. Limburg en
Groningen, en de andere ‘sub’ Hr.Ms. Zeeleeuw - met jaargenoot
Ab Dijkstra aan boord. Na terugkomst in april zou ik mij gaan ver-
loven. Het liep ‘even’ anders ... 

Snelle doorstart
Op een mooie zondag, begin maart, samen met beide jagers lig-
gend in Cartagena (Colombia), verstoorden herhaalde malen de
fluiten van onze schepen de rust over de haven: een korte, twee
lange en weer een korte stoot - de ‘P’ waarvan we op het KIM
hadden geleerd dat dit betekende dat alle ‘P’-assagiers aan de wal
zich onmiddellijk aan boord moesten melden. Het ongelofelijke
gebeurde: binnen twee uur was iedereen aan boord met uitzon-
dering van een seiner, die zich later in Mexico weer meldde. 

Er was aan boord een ‘Flash’-bericht ontvangen die ons opdroeg
met hoogste spoed rendez-vous te maken met het smaldeel, aan
lijzijde van Aruba. Die positie naderend - waar de andere schepen
al lagen te dobberen - kregen we de telegrafische vraag; "wat
heeft U nog nodig om oorlogsgereed te zijn?". Nu is een onder-
zeeboot in principe altijd gereed voor alle eventualiteiten, maar
we misten een telegrafist. Aan boord van de ‘Doorman’ meldde
TLG De Vries zich als vrijwilliger. Hoewel het berichtenverkeer
met ‘Den Haag’ zodanig hoog was geclassificeerd dat alleen offi-
cieren de seintjes mochten ontcijferen, vermoedde hij dat er
enkele schepen naar Nederlands Nieuw-Guinea zouden worden
gezonden. "Daar zal eerder de Doorman dan de onderzeeboten
bij zijn", gokte hij verkeerd - om deze gok verder gedurende acht
maanden te betreuren. 
In zes uur tijd zijn de twee jagers en twee onderzeeboten vanuit

KTZ b.d. J.J .W. van Waning

Hr.Ms. Dolfijn. (NIMH)

Periscoopfoto van het troepentransportschip Multatuli. De
droom van elke onderzeebootcommandant: een belangrijk 'vijan-
delijk' doel dat bovendien stil lag! Toch mocht de Dolfijn het niet
tot zinken brengen. (NIMH)
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De MARID had vastgesteld dat er infiltraties dreigden - dit keer
vanaf de Kei-eilanden, ongeveer 150 mijl west van ons laatste
patrouilleterrein. De Dolfijn werd daarom - na dit door de beman-
ning als ‘Reeser’s rust’ betiteld havenbezoek - weer op pad
gestuurd om als vooruitgeschoven uitkijk te fungeren. De zuide-
lijke grens van ons patrouillegebied lag formeel ten noorden van
de Kei-eilanden, hetgeen onze commandant niet belette om - op
eigen initiatief - op 27 juni op 100 meter diepte langs de westkust
van het eiland Nuhu Tjut zuidwaarts te varen, alwaar halverwege
het Indonesische marinesteunpunt Elat lag. Gebrek aan durf en
initiatief konden hem zeker niet worden verweten! 

Navigerend op een kopie van een zeekaart uit (ook) 1928, in een
gebied vol met riffen en ondiepten, is hij op periscoopdiepte de
baai van Elat binnen gevaren. Spiegelgladde zee en een groot aan-
tal vissende prauwen vergden hierbij uiterste behoedzaamheid bij
het opsteken van de periscoop. Van 2 mijl afstand zijn foto’s
gemaakt van de ten anker liggende grote militaire tanker Bunju
met vier langszij afgemeerde MTB’s en de kleinere tender Karang
Raya, eveneens met MTB’s langszij. 
Aan de pier lag een klein escortevaartuig. Vlak voor het verlaten
van de baai keek een verschrikte visser op 10 meter afstand in een
net boven het wateroppervlak verschijnend periscoop-oog: "neer
periscoop." 
Op veilige afstand is het resultaat van de verkenning aan CO-
STRING gerapporteerd, waarna de patrouille ten noorden van het
eiland werd hervat. De volgende dag moest, tijdens snuiveren,
drie maal weggedoken worden voor Indonesische vliegtuigen.
Intussen kreeg de MARID steeds meer aanwijzingen dat een infil-
tratie vanuit Elat inderdaad op handen was. Reden voor CO-
STRING om de Dolfijn ditmaal opdracht te geven opnieuw de
baai van Elat te verkennen. Dit gebeurde op 30 juni onder gunsti-
ger omstandigheden: ruwe zee die een opgestoken periscoop
maskeert, en veel minder prauwen. 

De situatie in de baai bleek ongewijzigd, hetgeen - wederom op
veilige afstand - aan ‘de wal’ is gerapporteerd. ‘s Avonds - weer
teruggekeerd op onze patrouillelijn ten noorden van het eiland en
bovenwater varend - meldde onze radaroperateur vier contacten
komend vanaf Elat en op een noordelijke koers - dus onze richting
uit. Na ‘drie claxons’ voor het duiken, en ‘aanvalsploeg op post’,
ging de zoveelste vijandmelding eruit. Veel meer zou de Dolfijn niet
kunnen doen, want tegen de - inmiddels door de sonar als zodanig
geclassificeerde - MTB’s, begin je met torpedo’s niet veel. Maar in
Hollandia was men gealarmeerd en dat was onze voornaamste
opdracht. In dit geval bleek het slechte weer reden te zijn voor de
MTB’s om hun infiltratiepoging op te geven: de sonar meldde dat
de boten waren omgedraaid: "geruis wordt zwakker, peiling hetzelf-
de". Op 2 juli kreeg de Dolfijn nogmaals opdracht om de baai van
Elat te verkennen. Op weg daarheen meldde de sonar geruis, waar-
na op de radar vier echo’s zijn waargenomen die met hoge vaart
richting Ceram wegvoeren - ‘onze’ MTB’s, de lafaards. 
Drie mijl voor de ingang van de baai passeerde het escortevaar-
tuig ons op korte afstand, waarna de grote tanker volgde. In de
baai bleek geen enkel schip meer te bekennen. Het infiltratieplan

was kennelijk afgelast vanwege slecht weer en waarschijnlijk ook
vanwege de onderkende verhoogde Nederlandse waakzaamheid
in de regio. 

De Dolfijn kreeg opdracht om de Warubaai op de noordoostkust
van Ceram te verkennen, om te zien of de Karang Raya en de
MTB’s zich daarin bevonden - zoals de MARID vermoedde. Bij
verkenning aldaar op 4 juli, bleek dat niet het geval te zijn. Een
zware deining maakte het ankeren van deze schepen ook onmo-
gelijk. Daarop volgde de opdracht: "verken zo spoedig mogelijk
de Wahaibaai en de Selemanbaai". Aan de oppervlakte varend op
weg naar deze westelijker op Ceram gelegen baaien, is de boot 
‘s nachts twee maal onderwater gedwongen door een eigen
Neptune die ons met lichtfakkels verlichtte. Na een nijdig bericht
aan de Neptune, is de opmars snuiverend vervolgd teneinde deze
bevriende ‘kist’ geen aanstoot meer te geven. Beide baaien ble-
ken vrij van vijandelijke schepen. Op 7 juli is in Biak afgemeerd na
een patrouille van 29 dagen; de langste en meest enerverende 
patrouille door een onderzeeboot in Nederlands Nieuw-Guinea
gemaakt. 

Verdere verkenningen en afgeblazen acties 
Op 27 juli vertrok de Dolfijn richting noordoostkust van
Halmahera , ten westen van Nederlands Nieuw-Guinea. De
Walrus patrouilleerde toen al voor de zuidoostkust van dat
eiland. Zo zouden twee mogelijke Indonesische opmarsroutes
naar Biak bewaakt worden. Nauwelijks in haar gebied, kreeg de
Dolfijn opdracht om zich naar Ambon (zuidwestkust Ceram) te
spoeden, teneinde daar troepentransportschepen met parachu-
tisten aan te vallen. Op 2 augustus, toen de boot via de
Molukken-zee, westelijk van Halmahera, al een heel eind op weg
was, is de laatste opdracht geannuleerd - het verzoek van CO-
STRING aan ‘Den Haag’ om te laten aanvallen, bleek te zijn afge-

wezen. Na nog een week patrouilleren voor de noordoostkust
van Halmahera, keerde de Dolfijn op 20 augustus terug in Biak. 

De Walrus heeft medio juli een aanvankelijke verkenningsop-
dracht niet mogen volbrengen. Deze gelegenheid betrof een ten-
der met een zestal Russisch-gebouwde W-klasse onderzeeboten,
gelegen in een baai aan de zuidoostkust van Halmahera.Tijdens
haar tweede patrouille verkende deze boot een groot koop-
vaardijschip beladen met, volgens de MARID, onder andere voor-
raden voor de Tupolev-bommenwerpers, op de rede van Ambon.
Ook zij mocht niet aanvallen. Uitvarend voor deze patrouille,
ongeveer 15 mijl ten oosten van Manokwari, heeft de Walrus,
eind juli een waarschijnlijk bovenwater varende onderzeeboot
verkend. Er werd besloten om met een wijde boog om dit con-
tact heen te varen, ‘verdacht op de lange-afstand Russische torpe-
do’s, zoals mijn oudste-jaar – en sonarofficier aan boord van
Walrus – Ben Fanoy in het ‘Kroonboek promotie 1954’ over dit
‘bijzondere incident’ stelt. 

Op 15 augustus is in New York de overeenkomst over ‘West
Nieuw-Guinea’ en Indonesië gesloten, waarbij het bestuur aan
een voorlopig ingestelde VN-instantie werd overgedragen. De
doelstelling van onze regering, om de soevereiniteit over
Nederlands Nieuw-Guinea te handhaven totdat de Papoea’s in
staat zouden zijn om het zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen, is -
helaas voor de Papoea’s - niet bereikt. Aan de inzet van de KM-
eenheden – en van sinds 1960 aangevoerde KL- en KLU-verster-
kingen – heeft dit niet gelegen. Persoonlijk denk ik dat Nederland,
en wij ter plekke, bij deze crisis door het oog van de naald is
gekropen. Er dreigde een invasie die wij moeilijk hadden kunnen
keren. Met name tegen de hoogvliegende (ex-Sovjet) TU-16 KS
langeafstand-bommenwerpers, uitgerust met air-to-surface gelei-
de wapens, hadden wij geen verweer.

Later is gebleken dat Sukarno, tegen de
zin van zijn militaire topofficieren, had
geëist dat de hele Nieuw-Guinea-affaire
voor 17 augustus - hun Onafhankelijk-
heidsdag - ‘hoe dan ook’ achter de rug

moest zijn. Intrigerend waren artikelen in de Telegraaf vele jaren
later, waarin een Sovjet-onderzeebootcommandant beweerde dat
hij, met enkele andere Sovjetboten, op weg was om aanvallen op
de kust van Nederlands Nieuw-Guinea uit te voeren. Dat Neder-
land bijna de dubieuze ‘eer’ heeft gehad om met de Sovjet-Unie
in oorlog te geraken, is van officiële Nederlandse zijde altijd ten
stelligste ontkend. Zelf namen we destijds aan dat op Indone-
sische eenheden Sovjet-instructeurs waren ‘gedetacheerd’.

Afscheid van Nederlands Nieuw-Guinea
Op 1 oktober vertrokken de Groningen, Evertsen, Walrus en
Dolfijn uit Biak. Bij het verlaten van de kade is onze aanvalsperi-
scoop opgestoken met de (inmiddels verboden) ‘Papoea Barat’ -
onafhankelijkheidsvlag in top. Vooral de uitwuivende Papoea’s
waren hierover wild enthousiast. Dit in tegenstelling met ‘politiek
Den Haag’, waar Kamervragen over dit vlagincident later leidden
tot een standje voor onze commandant. De Walrus - die iets later
vertrok dan wij – keerde weer terug via het Panamakanaal. 

Onze terugreis verliep via Singapore, Karachi, Aden, het Suez-
kanaal en Napels. Ter hoogte van Gibraltar, speelde men in ‘Den
Haag’ nog even met het idee de Dolfijn richting Cuba te sturen
i.v.m. de zich rond dit eiland ontwikkelende crisis. Op 22 novem-
ber, tijdens een vliegende sneeuwstorm, meerde de Dolfijn af aan
de Onderzeedienstkade in Den Helder, alwaar mijn - door
inschrijving bij het gemeentehuis - inmiddels al verloofde, geluk-
kig toch nog op mij wachtte. Het Nieuw-Guinea kruis-met-gesp,
bewaar ik - naast mijn Vierdaagse kruis - als zwaarst ‘bevochten’
lintje. Commandant Just Roele is, (uiteraard) heel terecht, ook 
Koninklijk onderscheiden. 

KTZ b.d. J.J.W. van Waning is sinds 1989 uit dienst. Zijn
laatste functie was Commandant Maritieme Middelen.
Daarna is hij onder meer lid geweest van de Tweede Kamer
(D66).

bronnen:
• ‘Patrouilleren voor de Papoea’s - De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-

Guinea 1960 - 1962’, door R.E. Holst Pellekaan - I.C. de Regt en J.F. Bastiaans.
Gezamenlijke uitgave van de afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf en
Uitgeverij De Bataafse Leeuw (1990) 

• ‘Onderzeebootverrichtingen in Nieuw-Guinea’ - door Ben Fanoy in ‘Kroonboek
promotie 1954’ 

• ‘Toch naar Nieuw Guinea’ - door J.J.W. van Waning in ‘Jaarboekje 2006 - Promotie
1956’. Uitgave van het KIM-promotiejaar 1956 (2006).
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De patrouille van Hr.Ms.
Dolfijn 9 juni - 7 juli 1962.
(met dank aan het NIMH,
uit ‘Patrouilleren voor de
Papoea’s’, blz 123, 
zie bronnen)

Hr.Ms. Dolfijn verlaat Biak op 1 oktober
1962, met de Papoea Barat-onafhankelijk-
heidsvlag in top. (foto J. Pels)

 



KVMO zaken

De Koninklijke Vereniging
van Marineofficieren

K V M O  z a k e n

Afdeling Noord

5 sept PA borrels voor oud officieren
3 okt Aanvang 17.30 uur
7 nov 

13 sept KVMO borrels
11 okt Tijd: van 17.00 - 18.30 uur

15 nov 

20 sept Ledenafdelingsvergadering
Tijd: van 17:00 - 18:30 uur 

Alle activiteiten vinden plaats in de Marineclub te Den Helder.

Afdeling Midden
8   aug 
12 sept
10 okt Afdelingsvergaderingen met aansluitend borrel
14 nov  
12 dec

De activiteiten vinden plaats vanaf 17.00 in de Coffeecorner van gebouw
35 op de Frederikkazerne te Den Haag.

Afdeling Zuid

27 sept Ontmoetingsborrel
Locatie: longroom MK Vlissingen
Aanvang: 13.00 uur

18 okt Afdelingsvergadering
Locatie: vergaderzaal MK Vlissingen
Aanvang: 14.00 uur

2 nov Mosselmaaltijd
Locatie: MK Vlissingen
Aanvang: 18.00 uur

8 dec Winterbal
Locatie: MK Vlissingen
Aanvang: 20.00 uur

Opgave voor deelname uiterlijk 5 werkdagen van te voren bij bestuurslid 
P. van der Laan, tel/fax: 0118-602677.  

Afdelingsactiviteiten

De KVMO heeft een samenwerkingsverband met Onderlinge Bijstand.
Voor nadere informatie of het verkrijgen van aanvraagformulieren kunt u
contact opnemen met het  secretariaat KVMO: 
070-3839504, of secretariaat@kvmo.nl

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

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

H. Lieftinck, GENMAJMARNS b.d. († 8 juli 2006)

Mevr. T.M. Vermeij,  LTZVK 2 OC b.d.(† 25 april 2006)

Mevr. J. van Loo-Hoogeboom, weduwe

De deadline voor het aanleveren van bijdragen voor de rubriek
KVMO-zaken voor het septembernummer  is 22 augustus 2006. 

Ook dit jaar organiseert de KVMO een informatiedag voor
postactieve leden die op het punt staan met pensioen te
gaan. Het motto luidt: ‘Van UKW naar pensioen’. 

Naast de bespreking van technische details over aanvragen van de
AOW-uitkering en de vaststelling van het KM-pensioen, zal ook
aandacht worden besteed aan de medische aspecten van de nade-
rende oude dag. Daarnaast is 64-jarigendag van de KVMO een
goede gelegenheid om in informele sfeer oud-collega’s te ont-
moeten. 

De 64-jarigendag KVMO vindt plaats op woensdag 1 november
2006 bij het Evenementen Centrum van de Marinekazerne te
Amsterdam. Inmiddels hebben alle 64-jarige KVMO-leden een
uitnodiging ontvangen.

Het is al weer even geleden, namelijk op zaterdag 6 mei jl,
dat in de Marineclub te Den Helder het jaarlijkse KVMO-
kegeltournooi is gehouden. 

De deelnemende clubs waren de Monniken uit Den Helder, Tiga
Teroes uit Hilversum, Stevig uit Den Haag en Slapjes uit Den
Helder. De organisatie was dit keer in handen van Slapjes. 
De (voorspelde) einduitslag: 
1 Monniken 2 Tiga Teroes 3 Stevig 4 Slapjes
De prijzen werden uitgereikt door de (toen nog) vice-voorzitter
van de KVMO, KLTZ P.J. van Maurik. Persoonlijke prijzen voor
‘hoogste hout’ waren voor J. Driessen (1, Monniken), E. Bakker (2,
Stevig) en F. Delsman (3, Tiga Teroes). De dag werd afgesloten
met een oosterse maaltijd.

Ere-leden:
Ir. S.J.J.Hoffmann, KTZT b.d.
drs. G. Brand, KTZA b.d.
K.G. Spaans, LTZSD 1 b.d.
A.H.P. Knoppien, KOLMARNS b.d.
L.J.M. Smit, KTZ b.d.
Drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
P.J. van Maurik, KLTZ
Vice-voorzitter:
D. Bosch, LNTKOLMARNS
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg:
ing. M.E.M. de Natris, LTZ 1
Secretaris:
R. Annema, LTZA 1
Penningmeester:
H.M.J. van de Burgt, KLTZA
Leden:
Afdeling Noord
A. van Gils, MAJMARNS
Afdeling Midden
K.F.J. Henkelman, KLTZ
Afdeling Zuid
J.T. van Elsen, LTZ 1
Werkgroep Postactieven
A.J. Zwijnenburg, KLTZ b.d.
Werkgroep KMR’s
vacant
Werkgroep Jongeren
ir. M. de Visser, LTZE 1

Aanspreekpunten:
Noord:
A. van Gils, MAJMARNS
mw. J.S.I. Bisdonk - van Vugt, LTZE 1
H.T. van Wilgenburg,
LTZVK 2 OC b.d.
mw. A.L.P.Vrijburg, LTZSD1 b.d.
J. Goedknegt, KLTZ
ing. F.J.J. Schoonhoff, LTZE 1
W.L. van Norden, LTZE 2

Midden:
K.F.J. Henkelman, KLTZ
J. de Jonge, KLTZ
T.H. van der Steen, LTZE 1
P.J.G. van Sprang, KTZA b.d.
H. Plug, LTZ 1
B.B.M. Keers, LTZA 2

Zuid:
D. Bosch, LNTKOLMARNS
J.T. van Elsen, LTZ 1
A.J. Mors, LTZSD 2 OC b.d.
H. Willems, KLTZSD b.d.
P. van der Laan, Maj KL b.d.

Caribisch Gebied:
mw. drs. S.M. van Westing,
LTZA 2 OC
mw. mr. V. Vorstenbosch
drs. W. Blijleven, LTZA1

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

1 november 2006 
64-jarigendag KVMO 

Terugblik 
KVMO-kegeltoernooi 

KVMO 
Maritiem Evenement 2006

Dit jaar wordt op donderdag 21 september het jaar-
lijkse KVMO Maritiem Evenement voor postactieve
KVMO-leden gehouden in Vlissingen en omgeving. 

Deze dag is bestemd voor PA-leden die woonachtig zijn in de zui-
delijke regio’s van Nederland. Daarnaast kunnen dit jaar ook PA-

leden die in België wonen deelnemen aan het programma.
Het dagprogramma zal, na de ontvangst op de Marinekazerne

Vlissingen, onder meer bestaan uit een bezoek aan het pittoreske
dorpje Veere en een vaartocht op het Veerse Meer. Na de vaar-

tocht zal vanuit Middelburg worden vertrokken naar de
Marinekazerne Vlissingen. Aan het eind van de middag zal daar

van een aperitief en een diner worden genoten.

Eind juli ontvangen de PA-leden uit de zuidelijke regio’s en België
nadere informatie. 

V O O R A A N K O N D I G I N G  
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Correcties
In het vorige nummer heeft een van de auteurs van het artikel
“De Koninklijke Marine heeft het tij mee”, T.A. van Dishoeck,
de titel ‘drs.’ gekregen, terwijl dit de rang MAJMARNS had
moeten zijn. LTZ 1 M.E.M. de Natris, auteur van het artikel
‘Arbeidstijdenwet en Defensie’ is, i.t.t. wat werd vermeld, geen
officier van administratie, maar zeedienstofficier.

Gratis over te nemen:
Originele Neille Hart lange jas met koppel en avondbaadje.
Hoogwaardig laken en vergulde knopen. zeedienst. maat
49/51. lengte 1.90. Op te halen in de periode 15 september-
10 oktober. Reacties aan: hchrdewilde@spansurf.com

Zomersluiting KVMO
Het kantoor van de KVMO is 

wegens de zomervakantie 
gesloten van 31 juli t/m 11 augustus. 
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• IN DIT NUMMER:
• Reportage over nazorg
• Defensielocaties in exotische oorden
• Schadevergoeding bij dienstongevallen
• Met Hr. Ms. Dolfijn naar Nederlands Nieuw-Guinea

‘Purmerendse’ vliegtuigbom, op 8 juli voor de kust van Den Helder tot ontploffing gebracht door de Duik- en Demonteer Groep van de KM.

• EN VERDER:
• Het debat: als ik mag kiezen, dan kies ik voor langer doorwerken
• Uit dienst, LTZSD 1 b.d. A.L.P. Vrijburg
• In beeld, TLNTMARNS M.J. Pul

Foto: AVDD


