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Vooruitzichten
De tijd vliegt – en lijkt soms door de handen te glippen. Het
jaar 2011 nadert alweer het einde en 2012 steekt zijn kop om
de hoek. Wat is er veel gebeurd in 2011 en wat zal er nog veel
gaan gebeuren in 2012.
Met het uitkomen van de Beleidsbrief op 8 april werd Defensie met
€ 1 miljard gekort en werden 12.600 functies geschrapt. De door
Defensie zelf geschetste vooruitzichten voor het transitie- en
reorganisatiejaar 2012 zijn somber, maar wél met het oog gericht op
een toekomstige, betaalbare krijgsmacht ná 2014.
Op 6 december hebben de centrales van overheidspersoneel de uitkomsten van de
ledenraadplegingen medegedeeld aan de minister van Defensie. Het onderhandelaarsresultaat
is daarmee een arbeidsvoorwaardenakkoord geworden. In het ProDef-bulletin leest u daarover
(veel) meer.
Inmiddels hebben de leden van de Nederlandse Officieren Vereniging op 2 december
ingestemd met het besluit van het NOV-bestuur om weg te gaan bij de VBMNOV. De NOV
heeft zich aangesloten bij de CMHF en daarmee bij de CMHF-sector defensie, nu nog bestaande
uit FVNO|MHB, KVMO en KVNRO. Daardoor ontstaat een grote koepel van zelfstandige
verenigingen van officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie, waarvan ook
de KVEO heeft aangegeven dat zij belangstelling heeft om zich aan te sluiten. 2012 wordt
daarmee ook het transitiejaar voor de FVNO|MHB, om de komst van nieuwe verenigingen te
accommoderen.
1 december werd er in de Marineclub een strategiesessie gehouden, voor het strategieplan
2012 - 2017. Tijdens de Algemene Vergadering van 7 juni 2012 zal dit plan aan de leden worden
voorgelegd. ’s Avonds werd tijdens het jaarlijkse hoofdbestuurdiner afscheid genomen van twee
langjarig actieve hoofdbestuursleden. KTZA drs. Maarten Koopman en KLTZ Frits Henkelman
hebben met het oog op hun naderend leeftijdsontslag het stokje doorgegeven. De KVMO is hen
veel dank verschuldigd voor hun jarenlange, belangeloze inzet voor de vereniging en haar leden.
Ik wens beiden veel succes en gezondheid toe in hun ‘postactieve’ periode.
Los van dit alles is er in dit decembernummer weer – traditiegetrouw – aandacht voor het
roemruchte Korps Mariniers, dat op 10 december 1665 het licht zag. Nu, 346 jaar later, spreekt
het Korps zeesoldaten nog steeds tot de verbeelding en heeft het Korps onveranderd een
belangrijke taak in het behartigen van de belangen van Nederland en de Nederlanders, waar ook
ter wereld. Of het nu gaat om het beveiligen van de geïntegreerde politiemissie in Kunduz, het
leveren van Vessel protection detachments aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen, het
beschermen van de bevolking van de overzeese Rijksdelen of terreurbestrijding in Nederland:
de Nederlandse politiek doet nooit vergeefs een beroep op de marine en haar unieke
zeesoldaten.
In dit Marineblad daarom enkele artikelen die de relevantie van het Korps Mariniers
onderschrijven. Niet kritiekloos maar prikkelend en uitdagend, om te komen tot een
professionele discussie, zoals het een volwassen beroepsvereniging betaamt. Want de
ontwikkelingen rond de Koninklijke Marine en daarmee rond het Korps Mariniers staan niet stil.
Het Korps zal zich dan ook voortdurend moeten aanpassen aan die veranderende wereld,
daarbij geholpen door een aantal vaste waarden, die zijn verankerd in de Korpsgeest en de trotse
geschiedenis van het Korps.
Ik wens u veel leesplezier, en u en uw naasten prettige feestdagen en een gezond 2012.
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Drs. A. Bon en MAJMARNS R. de Wit

Het groeiende belang van a
Amfibische operaties hebben opnieuw de aandacht van de Verenigde Staten. De afgelopen tien jaar,
sinds 9/11, betekenden voor het Amerikaanse Korps Mariniers vooral landoorlog. De US Navy was
betrokken bij de ondersteuning daarvan.

Amfibische operaties vinden plaats in ieder deel van het geweldsspectrum.
Maar omdat de grootschalige landinzet in Afghanistan en Irak
wordt afgebouwd, is er opnieuw oog voor één van de kerncapaciteiten: amfibische operaties. Deze ‘nieuwe’ aandacht is er des te
meer omdat (oost) Azië een speerpunt in het Amerikaanse buitenlandse beleid is geworden.1 Bij de herijking wordt het gehele
palet aan amfibische mogelijkheden bekeken.
Ook in Nederland lijkt het politieke en economische klimaat voor
grote militaire operaties ongunstig. Nu de Amerikanen aan het
bewegen zijn is dat voor de Koninklijke Marine en het Korps
Mariniers een mooi moment om aan te haken.

Definiëring
In het eerste decennium van de nieuwe eeuw werd een flink aantal
amfibische operaties uitgevoerd: Amerika viel Afghanistan in 2001
ook vanuit zee aan, er waren maritieme evacuaties in Afrika en
de Irak-oorlog kende een aantal amfibische operaties. Desondanks kreeg de landcomponent steeds de meeste aandacht.
Amfibische operaties worden blijkbaar gemakkelijk over het hoofd
gezien.
Vraag in militaire of journalistieke kring naar amfibisch optreden
en men krijgt waarschijnlijk een beschrijving van een scene uit de
recente Amerikaanse TV-serie The Pacific of men wordt verwezen
naar de bekende beginscène van Saving Private Ryan. Twee massale bestormingen van de vijandelijke stranden in de Tweede

Wereldoorlog. Met andere woorden: amfibische operaties zijn
iets van vroeger, iets dat we nu niet meer doen.
Veel huidige doctrines zijn bovendien ook gebaseerd op toenmalig optreden. In de NAVO-doctrine gaat het uitsluitend over de
vier klassieke amfibische typen: Assault, Raid, Demonstration en
Withdrawal. De huidige NAVO-definitie van een amfibische operatie luidt:
‘A military operation launched from the sea by a naval and landing
force embarked in ships or craft, with the principal purpose of
projecting the landing force ashore tactically into an environment
ranging from permissive to hostile.’2
Een zeer nauwe definitie die vooral de Assault lijkt te beschrijven,
terwijl de huidige praktijk anders is. De Amerikaanse marine heeft
tussen 1990 en 2011 120 amfibische operaties uitgevoerd, 78 hiervan vielen buiten de klassieke vier3 en 84 vonden plaats na 11 september 2001.4 Een amfibische operatie kan vanuit de praktijk dus
veel beter omschreven worden als de inzet van maritiem vermogen, logistiek en strategie om militaire capaciteit vanuit zee aan
land te brengen of andersom.

Vijfde vorm
Amfibische operaties vinden plaats in het gehele geweldsspectrum. Hoe hoger in het geweldsspectrum, des te complexer de
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n amfibische operaties
operatie en hoe groter de noodzaak voor specialistisch, joint personeel, materieel, tactiek en techniek. In de praktijk wordt de
definitie dus breder geïnterpreteerdmega dan in de NAVO-doctrine omschreven.
Deze bredere interpretatie krijgt een concrete invulling met een
nieuwe, vijfde vorm van amfibisch optreden: (o.a.) humanitaire
operaties, rampenhulp, crisisbeheersing en evacuatie van eigen of
bevriende burgers via de zeeweg.
In de Amerikaanse doctrine wordt deze vijfde vorm Amphibious
Support to Other Operations genoemd. De afgelopen jaren ondernam ook de KM dergelijke ondersteunende maritieme en amfibische operaties, onder meer in Liberia, Suriname en Haïti. In de
Nederlandse ‘Leidraad Maritiem Optreden’ wordt dit soort amfibische operaties summier omschreven als ‘overige’ operaties.5
Alleen de Verenigde Staten en Nederland kennen deze vijfde
vorm.

amfibische operaties, als onderdeel van
een maritieme aanpak van mondiale
politieke- en milieuproblemen, worden
van steeds groter belang

De gebieden met grote aantallen jonge mensen—de zogenaamde Youth Bulges—bevinden zich vooral in Azië (Afghanistan, India
en Pakistan), Sub-Sahara Afrika (Nigeria) en vrijwel het hele
Midden-Oosten, waar de bevolking tot 2025 met 40% zal groeien.
Naast die enorme aantallen jonge mensen, waarvoor nu al voor
velen geen opleiding en werk is, zal zich in die regio’s ook nog
eens een enorme urbanisatie voordoen. In die nieuwe megasteden met tientallen miljoenen mensen zal het garanderen van
basisbehoeften en basisveiligheid er niet gemakkelijker op worden.
In het Midden-Oosten zijn de in de rapporten voorspelde trends
inmiddels in gang gezet. Volgens ‘Global Trends 2025’ moet
bovendien rekening gehouden worden met de verspreiding van
wapentechnologie. Bijvoorbeeld Iraanse raketten, in gebruik bij
Hezbollah, en wapens uit Libische bestanden die nu hun weg vinden naar regionale antagonisten in de hele regio en Afrika.

De getransformeerde wereld

De Verenigde Staten, die door een jongere bevolking en aanhoudende immigratie uitgaat van demografische stabiliteit, rekent
erop dat het ook tegen 2025 nog een (zeer) vooraanstaande speler zal zijn. Voor Europa bestaat echter de kans op serieus
machtsverlies. Europa zal nog groeien tot zo’n 475 miljoen mensen maar daarna zet een scherpe daling in, die ook nog eens zeer
ongelijk zal zijn.10 Zo rekent de EU tegen 2020 op een tekort van
10 miljoen geschoolde werknemers.11 Sommige Europese landen
merken nu al de gevolgen van de vergrijzing, in de vorm van
exploderende zorgkosten en dalende defensie- en onderwijsuitgaven. Een aantal statelijke machtsbronnen, zoals aantallen mensen en het scholingsniveau, daalt in Europa dus sterk en dat zal
gevolgen hebben voor militaire macht, industriepotentieel en risicobereidheid.

De komende decennia zullen een versnelde overgang te zien
geven van economische macht en welvaart van West naar Oost,
mogelijk nog versneld door de huidige Eurocrisis. Die ontwikkelingen leiden waarschijnlijk tot een multipolaire wereld, waarin
naast grote statelijke actoren als de Verenigde Staten, China,
India, Europa en Brazilië en ‘schurkenstaten’, ook niet-statelijke
actoren aan invloed zullen winnen, zoals zakelijke conglomeraten
Gazprom of Chinese bouwreuzen, stammen, religieuze bewegingen zoals de Chinese Falun Gong of zelfs criminele organisaties
zoals de Amerikaanse MS-13.6 Dit stelt het Nederlandse
Eindrapport ‘Verkenningen’.7
Vergelijkbare analyses zijn te vinden in ‘Global Trends 2025 – A
Transformed World’ van het Amerikaanse National Intelligence
Council uit 20088 en ‘The New Global Puzzle – What World for
the EU in 2025?’ van het Europese Institute for Security Studies uit
2005.9
Klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking (in oktober
2011 is de zeven miljardste wereldbewoner geboren) leiden tot
felle concurrentie om voedsel, energie en schoon water in de toekomst, zo stellen de rapporten. Bijna alle bevolkingsgroei zal de
periode tot 2025 plaatsvinden in Azië, Afrika en Latijns Amerika,
slechts 3 procent van de groei komt voor rekening van het
Westen.

Dat demografische en potentieel economische probleem wil
zeggen dat de tegelijk optredende relatieve machtsafname van de
VN-Veiligheidsraad en andere instituties door Europa niet zo snel
gecompenseerd kan worden. Deze ontwikkelingen worden
verergerd door de huidige Eurocrisis. Gevolg is een daling van
Europese macht, een mogelijke afname van democratie wereldwijd en grotere moeite om problemen in de buurregio’s zoals
Rusland en het Midden-Oosten en Afrika op te lossen of dreigingen af te weren. Europa wacht een meer interdependente,
complexe en onstabiele wereld.12
Die onstabiele wereld van wederzijdse afhankelijkheid, waar
militaire en politieke conflicten zich afspelen in en rond kustmetropolen, zal de aandacht blijven opeisen van de steeds meer
multipolaire wereldgemeenschap. Gelet op de effecten van
klimaatverandering is het denkbaar dat Europa of de NAVO
gevraagd zullen worden te helpen bij natuurrampen of het
oplossen van binnenlandse crises.13 Ook is het mogelijk dat vluchtelingenstromen afgeweerd moeten worden of bruggenhoofden
gevestigd moeten worden om Europese of Westerse vitale
belangen (energie) veilig te stellen.
Door de toegenomen verstedelijking en een relatief tekort aan
voortzettingsvermogen is het niet verstandig grootschalig militair §

In dit artikel laten wij zien waarom amfibische operaties, met
name in de vijfde vorm, als onderdeel van een maritieme aanpak
van mondiale politieke- en milieuproblemen van steeds groter
belang zullen worden. We doen dat aan de hand van nationale en
internationale rapporten over klimaat- en politieke verandering,
de plannen en inzet van westerse staten en opkomende spelers.
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Het groeiende belang van amfibische operaties

Een landing craft air cushion
van de Amerikaanse marine
verlaat de kust van Libanon
nadat het Amerikaanse burgers
heeft geëvacueerd, juli 2006.
(US Navy photo)

Europa wacht een meer
interdependente, complexe en
onstabiele wereld

aan land te gaan. Vaak is dat bij catastrofes ook technisch lastig.
Een amfibische macht, als Sea Base of voor alternatieve landgang,
kan uitkomst bieden, zowel bij conflict als bij humanitaire
assistentie.

veiligheid gebracht. 7700 hiervan werden hierbij door de Franse
marine met amfibische middelen van het strand gehaald.19 Drie
jaar eerder had de Franse marine ook al eens 535 personen uit de
Liberiaanse hoofdstad Monrovia gehaald.20

Amfibische trends

Een van de belangrijkste lessen uit bovengenoemde voorbeelden
is dat maritieme eenheden en amfibische taakgroepen op tijd in
de buurt moeten zijn om adequaat te kunnen handelen, bij voorkeur voordat een conflict escaleert. Deze noodzaak voor een
voorwaartse aanwezigheid heeft geresulteerd in een aantal initiatieven. Zo verkleinen de Amerikanen de sterkte van hun landingseenheid. Waar voorheen het bataljon de norm was komt dat nu
te liggen bij de (tasked organized) compagnie. Deze company landing teams (CoLT) creëren de mogelijkheid om op meerdere plekken tegelijkertijd te zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan het
amphibious engagement concept. In dit concept wordt aan conflictpreventie en crisisbeheersing door veiligheidsamenwerking
gedaan. Volgens dit concept vormen de Britten een zogenaamde
Response Force Task Group (RFTG): een vlootverband met landingseenheid opgebouwd rondom een amfibisch schip. Tijdens
de Arabische lente, voorjaar 2011, zijn dergelijke taakgroepen vrijwel vanaf het begin paraat geweest voor de Noord Afrikaanse
kust, bijvoorbeeld voor een NEO, zoals in 2006 in Libanon.

Zowel de oorlog in Afghanistan (2001) als die in Irak (2003) begon
met een initiële amfibische inzet. Amerikaanse mariniers van Task
Force 5814 richtten, als de eerste conventionele eenheden in
Afghanistan vanuit zee en ruim 800 kilometer landinwaarts
Forward Operating Base Rhino15 in, nadat het Taliban regime goeddeels was gevallen. En bij aanvang van de Irakese interventie
namen Engelse mariniers van de 3de Commando Brigade in Irak
het Al Faw schiereiland in.16
Hoewel beide voorbeelden doctrinair een amfibische aanval zijn,
laat het eerste decennium van deze eeuw zien dat de meeste
Westerse operaties als amfibische ondersteuning aan zijn te duiden. Een voorbeeld daarvan is de door de Amerikaanse marine,
begin 2005 uitgevoerde grootschalige hulpoperatie in Indonesië,
dat getroffen was door een tsunami. De regering in Washington
stuurde 24 schepen, waaronder een vliegdekschip. Dat was geen
toeval, het getroffen gebied zou immers kunnen destabiliseren en
was over land en via vliegvelden niet of nauwelijks bereikbaar. De
keuze om de noodhulp vanuit zee te verlenen lag daarmee voor
de hand. Slechts 15% van al het Amerikaanse personeel hoefde
aan land te gaan, er kon met recht gesproken worden van een Sea
Base. Aanvankelijk deden helikopters de schip-strand beweging,
uiteindelijk werd de bulk van de hulpgoederen met landingsvaartuigen aan land gebracht, 8000 ton in twee weken.17
Ander voorbeeld: tijdens de oorlog tussen Israel en Hezbollah in
Libanon 2006 werden Westerse amfibische capaciteiten anders
ingezet. Hier werd een grootschalige non-combatant evacuation
operation (NEO) uitgevoerd, onder dreiging van moderne lucht- en
zeedoelraketten van Hezbollah.18 De US Navy evacueerde ruim
14.000 mensen. De Engelse marine evacueerde in juli 2006 4600
staatsburgers uit Libanon; operatie Highbrow. Hezbollah greep de
evacuatiemacht niet aan en zo werden ruim 25.000 burgers in veiligheid gebracht. Een groot deel van deze evacués werd door de
Franse krijgsmacht in operatie Baliste door de lucht en over zee in

Nederlands optreden
Ook Nederland heeft zich op amfibisch vlak niet onbetuigd gelaten. In Liberia is meerdere malen amfibische steun geleverd. Eerst
door Hr.Ms. Rotterdam, in 2003/ 2004, in het kader van een VNoperatie en later, in 2009, door Hr.Ms. Johan de Witt in het kader
van African Partnership Station.21 De Nederlandse inzet in Liberia is
een typisch voorbeeld van amfibische ondersteuning aan andere
operaties. Door de jarenlange burgeroorlog met een ernstig vernielde infrastructuur tot gevolg was de initiële ontplooiing van de
VN over land niet mogelijk. Door de VN-bataljons over zee te verplaatsen werd dit probleem opgelost.
Noodhulp werd ook geboden aan Suriname (2006) in het kader
van hulpoperatie Fala Watra en aan Haïti (2010) na de aardbeving.
Een dergelijke, veelal snelle inzet van amfibische eenheden bij
humanitaire operaties en rampenhulp wordt ook wel amfibisch
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optreden ‘nieuwe stijl’ genoemd.22 Dit optreden kenmerkt zich
door snel handelen met de beschikbare middelen.
Wellicht is de meest opvallende Nederlandse inzet van amfibische middelen die in 2010 in de Golf van Aden en het Somalisch
Bassin. Hier werden landingsvaartuigen van Hr.Ms. Johan de Witt
op creatieve wijze ingezet om Somalische piraten af te schrikken
en werd actief contact gezocht met dorpsoudsten, stamhoofden
en lokale vissers. In zijn welkomstwoord bij terugkeer in
Nederland aan de bemanning bestempelde de CDS dit als ‘maritieme 3D’.

Opkomende marines
Het toenemende belang van amfibisch optreden wordt verder
onderstreept door de nieuwbouwplannen en oefeningen van staten die niet bekend staan vanwege hun amfibische optreden zoals China en Rusland. In augustus 2005 voerden de Russische
en Chinese krijgsmacht een beperkte combined amfibische oefening uit op het Shandong-schiereiland, waar een bataljonstaakgroep landde. In 2008 voerde de Chinese krijgsmacht een joint
amfibische oefening uit met twee brigades. Opvallend was de
transregionale aanpak (beide brigades kwamen uit een andere
regio) om de complexe bevelvoering van amfibische operaties te
(kunnen) beoefenen. Bij de Chinese nieuwbouwplannen wordt
ook de amfibische capaciteit niet vergeten, bijvoorbeeld met de

Nederlandse inzet in Liberia is een
typisch voorbeeld van amfibische
ondersteuning aan andere operaties
Type 071 LPD. Twee van deze Yuzhao-klasse amfibische transportschepen zijn reeds in de vaart, een derde is in aanbouw en de
bouw van nog drie schepen uit deze klasse staan gepland.
Formeel zijn deze schepen voor logistieke ondersteuning van de
drie krijgsmachtdelen en noodhulp, de eerste operationele inzet
was echter in het kader van anti-piraterij voor de kust van
Somalië in 2010.23 Rusland heeft dit jaar een contract getekend
voor de aanschaf van twee Franse Mistral-klasse helikopter carriers met de optie voor een derde en vierde.
Gelet op de snel en sterk veranderende omgeving zijn de
beschreven trends bij opkomende marines niet verwonderlijk.

Het verklaart het uitbreiden van hun amfibische capaciteit en het
aansluiting zoeken bij bestaande amfibische machten voor
opbouw van kennis en expertise.

Tot slot
Amfibische ondersteuning is van toenemend belang. In de multipolaire wereld van de 21ste eeuw spelen veel conflicten zich af
rond kustmetropolen. In combinatie met klimaatverandering en
politieke spanning is aanvankelijk amfibisch optreden zeer waarschijnlijk.24 Doctrines werden in de Verenigde Staten al aangepast
maar zijn zeker nog niet uitgekristalliseerd. Er is een duidelijke
verschuiving van de klassieke vier typen naar nieuwe inzetmethoden en Amphibious Support to Other Operations, de vijfde vorm
van amfibisch operaties. Deze wordt in de Amerikaanse ’Joint
Publication 3-02’ gedefinieerd als:
‘A type of amphibious operation which contributes to conflict
prevention or crisis mitigation. Amphibious Forces routinely
conduct amphibious support to other operations such as: security
cooperation, foreign humanitarian assistance, civil support,
noncombatant evacuation operations, peace operations, recovery
operations, or disaster relief.’25
De doctrinaire en conceptuele vastlegging van deze voornaamste
vorm van amfibisch optreden krijgt de komende jaren verder
vorm. Nederland dient hierbij een belangrijke rol te spelen omdat
het zich de afgelopen jaren niet onbetuigd heeft gelaten bij amfibische ondersteuning en bij de creatieve inzet van amfibische
middelen.
Nederland is daarmee een geschikte partner voor herijking waarbij de Verenigde Staten het voortouw neemt. Belangrijker nog,
met de beschikking over uitstekende amfibische middelen kan
Nederland in multinationaal verband, en met name in samenwerking met de Britten, een belangrijke rol spelen bij amfibische
ondersteuningsoperaties.
Drs. A. (Alexander) Bon en MAJMARNS R.A.J. (Rob) de
Wit zijn respectievelijk Universitair Docent Internationale
Betrekkingen en Militair Operationele Wetenschappen
aan het Koninklijk Instituut voor de Marine van de
§
Nederlandse Defensie Academie.

Een van de nieuwe Chinese
amfibische transportschepen
van de Yuzhao-klasse.
(China Defense blogspot.com)
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Het groeiende belang van amfibische operaties
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Operations, August 10, 2009, p. I-2 /3. In 2010 nam het USMC dit over
als amfibisch concept, zie Marine Corps Operating Concepts, p. 92.
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REACTIES
Geachte redactie,
In het kader van uw interessante themanummer over China, marineblad 7/2011, is
het misschien dienstig te wijzen op de maritieme prestaties van China in een ver
verleden, toen de beroemde admiraal Zheng He (1371 - 14330) met een enorme
vloot van zeer grote schepen de wereldzeeën bevoer. In totaal waren het zeven
zeereizen, waarbij ook de Afrikaanse kust werd aangedaan. Op Wikipedia, de
Engelse versie, zijn daarover veel bijzonderheden te vinden. Voor de admiraal werd
in Nanjing, China, een graftombe met een klein museum opgericht. Jaarlijks wordt
hij daar herdacht. Ook in Malakka staat een groot standbeeld van Zheng He.
De Engelse marineofficier Gavin Menzies schrijft goed gedocumenteerd over deze
zeereizen en hij poogt aannemelijk te maken dat Zhe He ruim voor het Westen
rond de aarde zeilde. Ook zou Zheng He met een vloot Venetië hebben aangedaan
en daarmee zou de Chinese beschaving beslissende invloed hebben gehad op de
Renaissance. In wetenschapskringen wordt zijn betoog niet geaccepteerd, ook al
zijn de observaties van Menzies opmerkelijk. Zie ook www.gavinmenzies.net en
www.1421.tv.
Als China inderdaad zijn vloot uitbreidt zal het dus niet de eerste keer zijn dat de
Chinezen over de wereldzeeën gaan uitzwermen.
J.S.H. Gieskes, KLTZ b.d.
Standbeeld Zheng He in Malakka
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Dr. M. de Weger

Korps op koers (?)
Een jaar of drie geleden
lanceerde zijn commandant
een nieuwe visie op de
toekomst van het Korps
Mariniers. Wat mij bij lezing
ervan direct opviel was dat
gekozen werd voor vier rollen
en taakvelden; de marinier als
vechter, hulpverlener, onderhandelaar en orde handhaver.
‘Prachtig!’, dacht ik, want met
alleen het eerste in de mars
valt onder de huidige
omstandigheden in de wereld
niet veel te doen.

Korps Mariniers in Uruzgan, 2010.

Met de drie andere rollen valt echter genoeg te doen, zowel in
binnen- als buitenland. Nu, enkele jaren later, kan ik me als relatieve buitenstaander echter niet aan de indruk onttrekken dat
met deze nieuwe Korpsvisie nog niet heel veel gedaan is. Onder
het motto ‘beter laat dan nooit’ geef ik hieronder een beschouwing waarom het Korps alsnog deze koers moet inzetten.

Koppositie kwijt
Laten we eerst eens een tijdje teruggaan. De eerste jaren na het
einde van de Koude Oorlog was het Korps (met de vloot en de
marechaussee) koploper in de nieuwe hoofdtaak van de krijgsmacht. De goede tijden bestonden uit de operaties in Noord-Irak,
Cambodja (1991-1992) en Haïti (1995). In voormalig Joegoslavië
waren het Land- en Luchtmacht die het voortouw hadden. De
actie van de mariniers bij Mount Igman was krijgshistorisch
interessant, maar te kort en te klein om in ieder geval in politiek
en publieke opinie te blijven hangen. Het Korps speelde een
beperkte rol in het Kosovo-conflict. Met UNMEE in Ethiopië/
Eritrea leverde het Korps een mooie prestatie, maar de vaderlandse media toonden te weinig interesse om op de politiek en
publieke opinie veel indruk te maken.
In het vroege Afghanistan waren 1 German Netherlands Corps
(GNC), Korps Commando Troepen (KCT) en Luchtmobiele
Brigade (LMB) in Kaboel veel zichtbaarder dan het Korps in
Baghlan. De Landmacht kreeg de lead in Uruzgan, met slechts
later een beperkte en weinig zichtbare bijdrage van het Korps. De
inzet van het Korps in Irak maakte zeker wel indruk op de
gemiddelde Nederlander. Het Korps toonde lef en trad doortastend op. Door het slechte imago van de Amerikaans-Britse
inval en de uit de hand lopende bezetting, in combinatie met
teveel (schiet)incidenten en de vervelende, lange nasleep van de

zaak Eric O., heeft het blazoen van het Korps echter deukjes
opgelopen. Kleinere of kortere operaties (Liberia 2003-2004,
Tsjaad 2008-2009) en gevallen van noodhulp blijven – ben ik bang
– niet echt in het collectieve geheugen van de Nederlandse
bevolking hangen. Tot slot, inzet op zee, voor blokkades en tegen
piraten, doen het goed in de media, maar het gaat daarbij om te
weinig mariniers om echt het bestaansrecht van het Korps aan op
te hangen.
Kortom, wat daar dan ook de verklaring voor moge zijn; het
Korps loopt niet meer altijd voorop in wat de laatste twee
decennia de belangrijkste hoofdtaak van de krijgsmacht leek.

Andere tijden
Door een samenloop van omstandigheden lijkt de Nederlandse
krijgsmacht een heel ander tijdperk in te gaan. Na twee decennia
van veel en grootschalige ‘vredes’-operaties zou dit wel eens een
veel minder belangrijk taakveld kunnen worden. Zo lopen de
interventies in Irak en Afghanistan op hun eind. Gezien de enorme inspanningen die zijn geleverd, afgezet tegen de resultaten, is
het niet waarschijnlijk dat in de komende tijd weer zo grootschalig wordt ingegrepen. Wat dit betreft lijkt de (NAVO-)operatie in
Libië een voorbode van een nieuwe, low cost-high return, manier
van Westerse interventies. Met een beperkt aantal vliegtuigen en
schepen, en in het geheim opererende special forces werd de klus
binnen een jaar geklaard.
Een tweede bepalende omstandigheid is de financieel-economische crisis die nu Nederland en andere Westerse landen treft.
Een einde lijkt niet in zicht, in tegendeel: tenminste het komende
decennium zou best weleens in hoge mate in het teken van aflossen van schulden kunnen staan. Ook de Nederlandse overheid zal
uitgaven willen blijven beperken. Bij het uitblijven van een echte,
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11
directe militaire dreiging tegen eigen land of bondgenoten, is de
krijgsmacht een voor de hand liggende optie.
De toegevoegde waarde voor Nederland van militaire operaties
ver weg is beperkt en het ligt dus vrij voor de hand te verwachten
dat dit soort ‘luxe’ uitgavenposten zwaar door bezuinigingen zullen blijven worden getroffen (net als veel andere vormen van buitenlanduitgaven).
Een derde factor is dat de wereld de afgelopen twee decennia
werkelijk een stuk veiliger is geworden. Van de axis of evil uit de
jaren 1990 zijn alleen Iran en Noord-Korea over. Militair gezien
zijn dit tweede of derderangs tegenstanders, waar een verenigd
optrekkende Westerse krijgsmacht in conventioneel opzicht
korte metten mee kan maken. China en Rusland zijn mogelijke
tegenstanders van groter militair formaat, maar lijken redelijk
goed op te gaan in het nog immer door het Westen geleide, in
essentie Angelsaksische, wereldsysteem en vooralsnog teveel
vast te zitten in de globalisatie-interdependentie om echt politiek-militaire problemen te gaan veroorzaken. En nu niet gaan
zeggen dat terroristische netwerken en Al Qaida een grote
bedreiging voor onze veiligheid vormen: in landen als Nederland
richten zij vrij weinig uit en de bestrijding daarvan hadden we

kleinere of kortere operaties en
gevallen van noodhulp blijven – ben ik
bang – niet echt in het collectieve
geheugen van de Nederlandse
bevolking hangen
vanaf het begin (‘9/11’) bij onze politie, inlichtingendiensten en
speciale eenheden moeten laten liggen.
Kortom: het Westen heeft een hekel aan internationale interventies, geldproblemen en wordt eigenlijk niet militair meer
bedreigd. Verdere bezuinigingen vallen te verwachten in het hoge
geweldsdeel van de krijgsmacht: de tanks, jachtvliegtuigen en fregatten.

Wat blijft
Een land als Nederland zal wellicht haar internationale inbreng
nooit helemaal tot nul reduceren. Vredesoperaties of andere
interventies met een militaire inbreng zullen dus waarschijnlijk
ook de komende decennia wel plaatsvinden, maar minder vaak,
minder grootschalig en minder ‘militair’. Met name in Afrika, het
Midden-Oosten en het zuidelijke deel van Azië is nog voldoende
conflictstof aanwezig. Daarbij zal het vooral gaan om interne conflicten met internationale uitzaaiingen. Meer dan aan oorlogen,
moet worden gedacht aan opstanden, wetteloosheid, criminaliteit, terrorisme, onlusten, maar ook de dreiging van massavernietigingswapens, cyber, rampen, honger, ziekten etc.. In dit soort
problemen is grootschalige, conventionele militaire interventie
vaak niet de oplossing, vaak zelfs contraproductief omdat het
lokale en regionale tegenstand uitlokt. Bewaking van (de eigen)
grenzen, maritieme blokkades en desnoods no-fly-zones zijn
nuttigere instrumenten. Dat geldt ook voor meer politie-, recherche- en inlichtingencapaciteit in eigen land. Hulp aan overheden
of juist opstandelingen zal naar het zich laat aanzien de komende
decennia relatief aan belang winnen, zowel in de vorm van training, advies en inlichtingen, als wapens, logistiek, hulpgoederen

en betrekkelijk kleine, gespecialiseerde eenheden. Op die manier
zal de internationale gemeenschap het uitbreken van conflicten
willen voorkomen, beheersen, afbouwen en beëindigen.
Voor krijgsmachten is er dus wel werk, maar vooral voor de andere, irregulier optredende delen, dan waar tijdens de Koude
Oorlog en de afgelopen decennia nog steeds de nadruk op lag.
Naast de al eerder genoemde hoge geweldsdelen moet ook de
zwaardere/pantserinfanterie voor haar toekomst vrezen. Daarbij
gaat het overigens niet om een dreiging volledig te worden
geschrapt – zoals wapenklassen als de tank of onderzeeboot –
maar personeelsreducties en een heroriëntatie op taken, ten
faveure van activiteiten waarnaar wel zeer frequent vraag bestaat:
laag en geen geweld.

Kracht van het Korps
Ondanks dat de zichtbaarheid van het Korps Mariniers lijkt te zijn
afgenomen, heeft het nog steeds veel krediet in politiek en
publieke opinie. Mariniers zijn no-nonsens, profi’s, flexibel, doortastend en klaren de klus. Het Korps heeft nog steeds de meeste
ervaring in het soort van landen waar nog steeds (interne) conflicten te verwachten zijn. In verre, warme en arme landen, met
vreemde culturen en geografie, en groezelige conflicten waarin
wij semi- of pseudo-koloniale belangen hebben. Met de vloot
deelt het Korps honderden jaren van dit opereren in dit soort
omstandigheden. Naarmate de effecten van klimaatverandering
steeds duidelijker merkbaar worden zal ook rampenbestrijding,
hulpverlening en de daarbij ook vaak opkomende vraag naar
logistiek en orde handhaving in door stormen, overstromingen of
juist watertekorten getroffen gebieden toenemen. Ook in dit
soort situaties heeft het Korps Mariniers (met de vloot) een duidelijke meerwaarde, zoals in het verleden vaak bewezen in het
Caribische gebied.

Positionering
Met de nieuwe Korpsvisie leek voor een koers richting deze kansrijkere taakvelden te zijn gekozen. Inmiddels hebben zich nog
meer donkere wolken boven de krijgsmacht samengepakt. Nu
niet veranderen verhoogt de risico’s van verdere bezuinigingen.
Over het algemeen gesproken is het zo dat delen van de krijgsmacht in de huidige omstandigheden minder nuttig zijn naarmate
ze hoger in het geweldsspectrum acteren. In de onderhandelin- §
‘Vredesoperaties of andere interventies met een militaire inbreng
zullen waarschijnlijk ook de komende decennia wel plaatsvinden,
maar minder vaak, minder grootschalig en minder “militair”.’
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‘Het Korps Mariniers heeft nog steeds veel krediet in politiek en
publieke opinie. Mariniers zijn no-nonsens, profi’s, flexibel, doortastend en klaren de klus.’
gen over de laatste bezuinigingen werd op het laatst besloten dat
LMB toch niet een bataljon hoefde in te gaan leveren. In volgende
bezuinigingsronden zal dat ongetwijfeld weer op de agenda
komen, waarna het Korps in zicht komt. Voordat het zo ver is zou
het Korps er beter aan doen echt te kiezen om zich ook toe te
gaan leggen op hulpverlening en orde handhaving. Waar nu vaak
onderling wordt gediscussieerd of de maritieme of amfibische
oriëntatie moet worden losgelaten lijkt het mij een relevantere
vraag wat voor soort infanterie het Korps wil worden. Er ligt voor
de mariniers genoeg werk op of aan het (grote) water, maar meer
lager dan hoog in het geweldspectrum. De nadruk op gevechtsfuncties kan beter worden verminderd, ten koste van lichte
infanterietaken, inclusief speciale operaties, orde handhaving,

het Korps zou er beter aan doen
echt te kiezen om zich ook
toe te gaan leggen op
hulpverlening en ordehandhaving
criminaliteit- en rampenbestrijding. De krijgsmacht overziend zou
het Korps zich wat geweldsniveau moeten positioneren tussen de
Marechaussee en de Landmacht, terwijl het met de vloot kan
blijven meeliften wat betreft logistiek en maritieme inzet. Bij de
Marechaussee aanhaken voor binnenlandse taken en orde handhaving in buitenlandse interventies. Samen met de
Marechaussee, LMB en KCT de strijd aangaan met die delen van
de krijgsmacht die er (veel) slechter voorstaan: de Luchtmacht, de
bureaucratie, de artillerie, pantserinfanterie en de Onderzeedienst (ook al is deze laatste belangrijk voor de ondersteuning van
de maritieme special forces). Inmiddels is het Korps het in personeelsaantallen grootste primaire deel van de Marine, dus het lijkt
tijd dat zij ook daarbinnen een grotere zeggenschap krijgt.

Praktische opgave
Dat het Korps zijn visie niet eerder echt in de organisatie heeft
ingevoerd, is uiteraard een veeg teken. Misschien wil de leiding
het niet echt, ziet men zichzelf nog het liefst als warriors, en pre-

fereert men window dressing boven wezenlijke veranderingen.
Naast dat het echt inzetten van een nieuwe koers tot op zekere
hoogte een verandering van zelfbeeld zal vergen, zouden vooral
ook veel feitelijke verandermaatregelen nodig zijn. Van wervingsspotjes tot veteranenzorg moet de eigen organisatie worden
doorgelicht en aangepast. Belangrijke elementen zijn uiteraard
het aanpassen van (psychologische) selectie-eisen voor nieuw
personeel en aanpassen van de basis- en vervolgopleidingen en
trainingen. Vanaf, bij wijze van spreken, dag 1 moet het de aspirant-marinier duidelijk zijn dat hij ook wordt geacht een uitstekende orde handhaver, hulpverlener en opleider te zijn. En dat
alle vier even belangrijk worden gevonden – wat nu echt nog niet
het geval lijkt. In opleidingen en trainingen moet voor de andere
rollen net zoveel aandacht komen als voor ‘rennen en schieten’.
In ‘Den Haag’ moet worden geprobeerd zoveel mogelijk van het
nieuwe soort uitzendingen als opdracht te krijgen. Meer deelname aan Security Sector Reform, verkiezingswaarneming, monitoring
en trainingsmissies lijken ook voor de hand te liggen. Verder zijn
aanpassingen in materieel en logistiek nodig. Veel opleidingen (en
materieel) kunnen waarschijnlijk worden betrokken bij andere
delen van de krijgsmacht en nieuwe, civiele samenwerkingspartners. Met nieuwe taken zal het Korps zich in een nieuw ecosysteem moeten nestelen, met partners in het lage geweldsspectrum en de hulpverlening, zoals de Marechaussee, de civiele politie, de Militaire Geneeskundige Dienst, de Genie, CIMIC, de
Kustwacht, Ontwikkelingssamenwerking en NGO’s zoals Artsen
Zonder Grenzen en het Rode Kruis. Stages bij en uitwisselingen
van personeel met dit soort organisaties lijken ook wenselijk. De
klassieke ‘infanterie’ personeelsstructuur zou ook tegen het licht
moeten worden gehouden, want meer specialistische en minder
martiale taken worden over het algemeen beter uitgevoerd door
hoger opgeleid en/of meer ervaren personeel.
Hoe logisch dit allemaal ook mag klinken, ik vraag me af of het
Korps deze koers echt durft te kiezen. Tijd om elkaar eens diep in
de ogen te kijken.
§
Dr. M. (Michiel) de Weger was tot voor kort onderzoeker aan
de Nederlandse Defensieacademie. Hij deed onder meer
studies naar crowd&riot control, special forces, terrorismebestrijding, Afghanistan en doctrinevorming. Hij is nu
zelfstandig adviseur (michieldeweger@centuryconsulting.nl).
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Wie wat worden wil zit niet stil
Bij het nadenken over een toekomstgerichte
defensieorganisatie in een tijd van financiële
spanning worden veel gediscussieerd over de
toegevoegde waarde van diverse operationele
capaciteiten. In het Eindrapport ‘Verkenningen’ is
een multifunctionele krijgsmacht als een van de
opties gepresenteerd.
Daarbij wordt in dit rapport wel de kanttekening geplaatst dat het
in stand houden van een grote diversiteit van operationele capaciteiten een minimale kritische omvang per capaciteit vergt en
dus een daarvan af te leiden minimale omvang van het defensiebudget.

Gesternte
In de keuzes die sinds het verschijnen van dit rapport door
Defensie zijn gemaakt, is de multifunctionaliteit van onze krijgsmacht als uitgangspunt genomen maar is een aantal operationele
capaciteiten sterk in omvang gereduceerd of zelfs geschrapt.
Daarnaast wordt de inrichting en omvang van de organisatie van
Defensie de komende jaren financieel gestuurd zonder dat duidelijk is wat dit betekent voor het ambitieniveau van Defensie.
Beleidsmatige kaders voor de verhoudingen aantallen burgers
versus militairen en het knellende korset van de Numerus Fixus
(voorgeschreven aantallen per rang), samen met omvangrijke
taakstellende reducties, vormen een bijna onmogelijke uitdaging
voor de herinrichting van de operationele commando’s.
Onder het gesternte van bovenstaande ontwikkelingen gaat dit
artikel in op de professionele militaire ontwikkeling van het individu, met als oogmerk bij te dragen aan de kwaliteit van het operationele product bij Defensie. Uitgangspunt hierbij is dat minder
geld en meer tijd ook kansen biedt. Bij het benutten van die kansen moet de professionele militaire ontwikkeling van de individuele militair centraal worden gesteld. Het is immers deze militair
die het ultieme (operationele) risico loopt.
Aansluitend op deze inleiding wordt eerst beschreven waarom de
traditionele benadering van doctrine naar concepten en leidraden, tot handboeken en checklisten steeds verder achterloopt op
de dynamische praktijk, die wordt ervaren bij inzet. De waarde
voor de operationele eenheden en de individuele militair is
daardoor steeds meer beperkt. Hierbij gebruik ik de praktijk
binnen het Commando ZeestrijdKrachten (CZSK) ter illustratie.
Vervolgens wordt een alternatieve benadering beschreven, die de
beperkingen van de bestaande werkwijze deels kunnen opheffen.
Tegelijkertijd kan deze werkwijze mogelijk ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de ‘niet-beschikbaarheid op functie’.
Ten slotte wordt een aantal laagdrempelige suggesties beschreven om op korte termijn de professionele ontwikkeling van en
door de individuele militair te stimuleren.

Doctrinaire en conceptuele context van
maritieme operaties
Doctrine en concepten geven houvast voor de ontwikkeling van
operationele capaciteiten binnen Defensie en het CZSK. Defensie
gaat hierbij uit van de bestaande en geaccordeerde NAVO doctrine. Op nationaal niveau worden operationele concepten gebruikt
om het beste rendement of gewenste operationele effect te
halen uit de beschikbare middelen. Vervolgens wordt de wijze
van uitvoering vastgelegd in leidraden en handboeken.
Deze traditionele benadering kost veel tijd en capaciteit en de
producten die hieruit voortkomen zijn in veel gevallen op het
moment van publicatie al achterhaald door de voortschrijdende
praktijk. Deze praktijk ontwikkelt zich namelijk razendsnel.
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen rond het asymmetrische optreden op het land (zoals counterinsurgency operaties) en
op zee (counter drug en counter piracy operaties). De dynamiek in
de ontwikkelingen is bijna niet bij te benen met het ontwikkelen
en vastleggen van operationele concepten op traditionele wijze.
Daarenboven draagt een aantal recente maatregelen binnen
Defensie ook niet bij aan een oplossing voor dit probleem. Hierbij
valt te denken aan maatregelen zoals:
• Afname van het aantal arbeidsplaatsen beschikbaar voor het
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(bijdragen aan) de ontwikkeling van doctrine, concepten en het
verwerken van lessen uit de praktijk. Steeds meer bestaande
taken worden in deeltijd belegd bij steeds minder functionarissen;
• Het joint (Defensiestaf) of centraal (bij een OPCO) beleggen
van deze capaciteit leidt tot het bundelen van kennis met een
voldoende (kritische) massa. Tegelijkertijd ontstaat daardoor
een steeds grotere afstand en daarmee vervreemding van de
werkvloer. Het intranet en andere ICT toepassingen hebben dit
gat niet kunnen overbruggen omdat deze toepassingen niet of
slecht toegankelijk zijn voor personeel werkzaam bij operationele eenheden;
• Het schrappen van de financiering voor een aantal vakbladen
voor specifiek doelgroepen, waardoor verslagen van en ervaringen opgedaan tijdens oefening en training niet meer informeel
worden gedeeld met de betreffende doelgroepen. Een blad als
de QPO van het Korps Mariniers is van grote waarde voor het
delen van ervaringen en best practices en voedt daarmee de
operationele mind-set van de mariniers;
• De publicaties in de vorm van nieuwsbrieven, leidraden en concept papers van bijvoorbeeld het Maritime Warfare Center
(MWC) in Den Helder zijn wel voor iedereen toegankelijk via
intranet en voorzien in een deel van de professionele informatiebehoefte van marinepersoneel.
De prioriteiten van inzet van de schaarse middelen van het MWC
voor het ontwikkelen van kennis van het maritiem expeditionaire
domein zullen in het vervolg in nog nauwer overleg met het
Maritiem Situatie Centrum en de NL Maritime Forces Staf worden

vastgesteld. Hierbij moet een balans worden gevonden tussen
ondersteuning van geplande en verwachtbare inzet van operationele eenheden en het behoud van kennis van de meer traditionele maritime warfare areas (vloot) of gevechtsvormen (mariniers)
die tijdens inzet niet (of slechts in beperkte mate) aan de orde
zijn. Een lastige keuze, omdat de huidige kennisbasis al smal is
voor een aantal gespecialiseerde (maritieme) gevechtsvormen,
zeker in het hoge deel van het geweldsspectrum.

Professionele militaire ontwikkeling
De beschreven trends van reducties in personele capaciteit en het
slechts ten dele compenseren van niet beschikbaarheid door
opleiding vanaf (operationele) functie, is nadelig voor de kwaliteit
en doorlooptijd van het operationeel gereed stellen van standaard eenheden. Ook het verminderen van de gelegenheid voor
realistisch oefenen en trainen onder uitdagende omstandigheden
is hiervoor nadelig.
Een bijdrage aan een oplossing is het ter beschikking stellen van
tijd en faciliteiten aan het personeel om zelf de eigen professionele militaire ontwikkeling ter hand te nemen. Dit gaat samen met
het gebruik van het internet voor het aanbieden van cursussen en
relevante professionele publicaties en de tijd en gelegenheid deze
educatieve informatie thuis of elders door te nemen. Deze aanpak is niet nieuw en wordt al jaren toegepast binnen het United
States Marine Corps (USMC). De Professional Military Education
(PME) order van de commandant USMC1 stelt dat permanente
ontwikkeling van individuele mariniers noodzakelijk is als basis
§
voor de operationele gereedheid van eenheden:

‘De voortschrijdende praktijk ontwikkelt zich razendsnel. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen rond het asymmetrische optreden op het
land (zoals counterinsurgency operaties) en op zee (counter drug en counter piracy operaties).’
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Wie wat worden wil zit niet stil

‘Education is the process by which knowledge is attained in order to
analytical skills and critical thinking capability to enable Marines to
adapt quickly in any environment.
In contrast, training is the process by which skills are developed
through progressive repetition of tasks.’

Wapen van het Joint
Advanced Distributed
Learning programma van
de NAVO.2

Wapen van het Distance
Education Program van het
United States Marine
Corps.3

De gedachtegang van het USMC verdient nadere bestudering en
kent een aantal instrumenten die tegen relatief lage kosten toch
een groot rendement opleveren. Uitgangspunten hierbij zijn dat:
• de individuele militair zelf verantwoordelijk is voor zijn
professionele ontwikkeling;
• de rang bepalend is voor de inhoud en richting van de
professionele ontwikkeling;
• iedere militair actief deelneemt aan het Professional reading
program door het lezen van en discussiëren over boeken uit
de boekenlijst van de Commandant.
De vorm waarin de kennis wordt opgedaan en gedeeld is in principe vrij. Hierbij valt, naast het lezen van publicaties en boeken, te
denken aan begeleide discussies met collega’s, het deelnemen aan
seminars, het schrijven van artikelen, wargaming, battlefield tours,
voordrachten en het bekijken en bediscussiëren van films, etc..

Naast een betere professionele ontwikkeling van de militair is aan
de hier besproken wijze van kennisverrijking een aantal effecten
verbonden die binnen Defensie prima van pas komen. Met het
huidige operationele tempo, de reeds geplande en nog verwachtbare inzet van maritieme expeditionaire eenheden kan het MWC
de komende jaren worden voorzien van waardevolle operationele
ervaringsgegevens. Het bediscussiëren van operationele ervaringen op de werkvloer kan eveneens waardevolle input opleveren
voor de ontwikkeling van (nieuwe) operationele concepten.
Zeker als het personeel meer en een bredere professionele basiskennis bezit dan nu het geval is. Commandanten van eenheden
kunnen dit faciliteren en stimuleren door de eerder beschreven
uitgangspunten van PME te hanteren.
Als er, los van inzet, de komende jaren minder (financiële)
gelegenheid is tot oefenen en trainen en daardoor relatief meer tijd
op de wallocatie wordt doorgebracht, is de beschreven vorm van
professionele ontwikkeling een prima alternatieve invulling van de
beschikbare tijd. Hiervoor zou het goed zijn een aantal bestaande
opleidingen en cursussen modulair via internet toegankelijk te
maken of digitale cursussen extern te betrekken. Deze opleidingen
kunnen dan op de werkplek of thuis worden gevolgd op momenten dat het de reguliere werkzaamheden zo min mogelijk schaadt.
Dit is natuurlijk een aantrekkelijk alternatief voor een paar dagen in
een klaslokaal zitten en geheel niet beschikbaar zijn voor de reguliere functie. Het nieuwe werken krijgt zo ook voor militairen in operationele eenheden inhoud. De lijnmanager heeft minder verlies
aan capaciteit, doordat de niet-beschikbaarheid flexibeler te plannen is. In sommige gevallen betekent het zelfs dat een militair
gewoon mee kan op een langdurige oefening, training of inzet en
tegelijkertijd (een deel van) zijn opleiding of cursus kan volgen.

Endstate
Naast deze vrije vormen kan mogelijk ook een modulair opgezet
kennisaanbod dienen dat via intranet en internet te benaderen is.
Op deze wijze kan de militair waar ook ter wereld inloggen en
gebruik maken van het cursusaanbod. Voorbeelden van deze systematiek zijn het Joint Advanced Distributed Learning programma van
de NAVO en het Distance Education Program van het USMC.
Aanmelden, inloggen, cursus volgen en testvragen beantwoorden
en het systeem registreert het feit dat je de cursus hebt gevolgd.
Een deel van het cursusaanbod van genoemde programma’s is
daarbij zelfs in ongewijzigde vorm bruikbaar voor de Nederlandse
militair. In die waarneming zit de kans verstopt van internationale
samenwerking voor het ontwikkelen van de systematiek en de
inhoud van het leren op afstand. Misschien is het daarbij wel
mogelijk gebruik te maken van de bestaande programmatuur en
systematiek van bijvoorbeeld de NAVO.
Overigens zijn er binnen Defensie ook al initiatieven en zelfs mogelijkheden om digitaal cursussen te volgen. Zo wordt overwogen om
kandidaat cursisten voor carrièrecursussen (zoals de Middelbare en
Hogere Defensie Vorming) inleidende lesstof digitaal aan te bieden
en te laten afronden, voorafgaand aan de opleiding op de cursuslocatie. Ook werd medio november op het defensie intranet aangekondigd dat taalcursussen, ontwikkeld voor de Amerikaanse strijdkrachten, nu ook beschikbaar zijn voor Nederlandse militairen.4
Deze initiatieven en ontwikkelingen passen in het verbeteren van
de mogelijkheden van professionele militaire educatie. Zij ontberen echter een onderliggende integrale visie en uitwerking in het
specifieke militaire kennisdomein.

‘Wie wat worden wil zit niet stil’ geldt al jaren binnen de
Koninklijke Marine. Professionele militaire ontwikkeling is iets wat
de militair zelf moet willen omdat het hem duidelijk is wat de toegevoegde waarde is. Ook mag het leuk zijn om met een grote
diversiteit aan leermethoden bezig te zijn met je vak, soms alleen
en soms met collega’s. Dus op de werkplek en soms thuis achter je
eigen computer, maar in principe in werktijd. Mooi meegenomen is
het dat je baas (de lijnmanager) er ook de voordelen van inziet. Als
het nodig is kan de militair ook thuis een grotere bijdrage leveren,
geholpen door de flexibiliteit van het inloggen op internet of met
een telestick op het intranet. Ook de bijdrage vanuit de operationele eenheden aan de ontwikkeling van operationele concepten helpt
deze up-to-date en relevant te houden. Trainen en oefenen blijft
onveranderd belangrijk om tot een operationeel inzetbare eenheid
te worden opgewerkt. Een betere professionele militaire ontwikkeling van en door de (marine) militair draagt hier belangrijk aan bij. §
KOLMARNS F.R. (Frederik) Swart is in 1982 beëdigd als
officier der mariniers. Momenteel is hij geplaatst bij de
operationele staf van CZSK, Netherlands Maritime Force
(NLMARFOR) als Deputy Commander, tevens
Commander NL Landing Forces.
Noten
1 US MC Order 1553.4B, C USMC 25 jan 2008
2 https://jadl.act.nato.int//
3 http://www.tecom.usmc.mil
4 www.dliflc.edu
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Prof. dr. J. (Ko) Colijn is defensiespecialist, directeur van ‘Instituut Clingendael’, redacteur van Vrij Nederland en
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

COLUMN

Je mag 2011 wat mij betreft het jaar van de pleinen noemen. Op het
Tahrirplein ontwaakte in februari de Arabische lente, de weg gewezen door
de Tunesische venter Mohamed Bouazizi. Op het Parelplein in Bahrein werd
een maand later duidelijk dat de lente zijn grenzen heeft.

Het jaar van de pleinen
Troepen van de Gulf Cooperation Council, aangevoerd door een Saoedische pantserkolonne, marcheerden
het plein op en smoorden het volksprotest. Op het Groene Plein in Tripoli lukte het weer wel, al was er
een gewapende buitenlandse interventie voor nodig om kolonel Kadaffi te verjagen. De balans van de
Arabische Lente is nog niet geruststellend: het is naïef om te denken dat westerse democratie
en de humane rechtstaat nu ineens de landen aan de overkant van de Middellandse Zee binnengolven.
Maar het stemt wel hoopvol dat een dappere, fragiele Arabische middenklasse een derde weg blijkt aan te
bieden, naast militaire dictatuur en islamitisch fundamentalisme.
De ‘indignados’ op Spaanse pleinen sloegen een brug tussen het Arabische protest en de westerse
volksverontwaardiging over private hebzucht. In de ogen van de Occupy-beweging sloeg de financieeleconomische crisis sloeg keihard toe, was iedereen slachtoffer van zware overheidsbezuinigingen, op uitgerekend een financiële elite na die zelfs grof aan de crisis weet te verdienen. Er verrezen tentenkampen
op de beurspleinen van de hele wereld, in meer dan 100 landen. Maar ècht aanslaan, laat staan aanzwellen,
deed het protest niet. Als deze crisis iets leert, dan is het dat je het met morele verontwaardiging alléén in
deze wereld niet ver brengt.
December bracht nog twee opvallende pleinrevoltes. Zoog Wladimir Poetin zich in Rusland een stukje
verder het moeras in door, letterlijk, een massademonstratie op het Revolutieplein in Moskou te verplaatsen naar het Moerasplein? Dat zou best eens kunnen, want de frauduleuze ‘democratie’ van Verenigd Rusland werd door 100.000 moedige Russen uitgefloten en dat is
naar Russische maatstaven uniek. Tegelijkertijd voltrok zich aan het Schumanplein in
in het Europese
Brussel begin december de (zoveelste) top der toppen – een die wellicht niet de
integratieproces is
geschiedenis zal ingaan als de EU-top die de euro redde, maar als de top waarop het
defensiesamenwerking
Verenigd Koninkrijk zich verwijderde van de Europese Unie door haar veto uit te sprealtijd een taboezone
ken tegen een semi-begrotingsunie. Voor Europa en Nederland zou dit nog wel eens
de belangrijkste ‘pleinaire’ bijeenkomst van het jaar geweest kunnen zijn.
geweest
Betekent de breuk tussen London en de rest van de EU bijvoorbeeld ook een streep
door het Frans-Britse defensieakkoord dat vorig jaar november (2010) werd gesloten? Nee, was het officiële antwoord, maar de condities zijn er natuurlijk niet beter op geworden. Voor het overleven van Europa in
de multipolaire wereld is Frans-Britse defensiesamenwerking (denk aan Libië) onontbeerlijk.
Defensiesamenwerking is een samenwerking van een aparte klasse. In het Europese integratieproces is het
altijd een taboezone geweest, iets dat pas kon gebeuren als alle andere vormen van samenwerking
geslaagd waren. Het is te hopen dat de geschiedenis zich tweemaal bedenkt en dat de geopolitieke eis tot
samenwerking als zó dwingend wordt ervaren, dat het trauma van het Schumanplein hier opzij wordt
geschoven.
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Defensie in Beweging

DEFENSIE 3.0
De noodzaak tot gedragsverandering!
Goed leiderschap is in feite de Haarlemmerolie
voor iedere vitale organisatie. Het zorgt ervoor
dat medewerkers op functies zitten waar ze
goed tot hun recht kunnen komen, tot profijt
van de organisatie. Dit geldt naar mijn mening
voor alle organisaties, dus ook voor Defensie.
Maar wat is ‘goed leiderschap’? En hoe staat
leiderschap ervoor bij Defensie? Wat is de
invloed op de output?
In dit artikel tracht ik op een opiniërende wijze antwoord
te geven op deze vragen. Ik doe dit aan de hand van mijn
onderzoek ‘leiderschap is core business’1 dat ik in opdracht
van Defensie heb uitgevoerd.
Mijn betoog is als volgt opgebouwd. Eerst volgt een korte
uitleg over het onderzoek zelf en de aanleiding ervoor.
Daarna bespreek ik (op hoofdlijnen) de verschillen in de
vredesbedrijfsvoering en de operationele context.
Vervolgens komt de noodzaak aan de orde dat Defensie
zal moeten veranderen. Dan de meerwaarde om veranderingen bottom up te laten ontstaan. Hierna de aanbevelingen uit het onderzoek volgens drie pijlers: V.I.P.:
Volhouden, Identiteit (visie) en Persoonlijk leiderschap.
En last but not least bespreek ik hoe deze aanbevelingen
kunnen worden ondersteund en geïmplementeerd.

Aanleiding onderzoek
Vanaf 2004 tot media 2009 heb ik binnen de CZSK organisatie mijn werkveld gehad. Door de vele gesprekken die
ik toen heb gevoerd op alle niveaus, van matroos tot
viceadmiraal is het mij gaandeweg steeds duidelijker
geworden dat leiderschap in feite de ‘Haarlemmerolie’
is voor een vitale organisatie.
Met leiderschap bedoel ik niet leiddinggeven, maar het
besef wie je zelf bent en of je vanuit jouw eigen kernwaarden handelt en mag handelen. In hoeverre ben je op
een functie geplaatst waar je volledig tot je recht kan
komen waardoor de organisatie het meeste profijt van je
heeft. Concreet, in hoeverre worden je talenten ten volle
benut? Dit is goed voor de eigen ontwikkeling maar nog
beter voor de defensieorganisatie. Tijdens mijn CZSKperiode heb ik veel intelligente medewerkers ontmoet die
bewust of onbewust onder hun kunnen presteerden. Het
heeft me altijd verbaasd hoe dit toch kon. Verder is de
wens van veel militairen om de kenmerken van de operationele context ook te laten gelden in de vredesbedrijfsvoering.

Uit een vooronderzoek (organisatie analyse2 en het analyseren van 16 interne en externe rapporten3) bleek dat de
rode draad het menselijk gedrag is. Op zichzelf lijkt dit
niet onlogisch. Als voorbeeld twee citaten uit een van de
rapporten, het rapport van de Algemene Rekenkamer4:
’Deze oorzaken krijgen van het ministerie onvoldoende
aandacht in de verbeterplannen. Het heeft een neiging
om direct van problemen naar maatregelen te gaan’.
En:
’Een voorwaarde voor het oplossen van de problemen
in de bedrijfsvoering is het aanpakken van de diepliggende inhoudelijke oorzaken.’
De diverse andere rapporten laten op deelaspecten
dezelfde patronen zien: in hoeverre zijn we bezig met
symptoombestrijding, in plaats van op de essentie –
gedrag – te focussen? Ondanks het feit dat Defensie als
grote, veelzijdige organisatie veel subculturen heeft is de
‘Can do, Max flex’-mentaliteit in veel subculturen zichtbaar. Maar, helaas, ook de verlammende werking van de
vele procedures, protocollen, plannen van aanpak etc..

Het onderzoek
De uitkomsten van het vooronderzoek hebben geleid tot de
onderzoeksvraag voor het uiteindelijke onderzoek:
In hoeverre kan persoonlijk leiderschap Defensie ondersteunen bij het uitgroeien naar een Hoog Presterende
Organisatie?
Kenmerken van een Hoog Presterende Organisatie
(HPO)5 zijn: hoge kwaliteit van management en mede-
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figuur 1, HPO medewerkers en management.
werker, open en actiegericht, lange termijn gerichtheid en
continue verbetering en vernieuwing. Om een HPO te
worden zijn Hoog Presterende Individuen (HPI) essentieel. HPI is een synoniem voor persoonlijk leiderschap.
Zie figuur 1.
Persoonlijk leiderschap heeft niets te maken met leiding
geven aan anderen maar alles met leiding geven aan
jezelf. In hoeverre weet je wie je bent en ben je bewust
van je sterke en zwakke punten (waar zit je kracht)?
Waarom uitgroeien naar een HPO? Omdat dit een hulpmiddel kan zijn om een traject vol te houden (stip aan de
horizon) en omdat Defensie in de operationele context
aspecten van een HPO in zich heeft (we kunnen het dus).
Het is uiteraard geen doel op zichzelf, want het doel is
een krachtigere organisatie met visie en ook daadwerkelijke uitvoering hiervan, richting 2020.6

figuur 2, grafisch overzicht en indeling gekozen thema’s literatuuronderzoek.

In het gehouden literatuuronderzoek zijn vijf thema’s uitgediept: visie, structuren en systemen, leiderschap, veranderprocessen en communicatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Zie figuur 2.
In het veldonderzoek dat ik heb verricht zijn in totaal 54
respondenten en 131 Defensiemedewerkers geïnterviewd.
Verder is er een cultuurmeting en een enquête (door
gedragswetenschappen) uitgezet om de huidige cultuur
en de gewenste cultuur in kaart te brengen en is een
experimentele groep genaamd ‘Defensie in Beweging’
[DiB] gevolgd. Daarnaast is er een scenarioplanning voor
het jaar 2020 gerealiseerd met beschrijving van de, met
het oog op de toekomst, noodzakelijke maatregelen.
In het onderzoek is een zienswijze verkend die niet maatregelen maar mensen (talent, potentie, rolmodellen) centraal stelt bij het integraal oplossen van de noodzaak tot
veranderen van gedrag. Hierbij zijn vragen gesteld als: in
welke mate is de menselijke component – leiderschap –
een factor in het systeem? In hoeverre is de ontwikkeling
– visie – naar een Hoog Presterende Organisatie, zoals
gebeurt in de operationele context, een mogelijke bijdrage
aan het daadwerkelijk implementeren van gewenst
gedrag? In hoeverre houden we ingezette wegen daadwerkelijk vol, in relatie tot ons huidige functieroulatiesysteem?

Het verschil tussen de operationele en
vredesbedrijfsvoering
‘In de operationele context (Afghanistan, Soedan, Tsjaad
of aan boord van een schip) is de militair/burger in staat
om verbinding te maken met elkaar en de buitenwereld,
oftewel met de plaatselijke bevolking. Iedere medewerker
van Defensie is zich daar bewust van zijn vakmanschap,
weet wat er van hem of haar wordt verwacht en er wordt
ook een appel gedaan op persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Er wordt ‘daar’ van de fouten geleerd en men wil
vanuit een (intrinsieke) motivatie beter worden in het uitvoeren van de missie.’7
Dit is de operationele context van Defensie en dit heeft
een aantal kenmerken van een Hoog Presterende
§
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Bommerez (2010)8 de ‘kennis- en ideeënwereld’ kunnen
noemen, maakt het voor Defensie noodzakelijk om beter
gebruik te maken van de kwaliteiten en het potentieel
van de medewerkers.
De huidige maatschappij maakt het noodzakelijk om
meer, beter en sneller te kunnen anticiperen op veranderingen in de omgeving maar ook aansluiting te vinden bij
wat er op de werkvloer leeft en verbinding te maken met
de diverse interne doelgroepen.
Tevens zullen we rekening moeten houden met de nieuwe generatie jongeren, oftewel de zogenoemde generatie
Einstein.9 Deze generatie kenmerkt zich door positieve
eigenschappen zoals goede sociale vaardigheden, coöperatief vermogen, intelligentie, betrokkenheid etc.. Volgens
de onderzoeker en promovendus op generatieverschillen
Bontekoning (2009)10 is elke nieuwe generatie slimmer

figuur 3, gebruikte systemen binnen Defensie.
Organisatie.
Defensie in vredesbedrijfsvoering, zie figuur 3, is een
andere organisatie dan de organisatie (systeem 1) in de
operationele context. In de vredesbedrijfsvoering (het
beleids- en ondersteuningsproces voor het operationele
product) vallen medewerkers van Defensie terug op controlemechanismen en de planning & control-cyclus.
De plannen lijken een doel op zichzelf te zijn en regels,
procedures, protocollen en ‘afvinklijsten’ lijken belangrijker dan het hebben van een visie en het bereiken van de
missie. We lijken ons in de huidige tijdgeest slachtoffer te
voelen van de politiek en de samenleving.
In hoeverre is er een missie in de vredesbedrijfsvoering en
als die missie er is, in hoeverre is die uitvoerbaar? Hoe kan
het dat een militair in de operationele context (echte) verantwoordelijkheid krijgt, die in de vredesbedrijfsvoering
niet zo wordt gehanteerd en beleefd? Hoe kan het zijn dat
de militair in de operationele context kan terugvallen op
zijn intuïtie (het onbewust bewustzijn) en er in de vredesbedrijfsvoering angst is om die tot uitvoer te brengen? Zie
hiervoor de defensietrailer ‘Heb jij de moed?’.

Noodzaak om te veranderen
Uit het onderzoek blijkt dat veel medewerkers zich bewust
zijn van hun huidige gedrag: dat niet altijd wordt gedaan
wat wordt gezegd of geschreven. Ondanks het feit dat
medewerkers aangeven hier last van te hebben erkennen
ze vaak dat zij daar niets aan doen omdat ‘het systeem’ dit
niet toelaat. Men berust in de huidige situatie; ‘zo werkt
dat hier nu eenmaal’. Een houding die tot cynisme en zelfs
desinteresse kan leiden jegens het werk. Het menselijk
potentieel kan beter worden benut. Dit wordt door medewerkers van Defensie, op alle niveaus, bevestigd. Het
wordt tijd dat Defensie hiermee aan de slag gaat.
De huidige ontwikkelingen in de maatschappij, het ‘nieuwe werken’ en het aangebroken tijdperk dat we volgens

het menselijk potentieel kan beter
worden benut. Dit wordt door
medewerkers van Defensie, op alle
niveaus, bevestigd
dan haar voorgaande. De manier van denken, kijken en
redeneren van de jongere generatie verschilt zo wezenlijk
van de oudere generatie dat er sprake is van een paradigmaverschuiving.
De verwachting is dat, als deze generatie volwassen is,
het verwerken van informatie voorgoed verandert.
Waar het om gaat is niet dat je het wel of niet met de huidige generatie Einstein eens moet zijn, maar dat je kunt
luisteren en rekening kunt houden met het ‘anders denken en doen’ van deze nieuwe generatie.

Veranderingen bottom up laten ontstaan
Ontwikkelingen in gedrag hebben zingeving en draagvlak nodig. Zingeving en draagvlak zijn niet top down op
te leggen maar moeten vanuit de mens zelf komen. Je kan
niet iemand veranderen, dat gebeurt pas als iemand dat
zelf wil.11 Bij veranderingen is het bewustzijn van ‘het
veranderen’ inzien essentieel. What’s in it for me, zo werkt
het bij het realiseren van veranderingen; er zal van
binnenuit moeten worden gewerkt.
Het bevreemdt mij dat bij vrijwel alle veranderingsprocessen van Defensie nooit voor een strategie is gekozen
die het proces van binnenuit in gang zet. De manier van
opleggen van bovenaf en via de mooie plannen van aanpak in Project Initiatie Documenten (PID) volgens de
PRINCE 2 (PRoject IN Controlled Environments 2)
methode (alles is vooraf vastgelegd in detail; wat kan verkeerd gaan; wie is daarvoor verantwoordelijk; wat moet
er gebeuren als iets verkeerd gaat, etc.) blijkt tot nu toe
moeilijk werkbaar. Althans, het geeft geen energie en lijkt
niet te worden omarmd door de medewerkers. En het is
de vraag of deze verandertrajecten daadwerkelijk duurzame gedragsveranderingen realiseren.
Bij een onderwerp als leiderschap is het van belang om
veranderingen samen te realiseren. In feite is dit een

Marineblad_kvmo_december

14-12-2011

14:39

Pagina 21

marineblad | december 2011

21

figuur 4, betrokkenheidscurve.

aspect dat ook door de CDS wordt omarmd als hij het
heeft over ‘het inspireren van medewerkers’.12 Een reden
te meer om het eens over een andere boeg te gooien: veranderen van binnen uit.
Hoe kan dit gerealiseerd worden? Welnu, niet met de
klassieke aanpak, die is niet meer van deze tijd. Bij veranderingen in organisaties gaat het altijd om de beïnvloeding van het individuele en uiteindelijk collectieve
gedrag en dus de cultuur. Hier is volhouden, visie en leiderschap voor nodig. De klassieke plannen van aanpak
suggereren een zeker doel in de toekomst, creëren schijnzekerheid en faciliteren vluchtgedrag. Dit werkt niet, zo
is mijn stellige overtuiging.
Verandering van gedrag vergt grote inspanning van alle
medewerkers en heeft intensieve ondersteuning nodig,
met name om veranderingen daadwerkelijk in te bedden
in de normale werkzaamheden. Een veilige omgeving
creëren om te kunnen zeggen wat noodzakelijk is en
waar naar geluisterd wordt en ook iets mee gedaan
wordt.

de functie). Lange termijn toetsingscriteria realiseren om
de identiteit en kwaliteit te borgen. Voor het ontwikkelen
van gewenst gedrag één traject inzetten en niet diverse
eilanden zoals nu vaak het geval is.
Duurzame veranderingen kosten tijd. Voorbeeldgedrag
dient meer en beter ten uitvoer te worden gebracht en
beloond te worden, over alle managementlagen van de
organisatie.
Zorg dat er ruimte kan zijn voor ‘weerstand’ en dat juist
daar de loyaliteit van de medewerker wordt ontwikkeld.14 Zie figuur 4. Zorg ervoor dat alle medewerkers de
‘betrokkenheidscurve’ volledig kunnen en mogen doorlopen. De medewerker meer attent maken op de
Defensie-kernwaarden15 en op het feit dat het niet naleven hiervan consequenties kan hebben. Hiervoor meer
‘informele’ kanalen open stellen om problematiek makkelijker ter sprake te brengen. Het gaat hier om vertrouwen
in personen, niet om functies en formele instanties en ook
niet om het verschuilen achter regels en procedures.

Identiteit
Aanbevelingen: de VIP-theorie
De huidige korte termijn planningen13, brandjes blussen,
dragen niet bij aan het daadwerkelijk verbeteren van de
organisatie en aan de uitvoering van de kernwaarden van
Defensie. Uit het onderzoek zijn de aanbevelingen tot
verbetering in drie pijlers verwoord: Volhouden,
Identiteit en Persoonlijk leiderschap, afgekort tot VIP.
Hieronder komen de hoofdlijnen van deze drie VIP pijlers aan de orde en worden ze kort toegelicht.

Volhouden
Het functieroulatiesysteem verlengen naar minimaal vijf
tot zeven jaar, plaatsing niet meer afhankelijk maken van
het defensieonderdeel maar kijken naar de kwaliteiten
van de medewerker (hierbij rekening houdend met het
huidige systeem van rang/salaris dat gekoppeld is aan

Een Corporate Defensie Identiteit ontwikkelen, het ‘waarom’ van de organisatie. Het instellen van een Corporate
Identity directeur-generaal (burger/militair). Een strakke
regie voeren ten aanzien van gewenst Corporate Identity
gedrag. Eén taal, één Defensie. Het realiseren dat de
zeven defensieonderdelen – ieder met zijn eigen subcultuur – zich van deze Corporate Identity bewust zijn en
zich daar ook naar gedragen, dat zij allemaal behoren tot
het ministerie van Defensie.
Invulling geven aan een visie van 7 – 10 jaar (richting
2020) en dit ook vasthouden. Een gedragsveranderingsproces inzetten, top down als visie en bottom up voor het
zorgen van draagvlak. Hierdoor zal individuele creativiteit en enthousiasme worden aangewakkerd en daarmee is maatwerk meer realiseerbaar. Het vergroten van

§
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‘eigenwaarde’ door meer verantwoordelijkheid te geven
aan iedere medewerker. Durven los te laten, waardoor de
medewerker ook meer kan worden aangesproken op
afspraken en verantwoordelijkheden.

Persoonlijk leiderschap
Meer luisteren, communiceren in dialoog. Maatwerk kunnen leveren. Juist hierdoor kunnen ook de minder leuke
functies worden gevuld. Toon de verandering van gedrag
in woord en daad aan de top van de defensieorganisatie!
Concreet laat de top zien dat de kernwaarden ook beleefd
en zichtbaar uitgedragen worden. Niet alleen zeggen,
maar gewoon doen. Just do it!
Het systeem en de hiërarchie houden het huidige gedrag
in stand. Bommerez16 geeft aan dat ‘als structuur en cultuur botsen, wint cultuur’. Zorg ervoor dat ‘eigen medewerker initiatieven’ formeel worden ondersteund en
gefaciliteerd. Hieronder valt zeer zeker het enthousiasmeren van medewerkers die gewenst gedrag conform de

als strategie en cultuur botsen,
wint cultuur
Defensie kernwaarden laten zien. Meer en beter doelgericht communiceren, niet om te informeren maar om contact te maken en te luisteren.
Minder algemene informatie verlenen, maar specifieke
informatie geven aan doelgroepen zoals onderofficieren,
officieren, matrozen, burgers en bepaalde dienstgroepen
zodat zaken begrepen kunnen worden in de ‘eigen taal’.
Medewerkers betrekken in een volwassen relatie, hun
autonomie bevorderen. Er heerst veel wantrouwen, ‘vertrouwen is goed, maar controle is beter’, soms in de
directe werkomgeving maar voornamelijk buiten de
directe werkomgeving. Door goed voorbeeldgedrag
waarbij dit ook intrinsiek wordt beleefd kan wantrouwen
op lange termijn worden omgezet in vertrouwen.
Hiervoor is volhouden een vereiste en ook het geloof dat
duurzame veranderingen mogelijk zijn.17
Persoonlijk leiderschap (uitspraak van CDS in 200918:
’Leiderschap is core business’) is essentieel voor Defensie
om zowel de verandertrajecten intern te kunnen realiseren, maar misschien nog wel veel belangrijker, om met de
ontwikkelingen in de maatschappij rekening te kunnen
houden. Persoonlijk leiderschap heeft visie, kan verbinding maken met medewerkers en is in staat om ingezette
wegen vol te houden.
Dit betekent ook het doorbreken van de hiërarchische19
lagen in de organisatie. De drempel naar de leidinggevenden die er nu nog steeds wordt ervaren moet worden
verlaagd. De stelling ‘Mijn deur staat altijd open’ is niet
drempelverlagend, deze methode werkt niet meer. De leidinggevende moet de drempel verlagen door zelf aan de
andere kant te gaan staan, dus naar buiten te treden
waardoor de drempel als het ware niet meer bestaat.

Hoe pakken we dit aan? -Transitieteam
Uit het literatuuronderzoek20 en de laatste nieuwe inzich-

ten wordt bij het streven naar gedragsveranderingen aanbevolen gebruik te maken van een multidisciplinair team
van cultuurdragers. Bewezen is dat dergelijke teams,
eventueel aangevuld met externe deskundigen, meer
‘zien’ en daardoor de mogelijkheden beter worden benut.
Zo’n team wordt ook wel ‘transitieteam’ genoemd. Dit
team wordt minimaal voor een periode van zeven jaar
ingesteld en de leden ervan staan midden in de organisatie. Alles is bespreekbaar, uiteindelijk hebben we het over
cultuur en gedrag. Waarom minimaal zeven jaar? Omdat
bewezen is dat bij het veranderen van de zogenaamde
soft skills (gedrag) pas na vijf jaar de eerste daadwerkelijke vorderingen zijn te zien. Gedrag is namelijk het
moeilijkst om te veranderen.
Het transitieteam zal met daadkracht alle medewerkers
helpen om op maat veranderingen door te voeren en te
borgen. Het team zal direct verantwoording afleggen en
rapporteren aan de minister van Defensie.
Dit team gaat ervoor zorgen dat persoonlijk leiderschap
naar een hoog niveau getild gaat worden. Het team pakt
dagelijkse problemen op en adresseert deze aan afdelingen of personen ‘in de geest’ van de Defensie kernwaarden. Het team staat in contact met alle defensiemedewerkers, van hoog tot laag, en betrekt ze bij de veranderingen. Gedurende het traject moet vertrouwen gecreëerd worden in alle lagen van de organisatie en dat heeft
tijd nodig. Er zal dus geduld nodig zijn, Keulen en Aken
zijn ook niet op een dag gebouwd.
Door zowel ondersteuning te geven aan de leidinggevende als aan de leidingontvangende wordt een brug geslagen naar het ontwikkelen van vertrouwen en duurzaamheid. Het transitieteam staat naast en in de lijn en binnen
en buiten de organisatie, maar opereert in de lijn.

Valkuil
Een valkuil is dat trajecten vaak niet worden volgehouden of geborgd: de aandacht neemt af als er geïmplementeerd moet worden.21 In deze valkuil moeten we niet
meer (willen) stappen.
De competenties die de transitieteamleden moeten hebben zijn met name persoonlijk leiderschap, opgewassen
zijn tegen weerstand en de hiërarchische machtsfactor om
vast kunnen houden aan de gestelde doelstelling en het
hebben van een visie.
De facetten ‘wie wat doet’ en ‘hoe en wanneer het gedaan
wordt’ zullen pas worden vastgesteld na het formeren
van het transitieteam. Het zou irrealistisch zijn om nu een
beleidsplan te maken met duidelijk uitgezette taken en
invullingen in een principe gedreven methodiek. Juist
door dit in gezamenlijkheid te bepalen zal draagvlak en
teamvorming worden gecreëerd bij de teamleden en zal
dit ook uitstraling hebben. Uiteraard is het doel ‘het
waarom’ en hier zal naar moeten worden gehandeld.

Het is uiteindelijk aan u
Een onderzoek en een rapport gaan niets veranderen. Dit
is wel gebleken uit de diverse trajecten en rapporten uit
het verleden. U, medewerker bij Defensie en lezer van het
Marineblad, bent vaak ook zelf leidinggevende, u bent
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het die zaken in beweging kan zetten. De echte veranderingen zullen van binnenuit moeten gaan ontstaan. Het is
juist nu een kans om uw stem om te zetten in actie.
§

9

Egon Beaart is vanaf 1979 werkzaam bij het ministerie
van Defensie en heeft verschillende functies vervuld,
eerst als militair, daarna als burger. Tot 1 september jl.
was hij plv. hoofd stafbureau leiderschap Defensie. Op
19 september is hij cum laude geslaagd - met specialisatie leiderschap en veranderen - als executive MBA bij
BSN te Buren.

11

Voor het onderzoek is een speciale website opgezet die de
voortgang en ontwikkelingen rond dit onderzoek weergeeft:
www.leiderschapiscorebusiness.nl
Vanaf deze site kan het onderzoek ook worden gedownload.

16
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1 Beaart, E. (2011): Onderzoek ‘leiderschap is core business’.
www.leiderschapiscorebusiness.nl/info/rapport
2 Beaart, E. (2010): Organisatie analyse.
3 Voor een overzicht van de 16 rapporten, zie onderzoek ‘leiderschap is core business’, pagina 10.
4 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie (2007). Over
beheer, gedrag en volhouden van ingezette trajecten.
5 Waal, A. De (2008): Maak van je bedrijf een toporganisatie.
Culemborg, Van Duuren media bv.
6 Leiderschap is core business. Pagina 30-31 (mindmap: visie)
en pagina 127 – 137 (scenarioplanning).
7 Defensie trailer: Heb jij de moed?’
www.leiderschapiscorebusiness.nl/downloads/Defensie trailer
8 Bommerez, J. (2010): Presentatie in het Shell Technology
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TERUGBLIKKEN MET
(foto’s collectie auteur)

Naam
Geboren
In dienst
Uit dienst
Laatste rang/functie

: B. (Bob) van Lierop
: 20 augustus 1947 te Rotterdam
: 25 augustus 1966
: 1 december 2001
: Kolonel der mariniers, Project Officier geplaatst bij
Groep Marine Patrouillevliegtuigen (MarPat) bij MVKV
Welke plaatsing staat u het meest bij?
‘Het meeste staat mij de functie bij van pelotonscommandant van
de eerste Whisky-compagnie vanaf 1972. Dat was pionierswerk:
met 6 collega’s aan 150 mariniers leiding geven, terwijl jezelf in
opleiding bent en werkt onder voor jou nieuwe omstandigheden
en met voor jou volkomen nieuw materiaal. En daarbij neem je
een houding aan alsof dit volstrekt normaal is. Gewoon je verantwoordelijkheid nemen en niet moeilijk doen.
Wat voor mij, achteraf beschouwd, het meest waardevolle
moment is geweest is een voorval van ogenschijnlijk geringe
importantie. Als pelotonscommandant van de Whisky-compagnie op oefening in noord-Noorwegen moest ik ’s nachts orders
voor patrouilles halen bij de compagniescommandant. Dat betekende berg-op skiën, vervolgens berg-af met een extra radio
onder de arm en twintig keer onderuit in het donker. Daarna
orders geven aan de patrouillecommandanten. Daar was je tijden
mee bezig. Vervolgens kon je gaan slapen maar moest je een uurtje wacht lopen als één van de zeven man in de tent. Ik werd pas
’s ochtends wakker bij het ontbijt en dacht dat, omdat ik niet wakker was geweest, de wacht niet goed gelopen was. Hierop werd ik
gerustgesteld waarbij duidelijk werd dat ik vrijgehouden was
omdat mijn mannen in de gaten hadden gehad, dat de luitenant
behoorlijk druk geweest was.
Die spirit, die manier van omgaan met elkaar, is voor mij altijd bijzonder en enorm belangrijk geweest bij het Korps. Respect voor
elkaar, veel eisen van elkaar, ongeacht rang of stand, ongeacht
botsende meningen. Dat is tevens wat ik vaak mis sinds ik de
dienst heb verlaten.’

Vanwaar uw keuze voor de Marine?

Wat zijn de highlights in uw loopbaan?

‘Dat ik bij de Marine ben beland is min of meer toevallig. Na mijn
eindexamen HBS had ik drie opties: als eerste een studie Engels in
Groningen. Ik groeide op in Leiden dus wilde daar zover mogelijk
vandaan gaan studeren. De tweede optie was de kunstacademie;
ik tekende en schilderde veel in mijn schooltijd, had volgens deskundigen talent en werd aangemoedigd “daar iets mee te gaan
doen”. De derde optie was om eerst mijn dienstplicht te gaan
vervullen.

‘Een mijlpaal was het maken van een opwerkprogramma voor een
NAVO-hoofdkwartier ter voorbereiding van het gaan leiden van
een multinationale strijdmacht. Ik heb dit met mijn stafafdeling
gedaan in JHQ-North in Stavanger in 2000 ter voorbereiding van
HQ KFOR5. Twee noordelijke NAVO-hoofdkwartieren werden
toen aangewezen om de Kosovo-force, 42 000 man sterk, in 2001
te gaan leiden. Dit programma werd in Brunssum en Napels als
standaard voorbereidingsprogramma overgenomen.

Na een voorkeuring bij de KL in Delft wist ik zeker dat ik daar niet
heen wilde. Ik kom uit een marinegezin en wist wat de consequenties waren van werken bij de KM. Ik ging naar Hollandse
Rading voor de dienstplichtkeuring en bleek dusdanig fit dat ik
met een klein aantal kandidaten overbleef voor het Korps
Mariniers. Nu leek officier van administratie mij ook wel wat maar
er werd dringend gevraagd of ik adelborst voor het Korps
Mariniers wilde worden. Ik werd dus beroeps en heb daar nooit
spijt van gehad, ook al omdat ik altijd veel aan sport had gedaan
en dat kon voortzetten.’

Kosovo was op het eind van mijn carrière nog een onverwachte,
zeer boeiende ervaring. Met name de vergelijking van regelmatig
botsende culturen binnen zo’n grote vredesmacht met beperkte
bevoegdheden, het observeren van de politiek gestuurde informele lijnen en de manier waarop daarmee door een uit meer dan
20 nationaliteiten bestaande staf werd omgegaan waren buitengewoon interessant. De spanning, de werkdruk en het cynisme
namen in zo’n uitzendperiode langzaam toe door die waarnemingen. Dit werd nog erger door ervaringen buiten de compound met
lokale leiders, burgers en met werknemers van NGO’s. Frustraties
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vanwege knalharde confrontaties tussen burgerbestuurders en de
leiding van de militaire vredesmacht over onhandig geïmplementeerde verordeningen die leidden tot schermutselingen tussen
burgerpartijen. Daar tussendoor hoorde je de autobommen ’s
nachts niet meer afgaan en verbaasde je je niet meer over een
moord op iemand met wie je een paar dagen later een afspraak
had. Cynisme in optima forma. En toch is het werken onder die
omstandigheden dat waarvoor je al die opleidingen en trainingen
hebt gedaan. Jij haalt jouw voldoening uit de kleine successen die
worden geboekt.’

taalde jobs aangeboden. In 2002 werd ik voorzitter van het bestuur
van een beheerstichting van een landgoed met daarop een school
voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) in Doorn. Ik
heb dat bijna 10 jaar gedaan en heb enorm veel over het onderwijs
in Nederland en met name het management daarvan geleerd.
Een echt leuke job was het voorzitterschap van de lokale sportfederatie in Driebergen, waaruit een koepel ontstond voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Vanwege mijn achtergrond
als sporter en sportbestuurder was dit op mijn lijf geschreven.
Toen in 2004 een fikse brand een sportcomplex in Driebergen in

December 1980, Korpsverjaardag, Coolsingel. Als commandant
W-Infcie tijdens Defilé voor Prins Claus.

Februari 1981, als commandant W-Infcie tijdens VIP-bezoek in NoordNoorwegen.

Was u veel van huis? Wat was het effect op uw gezin?

de as legde moest ik aan de bak namens mijn clubs met stichtingsbestuur van het complex en gemeentebestuur. Kennelijk
met succes want in 2005 werd ik gevraagd om per 1 januari 2006
voor de VVD in de gemeenteraad van de fusiegemeente
Utrechtse Heuvelrug (50.000 inwoners) plaats te nemen. Dat doe
ik nog steeds.
In 2005 werd ik gevraagd om marineadviseur te worden bij de
stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
(NIDV). Deze functie bood mij een kans op kennismaking met het
bedrijfsleven. Sinds december 2005 vervul ik die parttime functie
met veel plezier, ook omdat ik regelmatig contact heb met oude
collega’s binnen de KM en elders binnen Defensie.
Sinds november 2007 ben ik voorzitter van de Vereniging van
Officieren der mariniers Willem Joseph baron Van Ghent. Ook
deze functie brengt met zich mee dat ik regelmatig in vertrouwde
marinekringen verkeer.
Ondanks al deze bezigheden houd ik tijd over om mijn kleinkinderen te bewonderen op het hockey- of voetbalveld en om zelf
nog een hockeywedstrijd te fluiten of om tegen een golfballetje
te slaan. Ik maak nu meer uren dan in een werkweek bij de KM
onder normale omstandigheden en mis de marine niet, hooguit
de saamhorigheid en de humor.’

‘Een operationele marinier was zeven maanden per jaar van huis
en dat zal nu niet veel minder zijn. Met een jong gezin is dat niet
makkelijk. Ik heb grote bewondering voor mijn echtgenote die
zoals vele mariniersvrouwen met name in de lange donkere winters alleen met de kinderen zat. Sinds ik kleinkinderen heb word
ik mij steeds meer bewust wat ik gemist heb tijdens het opgroeien van mijn twee dochters.
Zodra ik een baan in een staf had en min of meer normale werktijden, besteedde ik veel aandacht aan mijn gezin. Tijdens vakanties waren wij permanent met de kinderen in de weer: zwemmen
en leren zeilen, daarnaast was ik hun coach met hockey. Na elke
buitenlandse plaatsingen verhuisden we weer naar Driebergen
zodat de oude vriendjes en vriendinnen al weer door ons huis liepen tijdens het uitpakken van de dozen. De plaatsingen in
Northwood eind jaren ’80 en Stavanger eind jaren ’90 heeft mijn
gezin als zeer prettig ervaren. Ons verblijf op Curaçao in de jaren
’70 werd door ons niet als erg bijzonder beleefd; het stond in het
teken van het runnen van een jong gezin. Zon en zee waren heel
aantrekkelijk, maar wij houden meer van de jaargetijden. Daarom
waren wij aan het einde van mijn loopbaan bijna in zuidwest
Noorwegen, een fantastisch land, blijven wonen. De komst van
kleinkinderen heeft ons anders doen besluiten.’

Wat zou u de huidige marineleiding willen adviseren?
‘Toen ik in Kosovo zat werd ik gebeld uit Den Haag of ik nog langer
bij de baas wilde blijven (ik diende al een jaar na). Ik heb toen na
terugkeer in Nederland voor DEBKM een organisatieonderzoek op
MVK Valkenburg gedaan. Het reizen tussen Driebergen en
Valkenburg in 2001 viel mij echter zo tegen dat ik op 1 december
van dat jaar gestopt ben. Inmiddels waren mij twee civiele onbe-

‘Bij het Korps zorgde een tekort aan middelen ervoor dat wij zeer
creatief werden in de omgang met uitdagingen. Ik heb veel
bewondering voor mijn ‘oud’-collega’s omdat zij over een groot
incasseringsvermogen beschikken en ik herken de manier waarop
zij omgaan met de steeds maar toestromende reorganisaties.
Hen van adviezen te voorzien, onder deze omstandigheden, zou
getuigen van arrogantie.’

§

Wat bent u na uw LOM gaan doen?
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LTZ 1 b.d. W.J.J. Geneste

60 Jaar helikoptervliegen b

Landing aan boord GW-fregat De Ruyter.

Het is slechts bij weinigen bekend dat de Koninklijke Marine in 1951 de eerste operationele
gebruiker was van de helikopter in Nederland. Toen de Stichting voor Hefschroefvliegtuigen (zie
verderop in dit artikel) na enige jaren van beproevingen met de Sikorsky S-51 helikopter werd
opgeheven, wist de latere schout-bij-nacht vlieger Ruud Idzerda als jong luitenant ter zee de
marineleiding te overtuigen van het nut van een helikopter voor het carrierbedrijf.

Hij sprak met kennis van zaken omdat hij inmiddels
ruime ervaring had opgedaan met deze wentelwiek. De
S-51 was de eerste van een reeks van zes verschillende
type helikopters die in de afgelopen 60 jaar bij de KM in
gebruik zijn geweest.1 Ik heb mij beperkt tot de helikopters die bij de MLD in de afgelopen zestig jaar in gebruik
zijn geweest die hun waarde voor de KM dubbel en
dwars hebben bewezen.2

MLD-personeel in dienst van de stichting
Begin 1946 bezocht een Luchtvaartcommisie, die was
ingesteld door de toenmalig minister van Verkeer en
Energie, de VS om voor het eerst kennis te maken met de
toen nog verbazingwekkende verschijning van de helikopter. Een aantal ministeries had grote verwachtingen
en namen voor de beproevingen deel aan de Stichting
voor Hefschroefvliegtuigen die op 14 mei 1947 tot stand
kwam. In november van het jaar daarvoor had de
Nederlandse vliegtuigindustrieel Frits Diepen toestemming gekregen om het toestel voor 142.845 gulden (=
€ 64.820,-) aan te schaffen.
Officier vlieger der tweede klasse, Eduard Senger, maakte
op 19 augustus 1947 de eerste vlucht boven Nederland en

was van meet af aan bij het project betrokken.
Voor de praktische uitvoering deed de marineleiding een
handige zet door een vlieger met grondbemanning,
bestaande uit een onderofficier en twee vliegtuigmakers,
bij de stichting te plaatsen. Toen Senger de KM had verlaten werd luitenant ter zee vlieger Ruud Idzerda in de
zomer van 1949 bij de stichting geplaatst. Een jaar later
werd luitenant ter zee vlieger Jaap Schwartz aan hem toegevoegd en werd Idzerda chef vlieginstructeur. De praktische uitvoering van het beproevingsproject was tot een
jaar voor de opheffing van de
stichting volledig in handen van
MLD-ers.

Het verloop van
beproevingen
De deelnemers in de stichting
hadden grote verwachtingen
van de helikopter. Idzerda
kwam al snel tot de ontdekking
dat de heli flinke beperkingen
Eduard Senger.
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n bij de Koninklijke Marine
had: ‘Het ergste was dat de S-51 veel te zwaar vloog en
een beperkt vermogen had. Je moest echt over veel kracht
beschikken om de kist onder controle te houden.
Daarnaast kon de inherente instabiliteit van de helikopters in die tijd nog niet elektronisch worden gecompenseerd.’
Desondanks werkte Idzerda het hele scala aan beproevingen af om alle deelnemers aan hun trekken te laten
komen. De kist werd door het Nationaal Luchtvaart
Laboratorium (later NLR) volgehangen met allerlei
apparatuur om de beproevingen, zoals bijvoorbeeld
autorotatie, zo goed als mogelijk te kunnen registreren.

Ideaal voor reddingsdoeleinden
Gaande de beproevingen groeide bij Idzerda het idee dat
je, ondanks zijn beperkingen, veel met een helikopter
kunt doen maar dat je je constant moet afvragen of het
met andere middelen goedkoper kan. Van een ding was
hij overtuigd: de helikopter is het meest ideale platform

de S-51 was echter, vanwege zijn korte
actieradius, absoluut ongeschikt voor
langdurige zoekacties
voor reddingsdoeleinden en met name als plane guard
voor het redden van vliegers van het twee jaar eerder
aangeschafte vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman. De
S-51 was echter, vanwege zijn korte actieradius, absoluut
ongeschikt voor langdurige zoekacties.
Een aantal ministeries dat in de Stichting voor hefschroefvliegtuigen participeerde haakte vanwege tegenvallende
prestaties van de helikopter en de hoge kosten af, waarna
de stichting in 1950 ophield te bestaan. De Koninklijke
Marine had het advies van Idzerda opgevolgd en de S-51
voor de Marineluchtvaartdienst aangeschaft. Op 20
december 1951 vloog hij de S-51 over van vliegbasis
Ypenburg naar het Marinevliegkamp Valkenburg. De heli
kreeg de registratie H-1 en de naam Jezebel.
Op 4 januari 1952 maakte Idzerda met de Jezebel zijn eerste landing aan boord van de Karel Doorman. Een periode van intensief oefenen aan boord van de carrier brak
aan en er werd regelmatig tussen Valkenburg en de
Doorman heen en weer gevlogen. Het oppikken van
drenkelingen werd beoefend met boeien.

Sikorsky S-51 met Idzerda tijdens Watersnoodramp in 1953.
den, West-Brabant en een groot deel van Zeeland onderwater stonden. De helikopter bewees toen het meest ideale reddingsplatform te zijn. De helikopterbemanningen
beperkten zich tot de echte crepeergevallen, zoals mensen
die zich in bomen en op daken bevonden of op het punt
stonden te verdrinken. In het totaal werden in drie dagen
meer dan honderd mensen gered.

Sikorsky (S-55) HO4S-3 (UH-19F)
Het aantal helikopters van de MLD werd in 1953 uitgebreid met de komst van drie Sikorsky S-55 helikopters,
die uit het Mutual Defence Assistant Programme (MDAP)
waren verkregen. Zij waren niet alleen een aanvulling op
de S-51 maar dienden ook als vervanger van de verouderde amfibische Vickers-Supermarine Sea-Otter ASR.
MKII, die werd uitgefaseerd. Voornaamste taak was plane
guard aan boord van de Doorman en inzet voor de OSRD
(Opsporings- en Reddingsdienst). De heli’s kregen klinkende namen.
Tien jaar na ingebruikname werd op 11 december 1963 de
enige nog resterende S-55 (H-2) Salomé uit dienst gesteld.
Van de andere twee heli’s was de H-4 Delilah op 7 juli
1959 geditched in het Marsdiep en de H-3 Cleopatra werd
op 27 februari 1962 gekraakt tijdens een noodlanding op
het strand van Noordwijk. De overgebleven helikopter
ging naar de Marineluchtvaart Technische School (MLTS)
voor lesdoeleinden en werd in 1974 door de Amerikanen
aan het luchtvaartmuseum Aviodrome geschonken, waar
de heli tot op de dag van vandaag nog te zien is.

Sikorsky (S-58) HSS-1N (SH-34J en UH-34J)
Watersnood
Na een reis naar de West aan boord van de Doorman was
de Jezebel toe aan groot onderhoud en onderging hij een
ingrijpende modificatie waarbij de zware mechanische
besturing werd vervangen door een hydraulische.
Hierdoor was de heli een stuk hanteerbaarder tijdens de
Watersnoodramp van 1953 toen de Zuid-Hollandse eilan-

In 1960 brak er voor de Marineluchtvaartdienst een
nieuw tijdperk aan toen de (S-58) HSS-1N helikopters
werden aangeschaft die ook konden worden ingezet voor
de onderzeebootbestrijding. Deze was beschikbaar omdat
de USN in 1952 aan Sikorsky de opdracht had gegeven
om een helikopter te ontwikkelen die geschikt was voor
onderzeebootbestrijding. Binnen twee jaar werd de
§
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De Agusta Bell, Curaçao begin jaren zeventig.
XHSS-1 ontwikkeld, die op 8 maart 1954 voor het eerst
het luchtruim koos.
De Marineluchtvaartdienst had van 1960 tot 1972 twaalf
helikopters van het type Sikorsky (S-58) HSS-1N in
gebruik, die later als type aanduiding kregen: SH-34J en
UH-34J. Nederland was daarmee het eerste land buiten
de Verenigde Staten die deze helikopter in gebruik nam.
De HSS-1N was uitgerust met een dipping sonar, die aan
een kabel in zee werd neergelaten om onderzeeboten te
lokaliseren. Dit moest stilhangend (hover) op een vaste
hoogte van 15 meter gebeuren. Hiervoor beschikte de
helikopter over een automatisch stabilisatiesysteem die
hover-coupler werd genoemd. Nieuw was de S-58 helikopter zowel ’s nachts als overdag op instrumenten kon worden gevlogen. De bemanning bestond uit twee vliegers,
een waarnemer en een onderzeebootverkenner. Als bewapening kon een torpedo worden meegevoerd.
Voor onderzeebootbestrijding werd vanaf het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman (R81) veel samengewerkt met
de eveneens aan boord gestationeerde Grumman S-2F
Trackers. Een andere vaste rol bleef plane-guard. Vanaf de
thuisbasis, het Marinevliegkamp Valkenburg, werden ze
ook regelmatig ingezet voor de OSRD. Voor beide laatste
taken was de helikopter aan stuurboord voorzien van een
hijsinstallatie voor het redden van drenkelingen. De S-58
werd ook veelvuldig ingezet bij oefeningen van het
Korps Mariniers.
Tot aan 1967 vlogen alle toestellen bij vliegtuigsquadron
8. Vanaf die datum gingen de resterende heli’s over naar
vliegtuigsquadron 7. Vier daarvan zijn in de periode
1970-1972 teruggegeven aan de VS. De 134 heeft na
gebruik op de Anthony Fokkerschool een definitieve rustplaats gevonden in het Militaire Luchtvaartmuseum in
Soesterberg.

Agusta-Bell 204B (I)UH-1
Rond 1960 verwierf de Italiaanse vliegtuigfabriek
Costruzioni Aeronautich Giovanni Agusta de licentierechten van de Amerikaanse helikopter Bell UH-B
Iriquois, een toestel dat zijn deugdelijkheid tijdens de
oorlog in Vietnam had bewezen. Het prototype van de

de Agusta-Bell was de eerste helikopter
bij de MLD met straalaandrijving en
een schoolvoorbeeld van
internationale samenwerking
Italiaanse variant vloog voor het eerst op 10 mei 1960 en
werd onder de aanduiding Agusta-Bell model 204B op de
markt gebracht. Nederland was een van de ruim tien landen die het toestel aanschafte. Het oorspronkelijke voor
‘algemene doeleinden’ (z.g. utility helikopter) ontworpen
toestel kon in vele variaties geleverd worden. Voor de
Italiaanse en Spaanse marine werd zelfs een anti-onderzeebootversie gebouwd. Indien de klant dat wenste, kon
de helikopter ook met verschillende motortypes geleverd
worden.
De MLD koos voor de Britse Bristol-Siddeley Gnome
H-1000 turbinemotor (later Rolls Royce), die met 1050 PK
voor een maximale snelheid van ruim 220 kilometer per
uur kon zorgen. De aan Nederland geleverde uitvoering
was bedoeld voor algemene doeleinden hetgeen ook in de
aanduiding (I)UH-1 (Italian Utility Helicopter, eerste versie)
tot uiting kwam. Het toestel kon maximaal twee-en-eenhalf uur in de lucht blijven en was niet bewapend. Van de
fabriek af werden de toestellen voorzien van een uitneembare hijslier voor Search and Rescue doeleinden. Later werd
deze lier vervangen door een moderne vaste lier, die was
gemonteerd aan de stuurboordzijde van de romp. De
Agusta-Bell was de eerste helikopter bij de MLD met
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straalaandrijving en een schoolvoorbeeld van internationale samenwerking, want het was een Amerikaans ontwerp, gebouwd in Italië, met een Britse motor en voorzien
van Franse rotorbladen!

Nederlands Nieuw-Guinea
De aanvankelijk acht door de Marine bestelde helikopters
waren oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea, als ondersteuning van het
Korps Mariniers. Maar daar kwam niet veel van terecht,
want toen de eerste Bell’s in 1962 werden afgeleverd
kwam dit Koninkrijksdeel via de VN in handen van de
republiek Indonesië. De eerste toestellen zijn nog wel verscheept naar Biak, maar werden spoedig teruggezonden
naar Nederland, waar ze op het Marinevliegkamp
Valkenburg werden ingedeeld bij vliegtuigsquadron 7,
voor transportdoeleinden en het verplaatsen van kleine
eenheden van het Korps Mariniers, die er veel gebruik
van maakten.
Tussen juni 1962 en juli 1963 arriveerden alle acht toestellen en zijn tot 1978 in gebruik geweest. Ze kregen de
MLD-registraties 220 tot en met 227. Twee daarvan werden gestationeerd op Curaçao bij vliegtuigsquadron 1 op
Hato.

Westland Wasp MK.1. (AH-12A)
In de Defensienota van 1964 werd aangekondigd dat
voor de fregatten van de Van Speijkklasse een squadron
wapendragende helikopters zouden worden geformeerd.
Op 4 oktober 1966 werd vliegtuigsquadron 860, na twee
jaar buiten dienst te zijn geweest, wederom in dienst
gesteld en uitgerust met twaalf Westland Wasp helikopters en gestationeerd op het Marinevliegkamp De Kooy.
De ontwikkeling van de door Westland ontwikkelde
tweeling Scout en Wasp begon in 1957. Vanwege de lange
testperiode bij de Royal Navy duurde het tot 1959 voordat
het prototype van de Wasp het luchtruim koos. De Wasp
werd speciaal ontworpen voor het opereren vanaf het
achterdek van fregatten. De nieuwkomer, die ook wel
schertsend dinky toy werd genoemd, was uitgerust met
een speciaal vierwielig onderstel en om ruimte te winnen

in de hangar van het fregat, konden de staartsectie en
rotorbladen worden gevouwen. De Wasp was een wapendrager pur sang en kon geen onderzeeboten opsporen.
Het opereren met helikopters vanaf fregatten was voor de
marine een nieuwe uitdaging. Het grotere bereik van de
scheep-sonar-installaties en de introductie van de
gesleepte sonar waren daar debet aan omdat de torpedo
nu op grotere afstand van het fregat moest worden gelanceerd wilde hij doeltreffend zijn. Als de bemanning van
het fregat een onderzeeboot had gelokaliseerd, werd de
Wasp gelanceerd en naar de laatst bekende positie gedirigeerd om een torpedo af te werpen.
Voor het redden van drenkelingen en het oppikken van
vracht, was de heli voorzien van een hijslier.

Westland Lynx (SH-14D)
Fly Right fly Lynx
In februari 1967 werd tussen het Franse Aerospatiale en
de Engelse Westland fabrieken een overeenkomst gesloten om gezamenlijk een standaardhelikopter te ontwikkelen die als basis moest gaan dienen voor zowel onderzeebootbestrijding als andere doeleinden.
De Koninklijke Marine was aan vervanging van haar
helikopters toe, omdat de Westland Wasp, die alleen
maar een wapen kon dragen, niet voldeed aan de eisen
die werden gesteld aan het opereren vanaf de fregatten
van de Kortenaerklasse, die tezelfdertijd infaseerden. Ook
de verouderde Agusta Bell, die voor OSRD en transportdoeleinden werd gebruikt was aan vervanging toe.
Standaardisatie stond hoog in het vaandel. Er werd gekozen voor één type helikopter voor zowel search and rescue
en algemeen gebruik (utility) als voor onderzeebootbestrijding vanaf schepen.

Ontwikkeling
Er werden dertien prototypes van de Lynx gebouwd
waarvan de eerste vloog op 21 maart 1971 (reg. XW835).
Tijdens de ontwikkeling van de Lynx werden de verschillende gebruiksmogelijkheden uitgetest, zoals het vervoeren van torpedo’s maar ook het air to surface afvuren van
geleidewapens voor het Britse leger. Dit laatste type is
vooral ingezet tijdens de Falkland oorlog in
mei 1982. De eerste helikopter van de serieproductie had het registratienummer XZ227.
De Lynx werd in september 1976 bij de Royal
Navy in gebruik genomen bij het 700 squadron
op Royal Naval Air Station Yeovilton in
Somerset. Bij dit squadron, dat ook wel
Intensive Flight Trial Unit werd genoemd, werden ook zo’n veertig MLD-vliegers en technici
voor vijftien maanden opgeleid. Een van de
helikopters, de XZ231, werd daarvoor speciaal
uitgerust met een dubbele besturing.
§

Westland Lynx met USSR helikopterkruiser
Leningrad, 1980.
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De eerste voor de Marineluchtvaartdienst bestemde Lynx
kwam in dienst op 14 november 1976 (reg. 260) en de
laatste op 9 april 1981 (reg.283). De Koninklijke Marine
kocht 24 Lynxen in drie uitvoeringen:
• Zes in de ‘A’ (UH) versie met een hijslier voor OSRD en
lichte transport doeleinden;
• Tien in een ‘B’ (SH) uitvoering met een dipping sonar;
• Acht in een ‘C’ uitvoering met een magnetic anomaly
detector (MAD).
De ‘B’ en ‘C’ uitvoeringen waren ingericht voor de onderzeebootbestrijding.
Voor de onderzeebootbestrijdingsapparatuur had de
Koninklijke Marine gekozen voor een short range sonar
system van Franse makelij en werd de ‘A’ versie uitgerust
met een dubbele besturing voor les- en SAR doeleinden.
Daarnaast was een geautomatiseerd vliegcontrolesysteem, een tactisch navigatiesysteem en een opsporingsradar ingebouwd. Om gelijk na de landing een
goede grip op het dek te hebben werd de Lynx voorzien
van een Harpoen-systeem. Dit systeem wordt vanuit de
helikopter bediend en zorgt ervoor dat de heli onmiddellijk na de landing vast staat doordat de harpoen zich
vastzet in een rooster van het dek. Met het STAMOL project (Standaardisatie en modernisatie Lynx) werden alle
nog resterende Lynxen gestandaardiseerd tot SH-14D.
De Lynxen opereren vanaf het Marinevliegkamp De Kooy
en waren tot 2010 ingedeeld bij de vliegtuigsquadrons 7
en 860. Vliegtuigsquadron 7 verzorgde de opleidingen en
de vluchten voor SAR en transport. Vliegtuigsquadron
860 leverde heli’s voor de fregatten met vliegtuigbemanning en boordvliegtuigploeg.
24 uur per dag stond er een Lynx stand-by voor OSRD
acties. Tijdens die opdrachten werd gevlogen met twee
vliegers, een boordmeccano tevens hijslier operator, een
helikopterredder (kikvorsman) en een arts.
Voor operaties aan boord van de fregatten werd de Lynx
gevlogen door één vlieger, een navigator tactical coördinator (TACCO) en een sensor operator die tevens de hijslier bediende.
In de loop der jaren zijn drie helikopters verloren gegaan
(263, 275, 282) en de 277 die in Libië is achtergebleven.

Ingrijpende veranderingen
De 21ste eeuw begon slecht voor de Marineluchtvaartdienst. Een gestage geruchtenstroom uit het Haagse zorgde voor veel onzekerheid onder het personeel op het
Marinevliegkamp Valkenburg. Op 28 april 2004 kwam
daar een einde aan toen de minister van Defensie, Henk
Kamp, bekend maakte dat de Groep Maritieme Patrouille
Vliegtuigen zou worden opgeheven, het Marinevliegkamp Valkenburg gesloten en de Orions verkocht.
De MLD bestond toen alleen nog uit de Groep Maritieme
Helikopters op het Marinevliegkamp De Kooy. In 2008
kwam ook daar een einde aan toen de MLD heli’s werden ondergebracht in het Defensie Helikopter
Commando (DHC) van het Commando
Luchtstrijdkrachten (CLSK) waarin vanaf die tijd alle bij

Defensie opererende helikopters waren opgenomen. Ook
de naam van het Marinevliegkamp De Kooy onderging
een wijziging en werd vanaf die tijd Maritiem Vliegkamp
De Kooy genoemd.
De vliegtuigsquadrons 7 en 860 bleven wel voortbestaan
maar ondergingen in 2010 een taakverschuiving doordat
de operationele taken en dus ook de SAR taak van 7
werd overgeheveld naar 860 en kon squadron 7 zich
volledig concentreren op de opleidingen. De functie
aanduiding van commandant MVKK onderging een
naamsverandering en werd commandant 991 squadron.
De onderhoudsdienst van het vliegkamp kreeg de naam
990 squadron.
Al deze (naams)wijzigingen hebben te maken met de
onderdeelsindelingen zoals die bij de Koninklijke
Luchtmacht in gebruik zijn.

Tot slot
De Lynx is bijna 35 jaar in gebruik geweest en is daarmee
de helikopter die veruit het langst in dienst van de KM is
geweest. Tevens kwam er een einde aan 60 jaar helikopters in dienst van de Koninklijke Marine. Het begon in
1951 met de aanschaf van de S-51 als reddingshelikopter
die toen nog als verbazingwekkende verschijning werd
gezien. Vanaf de S-58 bewees de helikopter ook zijn grote
waarde als onderzeeboot bestrijder. Met uitzondering van
de Agusta Bell zijn alle overige types daar intensief voor
ingezet en waren zij een waardevolle aanvulling bij het
opsporen van onderzeeboten. Hierdoor werd voor de
schepen de zoekrange aanmerkelijk uitgebreid en konden
torpedo’s op grotere afstand van het schip worden
gedropt.
Met de komst van de hightech NH-90 zal dit alleen maar
verbeteren. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat de
helikopterbemanningen van vliegtuigsquadron 7 in de
afgelopen 35 jaar meer dan duizend keer zijn ingezet
voor reddingsoperaties.
LTZ 1 b.d. W.J.J. (Willem) Geneste begon zijn
marine-loopbaan in 1952 als vliegtuigmaker bij de
Marineluchtvaartdienst. Gedurende 23 jaar wisselde hij
grondfuncties af met die van vliegtuigbemanning op
verschillende MLD-vliegtuigen. Hij was ruim vier jaar
geplaatst aan boord van het vliegkampschip Hr.Ms.
Karel Doorman. Na zijn benoeming tot officier, in 1980
werd hij woordvoerder bij de afdeling Marinevoorlichting in Den Haag. Hij verliet de Marine in 1992.

Noten
1 De onlangs in gebruik genomen NH-90 helikopter is in dit
artikel niet meegenomen omdat die bij het Defensie
Helikopter Commando (DHC) van de Koninklijke
Luchtmacht is ondergebracht.
2 Voor een volledig overzicht van de S-51 is het boek
“Sikorsky S-51” verschenen, geschreven door MLD historicus Nico Geldhof, uitgegeven bij Geromy b.v.. Bij de stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst
is in eigen beheer op 28 september jl. een boek verschenen
onder de titel ‘60 Jaar helikopters bij de Koninklijke Marine’,
geschreven door Willem Geneste.

(Illustratie Robert Gibson Jones, 1952)
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Essaywedstrijd ‘Defensie 2050’
Met een hoofdprijs van € 1.000,00
We kunnen ons de technologie van ongeveer vijftig jaar na nu
nog nauwelijks voorstellen. In 1962 – 50 jaar terug – was de
Berlijnse muur net gebouwd. Die muur is al weer 20 jaar geleden
verdwenen. Maar wie had 20 jaar geleden kunnen bedenken dat
er nu landen zijn die virtuele muren bouwen in het internet en
agressie bedrijven met computervirussen?
Denk eens conceptueel na over de defensietechnologie van de
toekomst. Beschrijf welke gevolgen die kan hebben voor de conflicten van straks. Het essay telt maximaal 3.000 woorden. Zo
mogelijk ondersteunen enkele illustraties het betoog. Een beetje
science fiction mag, maar er moet wel een heldere relatie zijn met
een denkbaar scenario van technische ontwikkelingen. Overtreed
geen fundamentele natuurwetten. Ook let de jury bij de beoordeling op de realiteitszin van een conflictscenario.

(Illustratie Robert Gibson Jones, 1952)

• Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen
• Het tijdschrift DeIngenieur publiceert het winnend essay;
De winnaar ontvangt een hoofdprijs van € 1.000,00, beschikbaar gesteld door Thales Nederland
• Essays die een eervolle vermelding krijgen worden eveneens
gepubliceerd in DeIngenieur en de schrijvers daarvan winnen
een prijs van € 250,00
• Alle kwalificerende essays worden bovendien gepubliceerd in
een speciale uitgave van de Stichting Toekomstbeeld der
Techniek (STT)
• Inzenden kan tot 1 maart 2012

Illustrator Robert Gibson Jones ensceneerde in 1952
in deze plaat voor het omslag van het tijdschrift
Amazing Stories, een vreemde invasie. In zijn toekomstvisie speelden twee destijds nieuwe technieken, de televisie en de raket, een rol. Zoals Gibson
het schetste is het niet gegaan. Het meest bekeken
scherm is niet dat van de televisie maar dat van onze
p.c., laptop en smartphone. Een invasie in onze systemen van een door kwaadwillenden verstuurd virus is
net zo verwoestend als een ruimteraket die door de
televisiebeeldbuis naar buiten komt.
Met welke technologische ontwikkelingen moeten wij op een termijn van ongeveer vijftig jaar rekening houden? Door het houden
van een essaywedstrijd hopen het tijdschrift De Ingenieur en het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA antwoorden te krijgen op deze vraag. De opdracht luidt:

Laat zien hoe de technologie voor defensie
en veiligheid er over vijftig jaar uit zal zien.

De jury bestaat uit Jan Wind (secretaris KIVI NIRIA afdeling
Defensie en Veiligheid), Erwin van den Brink (hoofdredacteur van
De Ingenieur), Henk Monderen (Defensie), Harold Bousché
(TNO), Tjeerd de Groot (TNO), Frank Bekkers (HCSS- The Hague
Centre for Strategic Studies), Hans van der Veen (Stichting
Toekomstbeeld der Techniek), Adriaan Smits (Thales Nederland)
en Huibert van Eijsden (WISER Consultancy).

Kijk voor meer informatie ook op de website van KIVI NIRIA
Defensie en Veiligheid www.kiviniria.nl/dv. Daar staan de
aanwijzingen voor het indienen van het essay en ook de
nodige literatuurverwijzingen.
Op maandag 9 januari 2012, van 19:00 -21:30 uur, is er in het
gebouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA aan
de Prinsessegracht 23 in Den Haag een startbijeenkomst voor de
essaywedstrijd. Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via
www.kiviniria.nl/dv.
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BOEKEN

Operation albion. The
German Conquest of the
Baltic Islands

Battle for the baltic islands
1917. Triumph of the
Imperial German Navy

Auteur
: Michael Barrett
Uitgever : Indiana University
Press, 2009
Omvang : 312 blz.
Prijs
: $ 29.95
ISBN
: 978-0-253-34969-9

Auteur
: Gary Staff
Uitgever : Pen and Sword, 2008
Omvang : 192 blz.
Prijs
: £ 19.99
ISBN
: 9781844157877

Wie denkt aan amfibisch optreden in
de Eerste Wereldoorlog komt al snel
uit bij de Engelse operaties nabij
Gallipoli in 1915 of wellicht de
Engelse overval van de havens van
Zeebrugge en Oostende in 1918.
Echter, beide operaties slaagden niet
in het behalen van alle operationele
en strategische doelen. Daarentegen
wisten de Duitsers in 1917 succesvolle operaties uit te voeren in de
Golf van Riga. Vreemd genoeg is deze
operatie, Unternehmen Albion, veel
minder bekend bij het grote
(Engelstalige) publiek dan eerstgenoemde operaties. Dat is niet terecht.
Albion heeft invloed gehad op de ontwikkeling van de Amerikaanse amfibische doctrine van vóór de Tweede
Wereldoorlog, daarnaast zijn elementen van hedendaagse doctrines als
Maneuver Warfare en Operational
Maneuver From The Sea (OMFTS)
terug te vinden in dit Duitse succes.
Deze boekbespreking behandelt twee
boeken over deze operatie.
Het Duitse opperbevel wilde in
oktober 1917 de Russen onder druk
zetten met een groot offensief richting St. Petersburg. Strategisch doel
hierbij was een voor de Duitsers gunstige wapenstilstand met de Russen,
zodat Duitse troepen vrijgemaakt
konden worden voor het voorjaarsoffensief van maart 1918 aan het
Westfront. Om de opmars succesvol
te laten verlopen was flankbeveiliging aan de noordflank noodzakelijk.
Dit hield in dat de Duitse marine de
Golf van Riga moest beheersen.
Derhalve was het beheersen van de
Golf en de inname van de drie eilanden (Ösel, Dagö en Moon) in deze

Golf het operationele doel van de
operatie. Riga zelf was al door het
Duitse leger ingenomen.
De amfibische operaties bij de drie
eilanden waren een succes, ondanks
het feit dat de Duitsers geen doctrine
hadden voor een dergelijke onderneming. Hoewel de strijd tussen de
Duitsers en de Russen voor die tijd
modern is te noemen – met onder
andere moderne slagschepen en kruisers, nieuwe type torpedo’s en zeemijnen, hydrofoons voor onderzeebootdetectie, watervliegtuigen en
Zeppelins voor luchtverkenningen en
waarnemingen – moesten de amfibische middelen veelal geïmproviseerd
worden. Desondanks verliep de operatie voorspoedig. Het succes was
vooral te danken aan het feit dat de
Duitsers voor aanvang duidelijke
afspraken wisten te maken ten aanzien van de commandostructuur tussen maritieme en landeenheden.
Deze structuur leek op wat vandaag
de dag supporting / supported relationship wordt genoemd. Daarnaast
had de marine voldoende eenheden
beschikbaar om de strijd op het land
te ondersteunen, ondanks het feit dat
de dreiging van de Russische vloot
aanzienlijk was en de Duitse admiraliteit bevreesd was voor grootschalige
acties van de Royal Navy in het
Westen. Tevens hadden de Duitsers
alle commandanten op het hart
gedrukt dat snelheid en tempo
essentieel waren voor het slagen van
de operatie. Eenmaal aan land rukten
de eenheden snel op om diep achter
de vijandelijke linies door te dringen.
De opbouw van een bruggenhoofd en

logistiek werd hierbij veelal overgeslagen. Door deze snelle penetratie
van het vijandelijk front werd de vijandelijke wil om te vechten gebroken.
Unternehmen Albion behaalde alle
tactische, operationele en strategische doelen. Hoewel de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat het strategisch
succes deels voort komt uit de
Russische revolutie, die kort op
Albion volgde. Albion vond plaats aan
de vooravond van deze revolutie en
menig Russische eenheid was reeds
ontwricht door sociale onrust. De
Bolsjewisten, de overwinnaars van de
revolutie, wilden onmiddellijk vrede
sluiten met de Duitsers.
Desondanks behoort de operatie tot
een select aantal operaties in de
militaire geschiedenis die op alle
niveaus van oorlogvoeren haar doelen
heeft bereikt. De Duitse marine
bewees na de slag bij Jutland 1916
nog steeds in staat te zijn grootschalige operaties uit te voeren. De landingen waren daarmee een doorn in
het oog van de Britse admiraliteit. De
Britten meenden immers command of
the sea te hebben, maar waren niet
bij machte bondgenoot Rusland op
zee adequaat bij te staan.
Beide boeken over Albion geven een
beschrijving van de operatie van dag
tot dag. Daarnaast maken beide boeken veelvuldig gebruik van zowel
Duitse als Russische bronnen.
Professor Michael Barrett heeft een
heldere en zakelijke manier van
schrijven. Als oud-militair weet hij de
zaken op de juiste wijze te benoemen
en verschillende beslissingen van
commandanten en acties van eenheden in de juiste context te plaatsen.
Tevens geeft hij een gedegen uiteenzetting van het Oostfront van 1917.
Het boek leest vlot, maar is nogal
spaarzaam met kaarten en situatieschetsen. Meer kaartjes hadden het
voor de lezer gemakkelijker gemaakt
om de vele bewegingen van de strijdende partijen op land en op zee te
volgen. Barrett gebruikt (gelukkig) de
Russische plaatsnamen van 1917.
Inmiddels heeft vrijwel alles een
andere naam. Zo zijn de eilanden
Ösel, Dagö en Moon anno 2011
onderdeel van Estland en heten ze
respectievelijk; Saaremaa, Hiiumaa
en Muhu.
Gary Staff is maritiem historicus en
schrijft vooral over de Duitse marine
uit de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft
zeer gedetailleerd en ondersteunt zijn
verhaal met goede kaarten en foto’s.
Vooral de foto’s geven een goed beeld
van de operatie en ondersteunen de
beeldvorming. Het verhaal is echter
vooral een opsomming van feiten
waarbij Staff een operationele analyse uit de weg gaat. Tevens is de

auteur meer thuis in het schrijven
van maritieme aangelegenheden,
waardoor nogal eens de indruk ontstaat dat de schrijver zich bij landoperaties buiten zijn comfort zone
begeeft. Dat de Duitse infanterie
innovatieve tactieken gebruikt die
vernoemd zijn naar hun bevelhebber
- Oskar von Hutier -, ontgaat Staff,
bijvoorbeeld. Dit terwijl deze Hutiertactieken (ook wel Stormtroop
tactics) in 1917 als baanbrekend
werden gezien en een doorbraak
waren in de infanterietactiek.
Beide boeken zijn de moeite van het
lezen waard. Wie een gedegen operationele analyse wil, leest Barrett. Wie
een gedetailleerde beschrijving van
oorlog op zee in de Eerste Wereldoorlog wil lezen, pakt het boek van
Staff. De operatie Unternehmen
Albion verdient meer aandacht dan
dat het tot nu toe heeft gekregen.
Beide boeken zetten alvast een stap
in de goede richting.
MAJMARNS R.A.J. de Wit

Onderscheidingstekens
van de Koninklijke
Marine. Periode 1945-2012
Auteurs

: D. Beumer en
C. Fleischacker
Uitgever : Maritieme Uitgeverij
Lanasta, 2011
Omvang : 192 blz.
Prijs
: € 38,95
ISBN
: 978-90-8616-115-7

Het eerste gevoel dat dit boek oproept
is nostalgie. Het zien van de emblemen die in gebruik waren voor de
harmonisatie, die gepaard ging met
de invoering van de nieuwe personeelsstructuur van de eind 70-er
jaren, geeft een nostalgische schok.
Een verlangen terug naar vroeger,
naar een Marine die ook op dit gebied
nog alles zelf in de hand had en een
omvang had waar we wat mee konden.
Kreten als ‘Geruispeiler’, ‘Onderzeebootverkenner’, ‘Radio-radar monteur’, ‘Kok’, ‘Hofmeester’, ‘Bottelier’
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dingstekens en functieonderscheidingstekens opgenomen, wat op zichzelf ook al weer een hele verzameling
is.
De auteurs, zelf fanatieke verzamelaars, hebben een manmoedige poging
gedaan om alles in één boek bij elkaar
te krijgen, waarbij ook exotische
emblemen zoals van het Papoea
Vrijwilligerskorps zijn opgenomen.

Zelf schrijven ze in het voorwoord:
‘Niet één boek is “compleet”, ook in
dit overzicht staan er nog wat vragen
open, zijn niet alle emblemen afgebeeld. Geen boek is foutloos dus ook
in dit overzicht zullen fouten staan.’
Mij lijkt het redelijk compleet en kenners van specifieke categorieën zullen
wellicht dingen missen maar mijn
inziens kunnen dit niet anders dan
details zijn.

Op de planning staat een tweede
boek, dat voornamelijk de bijzondere
emblemen zal belichten zoals bijvoorbeeld oefeningen, reizen en internationale missies.
Van harte aanbevolen.

§

en uiteraard nog veel meer zijn allemaal verloren gegaan met de invoering van de nieuwe personeelsstructuur. Enerzijds is dat natuurlijk jammer geweest, anderzijds was het voor
velen en zeker voor buitenstaanders
een niet te begrijpen melé van
dienstvakonderscheidingstekens en
brevetonderscheidingen.
In het laatste deel van het boek zijn
alle moderne dienstvakonderschei-

LTZE 1 b.d. ing. L. van der Biessen

ONDERLINGE BIJSTAND

Nieuwsbrief 02/2011 van de vereniging
‘Onderlinge Bijstand’
De term ‘compassionate
leave’ is vanouds bekend
bij de Koninklijke
Marine: in geval van zeer
ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden kunnen militairen
vanaf hun operationele
eenheid op kosten van
Defensie terugkeren naar
huis, natuurlijk mits de
operationele omstandigheden dit toelaten.
Afhankelijk van de familierelatie (eerste- of tweedegraads) en de medische
urgentie beziet Defensie
of bijzonder verlof wordt toegekend en reiskosten worden vergoed. De Vereniging Onderlinge Bijstand (OB)
kan in bepaalde gevallen hierbij financiële steun verlenen aan de leden van de KVMO / OB. In deze nieuwsbrief wordt een daadwerkelijke casus beschreven.
Tom volgt als adelborst al bijna twee jaar de opleiding tot
marineofficier bij het KIM: hij is gemotiveerd en enthousiast, actief binnen het korpsleven, lid geworden van de
KVMO en ziet uit naar zijn toekomstige functie als zeedienstofficier. Tijdens een praktijkperiode aan boord van
de Van Kinsbergen in de Oostzee kan hij zijn nieuw verworven maritieme en nautische kennis volop in praktijk
brengen: het leven en werken aan boord bevalt hem uitstekend. Als eerste haven zal het schip Aarhus in
Denemarken aandoen.
Dan ontvangt Tom verdrietig nieuws van zijn familie in
Nederland: de fragiele maar stabiele gezondheid van zijn
oma gaat opeens hard achteruit en de artsen vrezen voor
haar leven. Tom bespreekt de situatie met zijn commandant en geeft zijn wens te kennen met spoed naar huis te

willen terugkeren. Hierop volgt overleg tussen zijn familie, het Bureau Operationele Personeelszorg en een marinearts: Tom kan vanuit de eerstvolgende haven naar huis
terugkeren. Echter het Ministerie van Defensie besluit dat
de situatie niet urgent genoeg is om op kosten van
Defensie te repatriëren: Tom zal zelf de kosten van de
terugreis vanuit Aarhus moeten betalen.
Vervolgens is alles perfect geregeld door de commandant
en het Bureau Operationele Personeelszorg: na aankomst
in Aarhus staat de Nederlandse consul Tom al op te
wachten, hij krijgt een voorschot om de reis te kunnen
betalen: een taxirit naar het vliegveld, een overnachting
in een hotel en de volgende ochtend vroeg de vlucht naar
Schiphol. Korte tijd na zijn thuiskomst overlijdt de oma
van Tom.
In de weken na zijn repatriëring betaalt Tom het bedrag
van het voorschot terug. De totale kosten voor de thuisreis bedragen EUR 525. Deze kosten blijken geheel voor
zijn eigen rekening. Ook de civiele verzekeringsmaatschappij waarbij Tom een polis heeft afgesloten keert
geen bedrag aan hem uit omdat de vaarperiode een
‘zakenreis’ betreft die niet binnen de doorlopende reisverzekering is opgenomen. Tom draait zelf voor alle kosten
op. Hierop vraagt hij of de KVMO in deze zaak kan
bemiddelen. De KVMO geeft de vraag door aan OB. Na
een kort overleg draagt OB voor EUR 250 bij in de
gemaakte kosten.
Het bestuur van OB heeft hiertoe besloten op basis van
de beperkte bestedingsruimte van adelborsten, ook al is
er beslist geen sprake van grote financiële nood. Het is
een tegemoetkoming die in lijn is met de doelstellingen
en de regelingen van OB. Het is een coulante regeling
waarbij de zorg voor de leden van OB en KVMO voorop
staat.
§
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Strategie KVMO
Donderdag 1 december jl. heeft een vertegenwoordiging van de KVMO-ledenpopulatie zich in de Marineclub
gebogen over de toekomstige strategie van de KVMO. Doelstelling was gezamenlijk de koers voor de komende
jaren te bepalen. Op deze constructieve dag is de basis gelegd voor het Strategisch Plan 2012-2017.
Tijdens de sessie zijn meerdere strategische vragen aan bod
gekomen die de komende weken worden uitgewerkt.
Helaas was de inbreng vanuit de mariniersleden nog beperkt (als
gevolg van de studiedag van het Korps Mariniers), terwijl daar ook
veel ideeën rondgaan over de KVMO en de binding met de KVMO.
Er komt daarom begin volgend jaar een sessie waarbij de ideeën
van de strategiesessie aan een groep officieren der mariniers

7 juni 2012
Algemene Vergadering KVMO

Het Strategisch Plan wordt medio februari 2012 goedgekeurd door
het hoofdbestuur. Daarna wordt het plan aangeboden aan alle
leden, zodat het kan worden vastgesteld tijdens de Algemene
Vergadering op 7 juni 2012. Op basis van het Strategisch Plan wordt
een activiteitenplan voor de komende jaren opgesteld.

Vergadering Werkgroep Jongeren KVMO

Tijdens het openbare middagdeel van de Algemene Vergadering
vindt een symposium plaats met als onderwerp:
‘Draagvlak voor Defensie’.
De sprekers worden begin 2012 bekend gesteld.
Locatie: Prinses Julianakazerne in Den Haag.
Noteer nu alvast deze datum in uw agenda!

worden voorgelegd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via:
secretaris@kvmo.nl

Op dinsdag 17 januari a.s. om 17.00 uur is de eerstvolgende
vergadering van de werkgroep Jongeren in de Marineclub in
Den Helder. Op de agenda staan onder meer de activiteiten voor
jonge officieren/adelborsten in 2012.

Oproep
De WGJ is op zoek naar enthousiaste nieuwe
werkgroepleden. Meer weten en/of interesse om de
vergadering bij te wonen? Mail naar secretaris@kvmo.nl

Te koop van particulier:
Boeken van J.C. Mollema, ‘Geschiedenis van Nederland ter zee’, Amsterdam 1939. Vier in lichtgroen linnen gebonden delen van
389 bladzijden elk, rijk geïllustreerd, samen voor € 150,00. Contactpersoon: W.G. van Gent, telefoon 070 3631346.

KANTOORSLUITING
Het kantoor van de KVMO is gesloten van 24 december 2011 tot 2 januari 2012.

NIEUWSBRIEF
MELD

U AAN!

Om u snel te kunnen informeren beschikt de KVMO graag over uw e-mailadres.
We kunnen u dan ook de digitale nieuwsbrieven van de KVMO mailen. Zo blijft u
altijd op de hoogte van het laatste nieuws over onder meer de KVMO
evenementen, het arbeidsvoorwaardenoverleg en de vereniging.

Geef uw e-mailadres aan ons door!
Mail uw e-mailadres naar info@kvmo.nl
Vermeld ook uw naam en rang.
Ander e-mailadres? Mail ons: info@kvmo.nl
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Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van:
LTZA 2 b.d. M. Langbroek († 13 december 2011)
KTZT b.d. H. Stumpf († 18 november 2011)
KLTZ b.d. P.C. Binnendijk († 2 november 2011)
Mevrouw M. van der Tol-Blankenstein, weduwe († 5 oktober 2011)
LTZ 1 b.d. A.R.S. Rost († 26 september 2011)
KLTZA b.d. A.W. de Wild († 19 september 2011)

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

Afdelingsactiviteiten eerste helft 2012
Afdeling Noord

Afdeling Zuid

10 januari

Postactieven borrel
(geëmancipeerde borrel met de KVEO en buffet)
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang : 17.30 uur

7 februari
6 maart
3 april
1 mei
5 juni

Postactieven borrel
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang : 17.30 uur

30 april

Heildronk
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang : 12:00 uur

10 mei

Algemene ledenvergadering
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang : 16:00 uur

22 januari

1 maart

29 maart

Nieuwjaarsborrel
Locatie
: de Merelhoeve (KVMO)
Aanvang : 13.00 uur
Voordracht Theo Meuwese:
“Van hoefsmid tot voorzitter van
Raad van Bestuur van een zorgconcern"
Locatie
: de Merelhoeve (KVNRO)
Aanvang : 17.00 uur
Inleiding Hans Sakkers over Nederlanders die op
Walcheren door de Duitsers zijn geëxecuteerd
Locatie
: de Merelhoeve (KVEO)
Aanvang : 17.00 uur

Opgave graag 5 dagen van tevoren bij Piet van der Laan:
tel. 0118-602677 e-mail: f2hpvanderla@hetnet.nl

Afdeling Midden
10 januari
14 februari
13 maart
10 april
8 mei
12 juni

Afdelingsvergadering
Locatie
: wisselend, in Den Haag.
Zie voor actuele info
www.kvmo.nl/afdelingsactiveiten
Aanvang : 17.00 uur

De deadline voor aanleveren van kopij voor de rubriek KVMO-zaken voor het februarinummer 2012 is 9 januari 2012.

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
Ere-leden:
KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann
KTZA b.d. drs. G. Brand
LTZSD 1 b.d. K.G. Spaans
KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien
KTZ b.d. L.J.M. Smit
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek
Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZA R.C. Hunnego
Vice-voorzitter:
KLTZ ing. M.E.M. de Natris
Secretaris:
LTZA 2 OC drs. T.R. Timmerman
Penningmeester:
LTZA 1 drs. R.J.M. de Leeuw

Namens Afdeling Noord
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff
Namens Afdeling Midden
KLTZ W.A. Kramer
Namens Afdeling Zuid
Maj (KL) b.d. P. van der Laan
Namens Werkgroep Postactieven
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang
Namens Werkgroep Elders Actieven
MAJMARNS KMR drs. H. Steensma
Namens Werkgroep Jongeren
LTZE 2 OC K.A. Scholte
Afdelingsbesturen:
Noord:
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff
KLTZ P.J. van Maurik
LTZE 1 mw. J.S.I. Bisdonk

LTZVK 2 OC b.d. H.T. van Wilgenburg
LTZSD1 b.d. mw. A.L.P. Vrijburg
LTZE 2 OC dr. ir. W.L. van Norden
Midden:
KLTZ W.A. Kramer
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang
KLTZE ir. W.W. Schalkoort
LTZA 2 OC N.H. van de Pol
Zuid:
KLTZSD b.d. H. Willems
Maj KL b.d. P. van der Laan
KLTZA b.d. P.A. Brons
(postactieven)
Caribisch Gebied:
KLTZ W.P. Groeneveld

Adres secretariaat:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
T : 070-3839504
F : 070-3835911
E : info@kvmo.nl
W : www.kvmo.nl
De KVMO heeft een samenwerkingsverband met
Onderlinge Bijstand
(www.onderlingebijstand.nl).
Voor nadere informatie of
het verkrijgen van aanvraagformulieren kunt u contact
opnemen met het secretariaat
KVMO.
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Het bestuur van de KVMO, de redactie van het
Marineblad en alle medewerkers wensen u en de
uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2012

