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De KVMO maakt deel uit van de

M a R c D e N aT R i S , v o o R z i TT e R K v M o

column
N

et als voorgaande jaren is er in het decembernummer van het Marineblad
in een aantal rubrieken speciale aandacht voor het Korps Mariniers. Op 10
december vierde het zijn 349ste verjaardag. Dat betekent dat 2015 een
bijzonder jaar wordt voor het korps. Mede vanwege dit 350-jarig jubileum zal
de Algemene Vergadering (AV) van de KVMO op 8 juni 2015 op de Van Ghentkazerne
worden gehouden. Als ‘keynote speaker’ zal de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb
aanwezig zijn. Het thema van de AV is ‘Rotterdam en haar Koninklijke Marine’.
Nog even terug naar het afgelopen jaar, dat ten einde loopt. 2014 was een bijzonder
jaar, dat misschien de geschiedenisboeken in zal gaan als het jaar waarin het ‘open’
en ‘vernieuwd’ denken, ook wel ‘Perestrojka’ en ‘Glasnost’
genoemd, tot een halt lijkt te zijn gebracht. Komend jaar
moet blijken of dit in Nederland leidt tot een nieuwe
realiteitszin die inziet dat interne en externe veiligheid niet
langer ‘for granted’ kunnen worden genomen maar dat het
verdedigen ervan noodzakelijk is om de Nederlandse en de
bondgenootschappelijke belangen te beschermen.
Voor de Karel Doorman en haar bemanning is de afgelopen en
komende periode een mooie rol weggelegd als transportschip
voor hulpgoederen voor de bevolking van de door Ebola
getroffen West-Afrikaanse landen. Een staaltje van flexibiliteit en het snel inzetten van
Defensie en haar personeel. Daar waar de Karel Doorman op dit moment een glansrol
kan vervullen, viel het (bezuinigings-)doek voor Zr. Ms. Amsterdam. Na 19 trouwe
dienstjaren werd op 4 december jl. het schip overgedragen aan Peru. Met de uit dienst
stelling van de Zuiderkruis en de Amsterdam beschikt de Koninklijke Marine tijdelijk niet
meer over een bevoorrader. Deze capaciteit wordt pas formeel weer ingevuld als de Karel
Doorman in dienst wordt gesteld. Echter, omdat de Doorman een multifunctioneel schip
is, is het nog maar de vraag of ze vaak kan worden ingezet als bevoorrader. Door de
succesvolle Ebola-inzet is het niet ondenkbaar dat de internationale druk op Nederland
zal toenemen om deze bijzondere nichecapaciteit in te zetten. De glansrol van de Karel
Doorman heeft dus ook een schaduwzijde, die zou kunnen worden opgelost door een
nieuw te bouwen bevoorrader. Deze zou bekostigd kunnen worden uit de eventuele
extra financiën die als gevolg van de ‘politieke trendbreuk’ aan Defensie ter beschikking
worden gesteld.
Over een glansrol gesproken. In dit Marineblad staat een artikel over de invoering
van bedrijfssponsoren voor adelborsten. Als u nog moet wennen aan deze term: voor
bedrijfssponsor kan ook permit worden gelezen. Uit onderzoek door het KIM blijkt
dat adelborsten graag al tijdens hun studie ‘over de dijk’ heen willen kijken naar de
beroepspraktijk. Hier lijkt een mooie rol te zijn weggelegd voor onze actief dienende
KVMO-leden. Ik kan u het artikel aanraden; leest u vooral ook de oproep aan het eind!
Tot slot, niet alleen het Korps Mariniers, ook het Marineblad viert in 2015 zijn verjaardag:
het heeft dan zijn 125ste jaargang bereikt. Dat wil de KVMO natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Maar hierover meer in het eerste nummer van 2015.
Ik wens u allen fijne feestdagen en een gezond en vreugdevol 2015. Geniet van uw
welverdiende rust. Mocht dit niet aan de orde zijn omdat u in het belang van Nederland
op missie bent, dan wens ik u en de uwen veel sterkte toe.
weblog voorzitter
www.kvmo.nl

@voorzitter_kvmo
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De bedrijfssponsor
voor adelborsten

Verbinding tussen theorie en praktijk

Ieder jaar beginnen zo’n honderd jonge mannen en vrouwen aan hun opleiding aan het KIM, met het
doel als officier werkzaam te zijn voor de Koninklijke Marine. Hoe goed ze zich ook hebben voorbereid
op hun studie en toekomstperspectief, toch blijkt een aantal adelborsten niet altijd het juiste beeld te
hebben van het werken bij de Marine. Ze hebben af en toe een peptalk nodig of een luisterend oor, of
willen zo snel mogelijk over ‘de dijk’ heenkijken naar wat er in de praktijk gebeurt.
(Foto’s: fotografie P.J. de Vries, Multimedia NLDA)

E

r zijn hiervoor onder meer bedrijfsstages en vaarpraktijken, zoals de bootjesreis en de kruisreizen.
Maar uit navraag bij de adelborsten door het KIM
is gebleken dat ze ook behoefte hebben aan informeel contact met mensen uit de beroepspraktijk, hun
toekomstige collega’s. Van wie ze kunnen horen hoe het
er in de praktijk aan toe gaat en die hen met zijn of haar
beroepservaring kan motiveren om de soms lange studie
aan het KIM vol te houden.

adelborsten een steun in de rug te geven bij hun opleiding.
Het Marineblad heeft de commandant KIM, KTZ drs. C.L.
Turnhout, de Eerste Officier, KLTZ J.T. Veerbeek en de secretaris van de Senaat van het Korps Adelborsten, KADBZ
M.A.V.M. Thomeer gevraagd naar de ins- and outs van de
bedrijfssponsor en naar de rol die de KVMO hierbij kan
spelen.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen is dit najaar
binnen het KIM een initiatief gestart dat dit contact reguleert: de bedrijfssponsor. Niet alleen de adelborsten kunnen hier hun voordeel mee doen, ook de KM en het KIM
kunnen er baat bij hebben.

Het bedrijfssponsorschap is niet iets nieuws, het is een
moderne variant op de ‘permit’ uit vroegere jaren. Deze
permits, actief dienend marineofficieren en hun gezinnen,
waren voor de adelborsten de directe verbinding met de
beroepspraktijk. Zij vingen de doorgaans jonge adelborsten, die ver van het ouderlijk huis verbleven, op in hun
gezin en onderhielden zo een relatie die soms nog vele
jaren voortduurde.

De KVMO, als belangen- en beroepsvereniging van, voor
en door (aspirant) marineofficieren, ziet voor zichzelf ook
een rol bij het werven van bedrijfssponsoren, om zo de
4
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Vlnr: Commandant KIM, KTZ Kees
Turnhout, Eerste Officier KIM,
KLTZ Hans Veerbeek, en secretaris
Senaat Korps Adelborsten, KADBZ
Massara Thomeer.

Met de komst van moderne communicatiemiddelen en
de frequentere mogelijkheid om naar huis te gaan, werd
de behoefte aan een permit in de traditionele zin minder.
Uiteindelijk kwam de voorziening in zijn geheel te vervallen en werd als het ware deze wijze van verbinding tussen
studie en praktijk doorgeknipt. Het is juist deze verbinding
die door de huidige adelborsten wordt gemist.
KTZ Turnhout: ‘De adelborsten zijn op zoek naar hun toekomstige beroepsomgeving: wat moeten we ons daarvan
voorstellen, hoe wordt dat ervaren door de mensen die
ons voor gingen. Soms zijn er ook twijfels gedurende de

‘Voor het KIM is het van groot belang om
een intensief contact te houden met de
operationele beroepsomgeving’
opleiding. Heb ik het juiste beroep gekozen, waar bereidt
deze studie mij op voor? Deze vragen zijn van alle tijden.
Vroeger konden de permits antwoord bieden, maar met
het geleidelijk uitfaseren van permits-verbanden is een
leemte achtergebleven. Het concept van bedrijfssponsoren zou deze leemte op een eigentijdse wijze kunnen
vullen.’

De doelgroep
De samenstelling van het Korps Adelborsten is de laatste jaren veranderd. Meer dan tien jaar geleden waren
het VWO’ers die op achttienjarige leeftijd naar het KIM
kwamen om vijf jaar te studeren. Nu heeft 40% van hen
VWO-achtergrond en 60% een HBO/WO-vooropleiding.
De adelborsten met een VWO-achtergrond volgen de
Militair Wetenschappelijke opleiding, die ze afronden met
een Ba-diploma (MWO, ongeveer 5 jaar), terwijl de adelborsten met een HBO/WO achtergrond de Korte Officiersopleiding (KOO, ongeveer 2 jaar) volgen.
Het leeftijdsverschil, de opleidingsachtergrond en de duur
van hun verblijf op het KIM, zorgen voor een grotere diversiteit binnen het Korps Adelborsten. Het komt met name
bij MWO-adelborsten voor dat zij gedurende hun studie
gaan twijfelen of de opleiding wat voor hen is en of wat
ze leren bij het KIM nu echt allemaal nodig is in de praktijk. Sommigen vragen zich af of het werk de lange studie
waard is. Kortom, een aantal MWO-adelborsten ervaart
een grote afstand tussen de studie en de praktijk, waardoor ze soms besluiten te stoppen met hun opleiding.

Wat betekent het verschil tussen MWO- en KOO-adelborsten voor het bedrijfssponsorschap?
KTZ Turnhout: ‘De behoefte om in contact te komen met
collega’s in de operationele beroepsomgeving geldt zowel
voor adelborsten van de korte als lange opleiding. Zij het
soms vanuit verschillende beweegredenen. Adelborsten
van de korte opleiding hebben reeds een academische
titel en hebben met hun sollicitatie een beroepskeuze gemaakt en willen dan ook zo snel mogelijk een goed beeld
van het bedrijf waarin ze aan de slag gaan. Adelborsten
van de lange opleiding weten dat ze de eerste vijf jaar
nog een zware studie moeten voltooien. Dan is het motiverend om te weten waarvoor je die inspanning levert.’
KADBZ Thomeer: ‘De MWO-adelborsten zitten zo lang
op het KIM dat ze soms niet meer goed weten waarvoor
ze het doen en daardoor de motivatie kwijtraken. De
bedrijfsstages zijn voor hen vaak te kort om een goede
indruk te krijgen. De KOO-adelborsten willen gewoon al
heel snel weten hoe het in de praktijk is.’
Ter relativering voegt ze toe: ‘Of je als adelborst behoefte
hebt aan het hebben van een bedrijfssponsor hangt ook
van je persoonlijke situatie af. Ik kom bijvoorbeeld uit een
marinefamilie en kan altijd met mijn vragen bij mijn familie terecht. Dit zal voor meer adelborsten gelden.’

Doelstellingen
Wat betreft de doelstellingen van de bedrijfssponsor: het
mes blijkt in dit geval aan drie kanten te snijden. In de
eerste plaats biedt een goed contact met een bedrijfssponsor de adelborst de mogelijkheid (weer) focus aan te
brengen in de toekomstige carrière.
KLTZ Veerbeek: ‘We willen de adelborst de gelegenheid
geven om met iemand uit de praktijk te praten die hem*
kan vertellen hoe het er echt aan toegaat. Zodat hij af en
toe hoort dat het heel leuk en uitdagend werk is dat hij
straks gaat doen.’
Daarnaast is er met het contact tussen bedrijfssponsor en
adelborst al in een vroeg stadium sprake van integratie
van nieuw personeel in de organisatie. Dat kan ook prettig zijn voor de organisatie zelf. De derde partij die met
het bedrijfssponsorschap zijn voordeel kan doen is het
KIM; de binding tussen de opleiding en de praktijk wordt
hiermee versterkt.
KTZ Turnhout: ‘Voor het KIM is het van groot belang om
een intensief contact te houden met de operationele be5

opleiding

De bedrijfssponsor voor adelborsten

roepsomgeving. Dat is de beste garantie dat de opleidingen blijven voldoen aan de praktijkbehoefte.’

Het initiatief gaat uit van de adelborst, die contact opneemt met de coördinator, de EO KIM. Bij de toewijzing
van adelborsten aan bedrijfssponsoren zal deze trachten
de adelborst en sponsor uit hetzelfde korps aan elkaar te
koppelen. Als de toewijzing heeft plaatsgevonden vindt
een kennismakingsgesprek plaats. Als beiden het contact
willen houden staat het de bedrijfssponsor vrij om een
vorm te kiezen die het best past om de adelborst te introduceren in de marine organisatie. Dit kan op een hele
informele manier, een BBQ bij de bedrijfssponsor thuis
waarbij hij de adelborst verhalen vertelt hoe het is om
marineofficier te zijn, maar hij kan ook de adelborst op de
werkplek uitnodigen of hem een middagje op sleeptouw
nemen naar een andere eenheid.
Van belang is dat de bedrijfssponsor een onafhankelijke
positie heeft ten opzichte van het KIM. Voor advies,
vragen of suggesties kan hij terecht bij de EO KIM en/of
divisiechef. Voor de rol van bedrijfssponsor bestaat geen
opleiding, men gaat ervan uit dat iemand het leuk vindt
om een jonge adelborst onder zijn hoede te nemen, te
enthousiasmeren en wegwijs te maken binnen de organisatie.

De uitwerking

De praktijk

Vrijwilligheid is het sleutelwoord: zowel adelborst als
bedrijfssponsor onderhouden op basis van vrijwilligheid
contact met elkaar.

Veel ervaring is er nog niet met de bedrijfssponsor; men
is dit najaar, tijdens de bootjesreis, met het initiatief van
start gegaan.
KLTZ Veerbeek: ‘Juist tijdens zo’n bootjesreis, en de kruisreizen, komen theorie en praktijk dicht bij elkaar. Bovendien is het aan boord natuurlijk heel gemakkelijk voor
adelborsten om contact te hebben met hun toekomstige
collega’s, marineofficieren. Er is eigenlijk geen drempel op
dat moment. Ze krijgen tijdens de bootjesreis gelegenheid
om te praten met officieren van hetzelfde korps, waardoor de adelborsten veel informatie kunnen krijgen over

KLTZ Veerbeek: ‘We willen de adelborst de gelegenheid geven om met
iemand uit de praktijk te praten die hem of haar kan vertellen hoe het
er echt aan toegaat.’

KTZ Turnhout: ‘Vrijwilligheid staat inderdaad voorop,
zowel voor de adelborsten als de sponsoren. We streven
ernaar het concept levend te houden door er ruime bekendheid aan te geven, zowel binnen het Korps Adelborsten als binnen de Marine. Soms kunnen we in specifieke
gevallen een adelborst met twijfels of vragen adviseren
om eens met een oudere collega te praten.’

Een aantal adelborsten ervaart een grote afstand tussen de studie en de praktijk.
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hun toekomstige werk.’ De reis heeft in ieder geval een
paar bedrijfssponsoren opgeleverd. ‘Een voorzichtig, maar
goed begin’, aldus Veerbeek.
Om goed van start te kunnen gaan is het van belang vanaf nu ruime bekendheid te geven aan het initiatief binnen
het KIM, aan boord van de schepen en bij de CZSK-organisatie in en rond Den Helder. Veerbeek: ‘We willen nu
elke gelegenheid aangrijpen om het bedrijfssponsorschap
naar voren te brengen tijdens bootjesreizen en kruisreizen.
Zo hopen we snel een lijst van beschikbare bedrijfssponsoren aan te kunnen leggen.’
KTZ Turnhout vult aan: ‘Het zou bijvoorbeeld ook op het
intranet bekend kunnen worden gesteld. Voorts zullen
we bij vaarpraktijken of bedrijfsstages de desbetreffende
commandanten informeren. Daarnaast kan het initiatief
ook van de adelborsten zelf uitgaan. Bijvoorbeeld door via
de lijn van de zogenoemde “zeefamilie” contact te leggen
met een oudere collega.’
KADBZ Thomeer pakt de handschoen gelijk op: ‘Als senaat willen we inderdaad bewerkstellingen dat de banden
binnen de “zeefamilies” weer worden aangehaald. We
denken dan vooral aan de generatie van de zee-opa’s en
die daarvoor, de huidige LTZ 2 OC’s en LTZ1’s. Door hen
te koppelen aan de adelborsten ontstaat een band met de
praktijk.’
Thomeer schat in dat het nog wel even duurt voordat uit
deze groep bedrijfssponsoren ‘operationeel’ zullen zijn:
‘Het opsporen van de “zeefamilies” kost wel wat tijd, ze
zijn niet van vandaag op morgen in kaart gebracht. Daarna moeten ze worden benaderd. Dit kan via mail, post
of mondeling maar het idee is ook om dit te doen in de
vorm van een reünie van “zeefamilies” op het KIM, waarbij de banden kunnen worden aangehaald.’
Ook buiten de directe kring van het KIM liggen mogelijkheden om de bedrijfssponsor bekend te stellen. KTZ Turnhout: ‘De KMA is eveneens van plan het concept van bedrijfssponsoren in het leven te roepen. Daar is echter het
initiatief uitgegaan vanuit het CLSK, omdat de behoefte
werd gevoeld om de cadetten beter voor te bereiden op
hun toekomstige beroepsomgeving.’

De rol van de Kvmo
De KVMO, beroeps- en belangenvereniging voor, door en
van marineofficieren, wil en kan eveneens bijdragen aan
het versterken van de binding tussen adelborsten en actief
dienende marineofficieren. Beide categorieën bevinden
zich immers in onze gelederen. Het Marineblad kan als
platform dienen.
KTZ Turnhout: ‘We hopen dat dit artikel in het Marineblad
bijdraagt aan de bekendheid van het initiatief. We stellen
het erg op prijs dat de KVMO eraan wil meewerken om
de leden over dit initiatief te informeren.’
KADBZ Thomeer, gevraagd naar een mogelijke KVMObijdrage, geeft aan dat de KVMO al een activiteit organiseert, de bijeenkomsten Wat te doen voor je poen. ‘Daar
vertellen marineofficieren enthousiast over hun werk en is
er een informele sfeer waarin adelborsten met hen kunnen praten’. Ze vult aan: ‘Een nieuwe activiteit zou kunnen zijn het organiseren van informele etentjes of borrels

Flyer van een Wat te doen voor je poen-bijeenkomst, georganiseerd
door de KVMO. (foto KVMO)

met een paar adelborsten en marineofficieren.’
KLTZ Veerbeek: ‘De kunst is om manieren te vinden en
goede momenten te creëren om contact te leggen tussen
marineofficieren en adelborsten. De KVMO kan hierbij
faciliteren, als platform en spreekbuis.
Als coördinator van de bedrijfssponsoren maak ik graag
van de gelegenheid gebruik een oproep te doen aan mijn
collega marineofficieren: meldt u zich bij mij aan als bedrijfssponsor. Daarmee helpt u een toekomstige collega
enthousiast te maken en te houden voor het werken bij
de Koninklijke Marine.’
Voorzitter KVMO, KLTZ De Natris, sluit zich volmondig bij
deze woorden aan en geeft aan dat het hoofdbestuur van
de KVMO ook wil meewerken aan een verder invulling
van het bedrijfssponsorschap: ‘De KVMO is de vereniging
voor en door officieren en heeft solidariteit hoog in het
vaandel staan. Wij zullen onze leden enthousiasmeren om
invulling te geven aan de wens van de jonge collega’s. De
Werkgroep Jongeren van de KVMO is bij uitstek geschikt
om laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren waarin
zij elkaar kunnen treffen.’
*

Als naar de adelborst, bedrijfssponsor of marineofficier wordt
verwezen als ‘hij’ of ‘hem’ moet daaronder ook ‘zij’ of ‘haar’
worden verstaan.

Bent u LTZ 2 OC of hoger en wilt
u na het lezen van dit artikel ook
bedrijfssponsor worden?
Neemt u dan contact op met KLTZ J.T. (Hans) Veerbeek,
Eerste Officier KIM, bereikbaar via 0223-657269/
0651783631 en jt.veerbeek@mindef.nl
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erik Meijer

StrategiSChe
ontwikkelingen

De Koninklijke Marine
in 2040: de ‘Fisher touch’?
Het globalisatieproces blijft de komende decennia de belangrijkste bron van veiligheidsdreigingen.
Voor de gevolgen voor de Koninklijke Marine kijkt deze bijdrage voor inspiratie naar de
ontwikkelingen op marine-gebied tijdens een eerdere periode van globalisatie.

Impressie van het voorlopig ontwerp van het geplande Type 26 Global Combat Ship van de Britse Royal Navy. (foto www.thinkdefence.co.uk)

I

n de reeks Strategische Ontwikkelingen verschenen
eerder bijdragen van KTZ mr. Niels Woudstra en dr.
Jaap Anten met daarin hun visie op maritiem-strategische trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen
zijn op de toekomstige samenstelling en taken van de
Koninklijke marine.1 Toekomstvoorspellingen doen is een
lastig karwei en onderhevig aan de nodige kwalificaties.
De verhelderende bijdragen van Woudstra en Anten in
deze rubriek hebben in grote lijnen het veld van voorzienbare maritiem-strategische trends en ontwikkelingen voor
de komende decennia geschetst.
Voor mijn bijdrage aan deze reeks in het Marineblad grijp
ik terug naar het verleden, naar het Groot-Brittannië van
iets meer dan honderd jaar geleden. Het is een periode
die door sommige historici als een eerdere, zo niet de
10

eerste, periode van globalisatie wordt bestempeld. Op
het toneel verscheen toen een figuur die zich stortte op
de maritiem-strategische uitdagingen van zijn tijd en die
met zijn vooruitstrevende blik grote ontwikkelingen bij de
Britse ‘Royal Navy’ teweeg bracht: John Arbuthnot Fisher.
Fisher drukte uiteindelijk een stempel op niet alleen de
marine van zijn tijd, maar ook die van de decennia daarna. Met een terugblik op Fisher’s marine-revolutie, gevolgd door een korte uiteenzetting van de veiligheidsdreigingen van het huidige globalisatieproces, geeft dit artikel
een idee voor hoe de Koninklijke Marine er in 2040 uit zal
zien en probeert het daarmee een bijdrage te leveren aan
het debat welke gevolgen strategische ontwikkelingen in
de komende decennia hebben voor de Koninklijke Marine.
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deze kwalificatie in het achterhoofd dient het voorgaande
ertoe te prikkelen, aangezien naar mijn mening Nederland
op een vergelijkbaar (maar dus niet hetzelfde (!)) kruispunt
staat.
Kan een innovatieve strategie met bijbehorende vlootsamenstelling en kostenstructuur à la Fisher ontwikkeld
worden, die de maritieme uitdagingen van de belangrijkste overkoepelende strategische trend van de afgelopen
decennia en tevens van de onmiddellijk voorzienbare toekomst, te weten globalisatie, het hoofd biedt?

veiligheidsdreigingen van globalisatie

First Sea Lord John Arbuthnot Fisher. (foto: commons.wikimedia.org/
National Portrait Gallery, Londen)

fisher en zijn marine revolutie

Globalisatie
Over de vraag wat globalisatie nu precies is en hoe het
best te definiëren is, zijn meerdere edities van het Marineblad te vullen. Voor deze bijdrage versta ik onder het begrip globalisatie: het proces van toenemende verwevenheid tussen samenlevingen zodanig dat gebeurtenissen in
één deel van de wereld meer en meer effect hebben op
mensen en samenlevingen verder weg.4
Veel politieke wetenschappers en historici zien parallellen
tussen de globalisatie van nu en die van begin twintigste
eeuw. In die context moet de parallel naar Fisher’s ideeën
voor een Royal Navy als garant van niet alleen de Britse
belangen maar ook van het internationale systeem, gezien
worden. Net als rond de eeuwwisseling van 1900 wordt
het 21e-eeuwse proces van globalisatie geconfronteerd
met (maritieme) bedreigingen.

Fisher werd in 1904 benoemd tot First Sea Lord met als
doel de Britse marine te hervormen. Niet alleen de Royal
Navy verkeerde in een financiële crisis, de Boerenoorlog
had heel Groot Brittannië op de rand van de financiële afgrond gebracht. Admiraal Fisher zocht naar alternatieven
voor de strategische bedreigingen die het Britse Rijk confronteerden en de hoge kosten van het onderhouden van
de uit zware schepen bestaande conventionele slagvloot
om deze bedreigingen te lijf te gaan. Gebruikmakend
van de zich in razend tempo ontwikkelende technologie
kwam hij op een geheel andere strategie en een dito
uitgeruste vloot om deze uit te voeren. Niet langer zou
de vloot moeten bestaan uit zware slagschepen maar uit
slagkruisers, een schip met de snelheid van een kruiser
en de bewapening van een slagschip, om de handelsverbindingen van het Britse Rijk te verdedigen. Daarnaast
formuleerde hij het begrip van de flotilla defense, een
sea denial-strategie die elke invasie van Groot Brittannië
moest neutraliseren door middel van onderzeeboten en
zwermen van torpedoboten.

De Amerikaanse militair analist Sam Tangredi formuleerde
in zijn boek Globalization and Maritime Power 5 zeven
categorieën van ontwikkelingen met betrekking tot globalisatie die direct effect hebben op de maritieme omgeving
en maritieme strijdkrachten. Hierbij moet worden aangetekend dat Tangredi zijn werk schreef vanuit het perspectief van de US Navy als een ‘major global force projection
navy’, om de karakterisering van historicus Eric Grove te
gebruiken.6 Daarom zijn niet alle categorieën even relevant voor Nederland en de Koninklijke Marine. Een aantal
is wel degelijk herkenbaar en terug te vinden in Nederlandse beleids- en doctrinedocumenten als In het belang
van Nederland en Grondslagen Maritiem Optreden.

Kort gezegd had Fisher een vindingrijke nieuwe strategie
ontwikkeld: een programma van radicale innovatie in
scheepsontwerp, innovatieve operationele concepten en
inzet van bestaande middelen, waarmee een geheel nieuwe force structure werd gecreëerd. Fisher geloofde dat
deze nieuwe strategie de Britse maritieme belangen niet
alleen efficiënter, maar ook tegen veel lagere kosten kon
beschermen dan een traditioneel gebalanceerde vloot.2
Helaas dwong tegenstand van binnen en buiten de marine hem compromissen te sluiten op zijn plannen.
Zoals de Britse academicus Ken Booth al schreef: ‘Historische analogieën zijn over het algemeen een onbevredigende en vruchteloze manier om strategische studies te
beoefenen; conclusies, aanbevelingen of beleid gebaseerd
op analogieën hebben zwakke grondslagen en daarom
dient geschiedenis uitsluitend gebruikt te worden ter illustratie, niet om te bewijzen of te voorspellen’.3 Met

In mijn optiek zijn vijf categorieën van strategische ontwikkelingen van belang voor de toekomst van de Koninklijke Marine:
1. Een wereldwijde veiligheidsomgeving gekarakteriseerd door een toename in niet-statelijke en transnationale bedreigingen voor de Nederlandse veiligheid;
2. Toenemend maritiem verkeer en handel;
3. Toenemende zorgen over economische veiligheid;
4. Grotere waarschijnlijkheid van Nederlandse militaire
aanwezigheid en interventie op plekken die niet eerder van vitaal belang werden beschouwd, inclusief
regio’s waar maritieme strijdkrachten het initiële – en
soms exclusieve – middel zijn van toepassen van militaire druk;
5. Een wereldwijde veiligheidsomgeving gekarakteriseerd door de proliferatie van informatietechnologie
en ‘hightech’ sensoren en systemen die asymmetri11

StrategiSChe ontwikkelingen
sche ‘anti-access’ of ‘area denial’ strategieën mogelijk maken.
Hieronder werk ik deze categorieën verder uit.
Niet-statelijke en transnationale dreigingen. In de periode
na het einde van de Koude Oorlog is de niet-statelijke
actor tot volle wasdom gekomen in de internationale betrekkingen. De terroristische aanslagen van 9/11 brachten
dit op dramatische wijze naar voren gebracht. Ook de
recente conflicten met de Taliban en Al Qaida en het huidige conflict met de Islamitische Staat zijn hier voorbeelden van. Daarnaast vormen mensenhandel, drugssmokkel
en piraterij voor een asymmetrische bedreiging van stabiliteit en veiligheid.
Toenemend maritiem verkeer en handel. Zoals Woudstra
in zijn bijdrage betoogde, zal de wereldhandel ter zee in
de komende periode alleen maar toenemen, aangezien
transport ter zee voor de meeste goederen het goedkoopste middel blijft. De logistieke just-in-time-trend maakt de
wereldhandel kwetsbaar voor onderbrekingen die vrijwel
onmiddellijk grote economische schade kunnen veroorzaken. Hierbij moet met name gedacht worden aan de
veiligheid van de zeeverbindingen (de Sea Lines of Communication, SLOCs), van maritieme knooppunten (choke
points) alsmede van maritiem logistieke centra te land.
Toenemende zorgen over economische veiligheid. Het
open karakter van de globalisatie-trend maakt dat veiligheidsdreigingen niet (of niet alleen) meer een traditioneel
karakter hebben, zoals een dreiging tegen de territoriale
integriteit, maar veel meer een economische dimensie.
Een aanslag op een hoeksteen van de Nederlandse economie, de Rotterdamse haven, kan enorme effecten hier en
in de ons omringende landen teweeg brengen.
Aanwezigheid en interventie op plekken die niet eerder
als veiligheidsbelang werden beschouwd. Waar ten tijde
van de Koude Oorlog de Noord-Atlantische Oceaan, Europa en de Caribische Zee de gebieden met Nederlandse
veiligheidsbelangen waren, hebben de laatste jaren bewezen dat deze ook kunnen liggen in plekken als Afghanistan, Mali, en de wateren rondom Somalië.
Proliferatie van informatie systemen en sensoren alsmede
van anti-access wapensystemen. Globalisatie zorgt er ook
voor dat in toenemende mate informatiesystemen en sensoren beschikbaar komen aan statelijke en niet-statelijke
actoren die een dreiging (kunnen) vormen voor de nationale belangen van Nederland. Hierbij moet gedacht worden aan de beschikbaarheid van satellietbeelden en satellietnavigatie- en communicatiesystemen. De gelijktijdige
proliferatie van relatief geavanceerde wapensystemen en
sensoren hebben de ontwikkelingen van zogenaamde
anti-access strategieën mogelijk gemaakt, strategieën
waarbij het doel is de tegenstander toegang tot het operatiegebied te ontzeggen.

De Km in de komende 25 jaar
De vraag is hoe de Koninklijke Marine zich positioneert
teneinde de veiligheidsdreigingen die van de beschreven
12

De KM in 2040

globalisatietrends uitgaan, het hoofd te bieden.
Terug naar admiraal Fisher: hij dacht het alternatief gevonden te hebben in een enkel scheepstype dat tegelijkertijd de conventionele slagvloot en de vloot die de handelsverbindingen beschermde, kon vervangen: slagkruisers.
Zij zouden met hun snelheid en zwaardere bewapening
individueel kunnen opereren om de Britse handelsverbindingen te beschermen. Om mogelijke concentraties van
vijandelijke eenheden te kunnen neutraliseren zouden de
slagkruisers snel bijeengebracht kunnen worden in zogenaamde vliegende eskaders. Dit alles zou met behulp

‘De dreigingen die voortvloeien uit het
globalisatieproces zijn divers’
van radioverbindingen vanuit de admiraliteit in Londen
gecoördineerd kunnen worden. In feite pleitte Fisher voor
network centric warfare avant la lettre.7 Is de geest van
zijn innovatieve aanpak voor vloottransformatie te transplanteren naar een Koninklijke Marine voor de komende
kwart eeuw?
De hierboven genoemde dreigingen die voortvloeien uit
het globalisatieproces zijn divers. Wat ze gemeen hebben is een potentie voor snelle escalatie in het geweldspectrum, door middel van technologisch geavanceerde
wapensystemen. Het afvuren door Hezbollah van een
C-802 kruisvluchtwapen op een Israëlisch oorlogsschip
voor de kust van Libanon in 2006 bewijst de realiteit van
een dergelijk scenario. Een andere gemene deler van de
genoemde dreigingen is het belang van informatiedominantie. Commercieel beschikbare informatie- en communicatietechnologie, gecombineerd met de proliferatie van
geavanceerde wapensystemen kunnen een enorm voordeel geven aan potentiële tegenstanders. Anti access en
‘area denial’-strategieën (ook wel: ‘A2/AD-strategieën’)
kunnen het uitvoeren van het Nederlandse veiligheidsbeleid bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Dit kan voorkomen in de context van operaties zowel laag als hoog in
het geweldsspectrum.
Met de indienststelling van het Joint Support Ship Karel
Doorman is het omvormen van de Koninklijke Marine van
een onderzeeboot- en mijnenbestrijdingsvloot naar een
wereldwijd inzetbare vloot met een expeditionair karakter, zoals grotendeels ook verwoord in de Marinestudie
2005, bereikt. Hiermee heeft de Koninklijke Marine haar
strategisch concept aangepast op de nieuwe geostrategische veiligheidsomgeving. Wat volgt zijn ideeën voor een
programma van innovatie in scheepsontwerp en operationeel concept welke een nieuwe ‘force structure’ (kunnen)
creëren.
De Koninklijke Marine van 2040 zou wat betreft primaire
scheepstypes wederom moeten bestaan uit fregatten
en onderzeeboten. De fregatten zouden, gelijk de slagkruisers van Fisher, in staat moeten zijn om individueel
wereldwijd inzetbaat te zijn en missies uit te voeren in
het gehele geweldspectrum, met name in kustwateren
gericht op het bereiken van gewenste effecten te land,
daarbij naar gelang behoefte en noodzaak ondersteund

marineblad | december 2014

‘Met de indienststelling van het JSS Karel Doorman is het omvormen van de Koninklijke Marine van een onderzeeboot- en mijnenbestrijdingsvloot naar
een wereldwijd inzetbare vloot met een expeditionair karakter bereikt.’

door onderzeeboten. Hiermee wordt invulling gegeven
aan de strategische verschuiving van marine-operaties in
open zee naar kustgebieden. De fregatten zouden in staat
moeten zijn om door middel van concentratie en networking een modern equivalent van het vliegende eskader te
vormen dan wel een bijdrage te leveren aan een multinationaal maritiem verband. Dit operationele concept ligt
dichtbij de globally distributed, mission-tailored forces,
die de Amerikaanse Cooperative Strategy for 21st Century Seapower voorstelt en leent conceptueel ideeën uit het
Air-Sea Battle-concept van de Amerikaanse strijdkrachten.
Het jaar 2040 equivalent van de flotilla defense zou dan
gevormd moeten worden door een platform dat mijnenbestrijdings-, hydrografische en patrouilletaken kan vervullen. Het Verenigd Koninkrijk werkt momenteel al aan een
dergelijk ontwerp.8
Het fregat van 2040 is wellicht de momenteel onderwerp
van een voorstudie zijnde vervanger van het M-fregat.
Het zal de dan uitgewerkte technologieën die nu in ontwikkeling zijn ten volle benutten. Te denken valt onder
meer aan het modulaire concept dat in het ontwerp van
het nieuwe Britse Type 26 Global Combat Ship te vinden
is en onderwater, bovenwater en vliegende onbemande
toepassingen. Verder zal in 2040 de elektrische voortstuwing geperfectioneerd zijn. Deze is nu al te vinden aan
boord van enkele schepen van de Koninklijke Marine. Het
fregat van 2040, wellicht ook de onderzeeboot van 2040
(de vervanger van de huidige Walrus-klasse), is eveneens
uitgerust met een capaciteit voor vuursteun tegen uiteenlopende soorten landdoelen ter ondersteuning van landoperaties.

tot slot
Het globalisatieproces zal de belangrijkste rode draad blijven in de internationale betrekkingen voor de komende
decennia. De veiligheidsdreigingen die hieruit voortvloeien
kunnen zich overal ter wereld voordoen en kunnen, samengevat, in het gehele geweldsspectrum plaatsvinden.
Dit noodzaakt tot een wereldwijd inzetbare Koninklijke
Marine uitgerust met fregatten en onderzeeboten die
zowel individueel als in onderling verband, gelijk de rol die
admiraal Fisher voorzag voor zijn geesteskind de slagkruiser, kunnen optreden. Het fregat en de onderzeeboot van
2040 zullen uitgerust zijn met de inmiddels gerijpte technologieën die nu reeds in ontwikkeling zijn.
erik meijer studeerde internationaal recht aan de
rijksuniversiteit groningen en internationale betrekkingen aan webster university en schrijft momenteel een proefschrift over strategievorming bij kleine
marines.
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in deze rubriek wordt
een artikel uit een oude
jaargang van het marineblad
gekoppeld aan de huidige
ontwikkelingen.

Het Marineblad in 1990
‘Rotterdam en de mariniers’
Deze maand is de kick off gegeven van de viering van 350 jaar Korps Mariniers in 2015. Een mooie
gelegenheid om in de rubriek ‘Heden en verleden’ een artikel uit een eerder lustrumjaar, 1990, te
pakken en deze te spiegelen aan de actualiteit.
inleiding
Het decembernummer van het Marineblad van 1990 had het
voor de hand liggende thema ‘325 jaar Korps Mariniers’. De
toenmalig stafofficier voorlichting van het Korps Mariniers, majoor der mariniers Herman van der Til, schreef een artikel met
als titel ‘Rotterdam en de mariniers’. Voor Rotterdammers en
mariniers is deze combinatie vrijwel vanzelfsprekend. In de inleiding van het themanummer opent kolonel Schoonoord dan ook
met de band tussen stad en korps. De innige relatie krijgt in zijn
opening veel meer de aandacht dan bijvoorbeeld internationale
samenwerkingsverbanden, operationele prestaties of toekomst
perspectief. Een artikel over Rotterdam en de mariniers is dus
gerechtvaardigd. De stafofficier voorlichting heeft de eer het te
schrijven.

rotterdam en de mariniers in 1990
In een vijf pagina lang artikel beschrijft MAJMARNS H. van der
Til de relatie tussen stad en korps. Legendarisch is natuurlijk het
kleine groepje jonge mariniers dat in de meidagen van 1940
enige tijd Duitse parachutisten de overgang van de Maasbruggen wist te ontzeggen. Dit wapenfeit heeft terecht een vermelding op het Korpsvaandel gekregen. Echter, de unieke relatie is
ouder dan 1940. De band tussen stad en mariniers, of eigenlijk
de marine, gaat helemaal terug tot aan de oprichting van het
korps in 1665 toen Rotterdam een admiraliteitscollege en een
landswerf huisvestte. Rotterdam was dus getuige van de ge14

boorte van het Korps Mariniers. Ook later bij andere ijkpunten
in de korpsgeschiedenis vormt de havenstad het decor. Zoals in
1817 toen het Korps Mariniers officieel haar naam kreeg en de
korpsstaf voor het eerst zitting nam in Rotterdam.
Het huisvesten van de korpsstaf en later het hoofdkwartier is
door de eeuwen heen niet vanzelfsprekend gebleken. In 1817
was deze gevestigd aan het Oostplein waar zich ook de kazerne
bevond die in de meidagen van ’40 zo’n belangrijke rol speelde.
Echter, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Rotterdam al niet meer de standplaats van de korpsleiding. Deze
kwam pas weer in de havenstad terug in 1950, dit keer geaccommodeerd aan het Westplein om vervolgens in 1989 te ver-

Van der Til: ‘Het korps voelt zich in
Rotterdam thuis en Rotterdam is trots op
haar mariniers. Dat dit zo mag blijven’
huizen naar de Noordsingel. Op het moment van schrijven van
het artikel de laatste locatie van de korpsleiding.
Het grootste deel van het artikel gaat echter over de relatie tussen de Rotterdammers en de mariniers. Een liefde die van twee
kanten komt. Van der Til vindt dit in eerste instantie vreemd.
Hoe kan het dat een stad van nuchtere en hardwerkende havenarbeiders, zo’n bijzondere relatie met een krijgsmachtonderdeel
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Vorig jaar werd de Van Ghentkazerne nog bedreigd met sluiting als gevolg van de bezuinigingen op Defensie. (foto RenéHoeflaak.com)

heeft, vraagt hij zich af? Het antwoord wordt gevonden in de
karaktereigenschappen die beide gemeen hebben, geen poespas, maar kort, bondig, stellig en duidelijk. Opvallend was het
aantal vooraanstaande Rotterdammers die na de oorlog voor de
mariniers in de bres sprongen op momenten dat het nodig was.
Eén van hen was mr. K.P. van der Mandele die aanzet gaf tot de
wederopbouw van Rotterdam als vooraanstaande havenstad en
daarnaast het korps een warm hart toe droeg. In 1955, tijdens
de 290ste korpsverjaardag, schonk hij, namens het Rotterdamse
bedrijfsleven, het groot tenue voor de Marinierskapel, tamboers
& pijpers, vaandelwacht en erecompagnie. Dit groot ceremonieel tenue kennen we nog steeds als Piekenpak of Pica-pak.
De schrijver sluit zijn artikel van 25 jaar geleden af met: ‘Het
korps voelt zich in Rotterdam thuis en Rotterdam is trots op haar
mariniers. Dat dit zo mag blijven’.

anno 2014
Dat brengt ons terug in het heden. Aan de slotwoorden van Van
der Til zullen destijds maar weinigen getwijfeld hebben. Het is
daarentegen geenszins voor een ieder vanzelfsprekend dat deze
unieke band resulteert in een permanente maritieme vertegenwoordiging in de grootste havenstad van Europa en economisch
hart van Nederland. Vorig jaar had minister van Defensie HennisPlasschaert het voornemen om, als een van haar bezuinigingsmaatregelen, de Van Ghentkazerne in Rotterdam te sluiten.
Wederom kwam Rotterdam met succes in het geweer. Het
tekort op de exploitatie, het argument voor de bezuinigingsmaatregel, werd opgelost door verregaande samenwerking met
de stad Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en
het ministerie Veiligheid en Justitie. Hierdoor blijft de kazerne
behouden en mag het zelfs uitbreiden met een perceel. Het
bestuursakkoord over het behoud behelst tal van afspraken. Zo
komen er voor de stad op de kazerne opleidingen van stadswachten en (tijdelijk) personeel van het openbaar vervoerbedrijf

(RET). Voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal de kazerne een brandweerploeg huisvesten en een opstelplaats voor
een ambulance. Veiligheid en Justitie heeft met ingang van 2018
het recht op medegebruik van faciliteiten, gebouwen en terreinen. Deze afspraken van het bestuursakkoord gelden voor de
komende 25 jaar.
De focus lag dit jaar vooral bij het behoud van de kazerne.
Rotterdam en de mariniers zijn natuurlijk meer dan alleen een
kazerne van stenen zoals de huidige burgemeester, Achmed
Aboutaleb, dat zegt. Hij spreekt van het instituut Rotterdam en
de mariniers. Om dit instituut beter zichtbaar te maken reikte
de burgemeester in juli dit jaar in het centrum van de stad, het
Schouwburgplein, de baret uit aan mariniers die zojuist hun
initiële opleiding hadden voltooid. Op niet structurele basis zullen dergelijke ceremoniële activiteiten die normaal op de kazerne
uitgevoerd worden in overleg met de stad in Rotterdam plaats
vinden, toegankelijk voor publiek. Naast bekende evenementen,
zoals de Wereldhavendagen, worden ook nieuwe evenementen
gestart om de maritieme band te onderstrepen. Zo opende het
Mariniersmuseum een nieuwe vaste presentatie ‘Mariniers 010,
thuisbasis Rotterdam’. Het is dan ook niet voor niets dat de
korpscommandant, generaal Oppelaar, Rotterdam de ‘habitat
van de mariniers’ noemt.
Kortom, de band tussen Rotterdam en de mariniers is hechter
dan ooit en beide partijen voelen zich daar prettig bij. Deze band
is voor de komende 25 jaar vastgelegd en smaakt naar meer!
Lees verder op de
KVMO-site!
Scan de code of ga naar
www.kvmo.nl/2014 en
download het artikel uit
1990.
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eze tijd vorig jaar was Poetin de man die Sochi op de
kaart zou zetten en Isis een leuke, originele meisjesnaam.
Twaalf maanden later is de Krim geannexeerd, vlucht MH17 neergehaald en woedt er een bloedige, door Rusland
gesteunde opstand in oost-Oekraïne. Isis – of IS volgens de eigen,
nieuwe benaming – heeft inmiddels een groot deel van Irak en Syrië
onder controle en twittert gruwelijke beelden van executies de wereld
rond. In reactie hierop zijn twee omvangrijke internationale coalities
gesmeed, met als resultaat sancties tegen Poetin en luchtaanvallen
tegen IS. Volgens Westerse beleidsmakers vormen Poetin en IS de
twee grootste bedreigingen voor de internationale veiligheid; twee
ontwikkelingen die we vorig jaar totaal niet aan zagen komen.

Deze tijd vorig
jaar was Poetin
de man die Sochi
op de kaart zou
zetten en Isis een
leuke, originele
meisjesnaam

Tegen het einde van het jaar wordt onze natuurlijke fascinatie
voor prognoses en voorspellingen extra opgestookt door allerlei
vooruitblikken van kranten, deskundigen en enthousiaste columnisten. Volgens
wetenschappelijk onderzoek van de politicoloog Philip Tetlock in het boek ‘Expert
political judgement’ hebben voorspellingen van ‘experts’ één ding gemeen: ze zitten er
bijna altijd naast. Hoe groter het zelfvertrouwen van de deskundige en hoe strakker zijn
verwachting is verpakt in een mooie soundbite, hoe groter de kans dat de voorspelling
niet uitkomt. Dit geldt overigens niet alleen voor prognoses van politieke ontwikkelingen,
maar eveneens voor gezaghebbende voorspellingen met betrekking tot de economie,
aandelen- of huizenmarkt. En waarom kloppen de voorspellingen bijna nooit? Vooral
omdat de realiteit vele malen complexer is dan kan worden samengevat in een soundbite
van acht woorden. Dat willen we natuurlijk niet horen. Daarnaast worden ‘deskundigen’
zelden aangesproken op eerdere onjuiste verwachtingen.
Terwijl het moeilijk blijft om de black swans of onverwachte gebeurtenissen met
grote gevolgen te zien aankomen, kunnen onderliggende trends en bewegingen wel
geïdentificeerd worden. Zo blijken bijvoorbeeld de sancties tegen Rusland pijnlijk te zijn
voor de economie, zeker in samenhang met de wereldwijde instorting van de olieprijs.
Maar wordt Poetin hiermee de goede richting op geduwd? Het is niet onwaarschijnlijk
dat hij verder escaleert, om zijn eigen positie veilig te stellen door het electoraat achter
hem te mobiliseren en af te leiden. De luchtaanvallen tegen IS zijn eveneens alleen
tactisch effectief en bieden geen strategische oplossing voor terrorisme in het Midden
Oosten. IS is een product van het beleid van President Assad en de sektarische politiek in
Irak, waarbij financiële steun uit de soennitische landen in de Golf een groot aanjagend
effect heeft gehad.

Mr. S. (Sergei) Boeke
is voormalig marineofficier
en werkt als onderzoeker
bij het International Centre
for Counter Terrorism
(Universiteit Leiden, Campus
Den Haag)
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Gezien het risico, waagt uw columnist zich aan meer voorspellingen voor 2015? Jazeker:
dat als gevolg van de jihadgangers naar Syrië en Irak de AIVD het moeilijk krijgt om alle
binnenlandse dreigingen vroegtijdig te voorspellen en voorkomen. Dat de instabiliteit
in Afrika en het Midden-Oosten verder toeneemt en dat landen zoals Libië, Algerije
en Egypte nog in het nieuws zullen komen. En dat China de assertieve lijn van zijn
buitenlandbeleid in Azië voortzet. Los van alle ellende in de wereld blijft Isis een leuke,
originele naam. Maar werden in 2013 nog 159 meisjes in Nederland zo genoemd, is het
een veilige voorspelling dat dit aantal voorlopig zal afnemen.

MarineFaMilie

redactie Zsuzsi Borgeld
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Familie
Hoefsmit
Voor vader Bob Hoefsmit was het
vervullen van de dienstplicht bij
het Korps Mariniers het begin van
een lange en veelzijdige carrière als
reserve-officier. Zijn enthousiasme
voor de krijgsmacht deed dochter
Caroline kiezen voor een loopbaan
bij de Marine.
Bob en Caroline Hoefsmit, 16 augustus 1997.
(foto Robert Philipe de Klijne)

naam
geboortedatum
in dienst
laatste functie
laatste rang
Datum ontslag

bob hoefsmit
21 september 1944
augustus 1965
cdt. mobilisabele mp-compagnie
majoor der mariniers Kmr
1 oktober 1989

Bob Hoefsmit, 23 mei 2003. (foto Fabienne Bruys)

waarom is destijds uw keuze gevallen op
de marine/mariniers in verband met uw
dienstplicht?
‘Op de middelbare school was ik al bijzonder geïnteresseerd in maritieme geschiedenis en maritieme operaties
tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name die in OostAzië en de Pacific. Ook het naoorlogse optreden van de
Nederlandse marine en mariniers in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea had mijn grote belangstelling. Ik wilde mijn dienstplicht dan ook bij voorkeur bij de
Marine en zo mogelijk bij het Korps Mariniers vervullen.
De kans om voor een jaar naar de Antillen uitgezonden te
worden speelde daarbij zeker ook een rol.’

welke plaatsing is voor u het meest
bijzonder geweest en waarom?
‘Direct na mijn beëdiging tot officier werd ik voor 12
maanden geplaatst op Curaçao als commandant van een
mariniers infanteriepeloton. Ik besefte dat het toch wel
uitzonderlijk was om op zo’n jonge leeftijd leiding te mogen geven aan 40 man. De kennismaking met de tropen
en een andere cultuur maakte deze plaatsing bijzonder.
Oefeningen brachten mij tevens op Aruba, Bonaire en de
Bovenwinden. En er restte genoeg tijd om te genieten
van de mogelijkheden die het Caraïbisch gebied te bieden
had.’

hoe kijkt u terug op uw opleiding tot
officier?

na uw dienstplichttijd bent u nog
regelmatig in actieve dienst opgeroepen.
Kunt u daar wat over vertellen?

‘Met veel genoegen kijk ik terug op mijn opleiding tot reserve-officier voor het Korps Mariniers. Deze opleiding was
pittig en uitdagend, maar er bleef ook genoeg tijd over
voor onderling plezier. Hoogtepunten waren de viering van
het 300-jarig bestaan van het korps in december 1965 en
de maand training op het Amfibisch Oefenkamp Texel.’

‘Na mijn diensttijd heb ik aan een aantal herhalingsoefeningen deelgenomen. Deelname aan deze oefeningen
ging veelal op vrijwillige basis. Tijdens de jaarlijks door het
Hoofdkwartier georganiseerde Studiedag KMR-officieren
konden geïnteresseerden zich ervoor opgeven. Verder was
ik bestuurlijk betrokken geraakt bij de Algemene (later Ko17
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ninklijke) Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren,
een zustervereniging van de KVMO. Van 1976 tot 1985
bekleedde ik verschillende functies in het hoofdbestuur
van deze vereniging, waaronder het vice-voorzitterschap
en het voorzitterschap. In die periode had ik tevens zitting
in het Comité Exécutif van de Confédération Interalliée
des Officiers de Réserve, de laatste drie jaren als viceprésident. Deze aan de NAVO gelieerde organisatie had

‘Ik besefte dat het toch wel uitzonderlijk
was om op zo’n jonge leeftijd leiding te
mogen geven aan 40 man’
toen ruim 800.000 aangesloten reserve-officieren uit vele
NAVO-landen. Dit comité gaf sturing aan permanente
internationale commissies die zich bezig hielden met een
breed scala aan onderwerpen betreffende reserve strijdkrachten en reservisten en informeerde de NATO International Military Staff over hun bevindingen. In dit kader
werd deelgenomen aan de jaarlijkse winterbijeenkomsten
bij het NAVO-hoofdkwartier te Brussel en jaarlijkse zomercongressen beurtelings in een van de NAVO-landen. De
vereniging beschikte niet over vrijgestelden voor haar ac-

tiviteiten, zoals de andere militaire belangenverenigingen
hadden, maar kende destijds een specifieke regeling die
het mogelijk maakte verenigingsfunctionarissen voor bepaalde activiteiten in actieve dienst te laten oproepen. Het
was met name voor deelname aan deze internationale
activiteiten dat ik, naast de herhalingsoefeningen, regelmatig in actieve dienst opkwam.’

heeft u in uw civiele werkzame tijd na de
Km nog ‘baat’ gehad bij uw positie van
reservist bij de Km?
‘Na mijn diensttijd volgde ik de opleiding aan het Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland (Nijenrode).
Na enige jaren bij Siemens gewerkt te hebben, werd ik in
1974 door oud schout-bij-nacht prof. Wijnand Langeraar,
voormalig Chef der Hydrografie en toen algemeen directeur van het Nederlands Maritiem Instituut, aangetrokken
voor de functie van directie-secretaris en het meehelpen
opbouwen van deze kort daarvoor opgerichte instelling.
Mijn diensttijd bij de Marine had voor hem de doorslag bij
deze benoeming gegeven, zo stelde hij.
In 1982 ging ik over naar de Stichting Coördinatie
Maritiem Onderzoek, waar ik in verschillende managementfuncties werkzaam ben geweest, tot in 1995 deze
stichting door de overheid werd opgeheven. Betrokken bij
Nederlandse en multinationale maritieme onderzoeksprojecten en verantwoordelijke voor het Nederlands Maritiem
Informatie en Documentatie Centrum, had ik regelmatig
contact met de KM. Via mijn inmiddels opgebouwde
militaire kennissenkring kwam ik in 1995 met de Oorlogsgravenstichting in contact, waar ik plaatsvervangend algemeen directeur werd.
Ook in deze functie waren er, zij het vanuit een geheel
andere invalshoek, raakvlakken met de Marine. Ik denk
aan de organisatie en begeleiding van reizen met nabestaanden van tijdens de oorlog in de Indische wateren
gesneuveld marinepersoneel. Deze reizen gingen naar
gedenkmonumenten die ter nagedachtenis van de gesneuvelden op het Nederlands ereveld Kembang Kuning
te Surabaya zijn opgericht. Ook denk ik dan aan het doen
onderhouden en met nabestaanden bezoeken van de graven van de slachtoffers van het ongeluk in 1959 met een
KM Martin Mariner in Goa. Dankzij mijn “marineverleden”
verliepen die zakelijke contacten met de Marine steeds
merkbaar een stuk soepeler.’

voelt u zich nu betrokken bij de Km?

Bob Hoefsmit, Schotland, 1994 (foto MCD)
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‘Sinds mijn ontslag als KMR-officier in 1989 ben ik de
ontwikkelingen bij de Marine op de voet blijven volgen via
Marineblad, Alle Hens en Korpsmagazine Qua Patet Orbis.
Het voorzitterschap van het Contact Oud Mariniers en van
de Stichting Viering Korpsverjaardag van 1993 tot 2003,
alsmede de daaruit voortvloeiende contacten met de opeenvolgende Korpscommandanten droegen daar ook aan
bij. In mijn jaren bij de Oorlogsgravenstichting, met oud
schout-bij-nacht Peter van der Graaf als algemeen directeur, ging er bijna geen dag voorbij, zonder dat de KM de
revue passeerde. En mijn dochter houdt mij natuurlijk op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen.’

marineblad | december 2014

naam
geboortedatum
in dienst
huidige functie
rang

Caroline thomas-hoefsmit
29 december 1976
augustus 1995
Instructor Above Water Warfare, Maritime Warfare
School, hms Collingwood
ltz1

Caroline Hoefsmit, a/b Hr. Ms. Van Nes, Perzische Golf, 2003. (foto collectie fam. Hoefsmit)

heeft uw vader invloed gehad op uw keuze
om naar de marine te gaan?
‘Mijn vader heeft mij nooit voorgesteld om naar de Marine te gaan, maar het enthousiasme waarmee hij over
zijn diensttijd sprak, maakte de Marine wel een potentiële beroepskeuze. In mijn kindertijd was mijn vader als
reservist erg actief betrokken bij de krijgsmacht, in het
bijzonder de Koninklijke Marine en vervulde hij diverse
bestuursfuncties bij aan Defensie gelieerde verenigingen.
Ik ging regelmatig met hem naar sportdagen van het Contact Oud Mariniers. Toen ik achttien was, waren er voor

‘De marinegezinnen vormen hier hechte
gemeenschappen en als navy wife draai ik
daar nu volop in mee’
mij twee opties, naar de Marine of biologie studeren. De
zekerheid van een baan, het reizen en het avontuur hebben mij doen besluiten naar het KIM te gaan. Een keuze
waar ik tot op heden geen spijt van heb gehad. Overigens
ben ik zes jaar geleden in Engeland uiteindelijk toch nog
aan de biologiestudie begonnen. De combinatie van een
fulltime baan, twee kleine kinderen en echtgenoot die
vaker op zee dan thuis is, maakt deze studie overigens tot
een lange termijn project.’

beschreven in haar boek ‘Watching the English’. Dit boek
is een absolute aanrader voor eenieder die overweegt een
functie in het Verenigd Koninkrijk te vervullen (of een Engelsman te trouwen).
De Britten hechten veel meer waarde aan regels en tradities, zijn trots op hun land en krijgsmacht en kijken soms
met weemoed terug op de gloriedagen van ‘The Empire’.
Traditionele avonden in de Wardroom zoals Trafalgar
night en Tarranto night zijn imposante happenings waar
overwinningen van weleer met diners en veel drank worden gevierd.
De Nederlandse marineman en -vrouw zijn naar mijn idee
pragmatischer ingesteld, beschouwen regels meer als
richtlijnen en geven zowel gevraagd als ongevraagd hun
professionele mening, hetgeen door onze NAVO-collega’s
niet altijd wordt begrepen of gewaardeerd. In mijn tijd bij
NAVO heb ik ook gezien dat de Nederlanders meer openstaan voor de meningen van collega’s van andere landen,

u heeft een bijzondere positie omdat u met
een lt Cdr royal navy bent gehuwd. is dat
in de praktijk voor u beiden niet moeilijk
verenigbaar?
‘Op zich zitten we niet in een lastiger positie dan ieder
ander defensiestel dat twee carrières en een jong gezin
op de rails probeert te houden. We zijn elkaar negen jaar
geleden tijdens de Kieler Woche op het helikopterdek van
Hr. Ms. Van Nes tegen het lijf gelopen en hebben inmiddels heel wat deployments doorstaan. De KM heeft mij
een week na onze bruiloft in Engeland geplaatst. Eerst bij
NATO Joint Electronic Warfare Core Staff op RNAS Yeovilton en vervolgens als Instructor Above Water Warfare bij
de Maritime Warfare School op HMS Collingwood, nabij
Portsmouth.’

hoe ervaart u de verschillen tussen de
nederlandse en britse marine?
‘Hoewel velen vinden dat beide marines op elkaar lijken,
vind ik de verschillen behoorlijk groot. Die verschillen zijn
denk ik voor een groot deel terug te voeren op de cultuurverschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Kate Fox heeft de Engelsman op een geweldige manier

Het gezin Thomas-Hoefsmit, september 2014. (foto Keith Woodland,
HMS Collingwood photographer)
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dat we minder vooringenomen zijn dan collega’s van de
grotere NAVO-landen en beter bruggen kunnen bouwen
tussen verschillende partijen. Misschien is het poldermodel wel ons beste exportproduct.
Ik denk dat de Nederlandse en Britse marine elkaar wel
uitstekend aanvullen, hetgeen bijvoorbeeld te zien is in diverse samenwerkingsverbanden zoals UKNLAMPHIBFOR.’

in hoeverre leeft de Koninklijke marine
binnen uw familie?
‘Zowel de Koninklijke Marine als de Royal Navy spelen een
centrale rol in ons leven. Onze kinderen, Jack (3) en Charlie (1), gaan naar het kinderdagverblijf op de marinebasis
en varen op vrijdagmiddag het liefst een rondje op de
brugsimulator of komen op de Maritime Warfare School
kijken naar de modellen van de schepen en raketten. Jack
kan gelukkig al ‘de Zilvervloot’ uit volle borst meezingen,
al was hij even bang dat Piet Hein de pakjesboot van Sinterklaas te pakken had.
De marinegezinnen vormen hier hechte gemeenschappen
en als navy wife draai ik daar nu volop in mee. Afgelopen
jaar zijn wij met het gezin zes weken naar de Falklandeilanden geweest, waar mijn echtgenoot was geplaatst als
commandant van HMS Clyde. Binnen een dag waren we
volledig in de Mount Pleasant Community opgenomen en
de faciliteiten op deze basis waren geweldig. Op de Falklands is niet veel te doen, als je niet van pinguïns houdt.
En om in de hoofdstad Stanley te komen, moet je een uur

over een grindpad tussen de mijnenvelden door rijden.
Maar het leven op het kamp was fantastisch, in de weekenden gingen we per helikopter naar de pinguïnkolonies
op een van de outer islands en de jongens waren altijd
welkom om even in de cockpit van een Typhoon fighter te
zitten. Kortom, de militaire gemeenschappen zijn hier erg
hecht. Gesprekken over de Koninklijke Marine en de Royal
Navy heb ik voornamelijk met mijn vader en schoonvader,
oud rear admiral Marine Engeneering Royal Navy. Zij zijn
allebei bijzonder geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen.’

hoe ziet u de toekomst van de Km wat
betreft de samenwerking met andere
marines?
‘Ik denk dat de Koninklijke Marine in de toekomst haar
internationale defensie samenwerkingsverbanden binnen
de NAVO- en EU-gemeenschap alleen maar verder zal intensiveren. De wereld wordt kleiner en krijgsmachten zullen nauwer samen moeten werken om vrede en veiligheid
betaalbaar te houden. Het NAVO-concept Smart Defence
bijvoorbeeld dat onder meer tot doel heeft defensiecapaciteiten gezamenlijk te ontwikkelen en te delen, werd
in de laatste NAVO-topconferentie hier in Wales opnieuw
kracht bijgezet. Internationaal samenwerken heeft de
toekomst.
Het is maar goed dat we onze jongens tweetalig opvoeden, kunnen ze misschien ooit nog eens met een borrel
op ‘de Zilvervloot’ op Trafalgar night zingen.’

ADVERTENTIE
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Voordrachten gevraagd voor de Kooy Prijs 2015
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder
in een voor Defensie of Veiligheidstechnologie relevante richting aan een universiteit of hogeschool.
De geldprijs van € 1000,- is genoemd naar Prof. Johan
Kooy, een in de vorige eeuw internationaal bekende
hoogleraar in de rakettechniek.
Voordrachten voor de Kooy-prijs 2015 kunnen tot
31 december 2014 worden ingediend.
De prijs wordt op woensdag 29 april 2015 uitgereikt tijdens het jaarlijkse Kooy symposium in Amsterdam. Meer
informatie over de prijs en de voordrachtprocedure vindt
u op www.kivi.nl/dv onder Kooy afstudeerprijs.

Arrangement Karel Doorman Fonds
In 2013 voerde theatermaker Diederik van Vleuten in zijn voorstelling Daar Werd Wat Groots Verricht
uitverkochte zalen mee door het veelbewogen leven van zijn oudoom Jan, de planter die de Tweede
Wereldoorlog in Azië op zich af ziet komen. In 2015 herneemt hij zijn aangrijpende vertelling over de
val van Nederlands-Indië.
Deze theaterreeks wordt op 9 juni 2015 afgesloten met
een bijzondere voorstelling van in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.
Speciaal voor het Karel Doorman Fonds is een bijzonder
arrangement samengesteld dat bestaat uit:
• Een plaats op de eerste rang
• Koffie/thee bij ontvangst
• Drankje tijdens de pauze en na afloop
De prijs van dit arrangement bedraagt € 23,50.
Kaarten kunnen uitsluitend telefonisch besteld worden bij
de Koninklijke Schouwburg (0900 3456789) onder vermelding van Karel Doorman Fonds.
Dit aanbod is geldig tot 31 januari 2015 of zolang de
voorraad strekt.
Het Karel Doorman Fonds is een steunfonds voor leden
en gewezen leden van het personeel van de Koninklijke
Marine alsmede voor degenen die direct financieel van
hen afhankelijk zijn of waren. Opgericht in 1944, draagt
het ook bij aan de herdenking van oorlogsslachtoffers
gevallen ter zee.
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Vanuit het buitenland

In deze rubriek komen leden aan het woord die zijn uitgezonden of in het
buitenland zijn geplaatst. Deze keer is dat MAJMARNS Patrick van Rooij. Hij is
voor twee jaar in Monterey (Californië, VS) geplaatst als international student op
(foto’s collectie auteur)
de Naval Postgraduate School.

over patrick van rooij
Majoor der Mariniers Patrick van Rooij (39) is als 17-jarige Marinier 3e klas in
1992 in dienst getreden. Hij heeft de POTOM gedaan in 1996/1997 en is daarna
operationeel geplaatst als pelotonscommandant, trainingsofficier en (opvolgend)
compagniescommandant. Zijn meest tot de verbeelding sprekende specialisatie
is Mountainleader. Hij is uitgezonden geweest naar Cambodja, Bosnië,
Ethiopië/Eritrea, Irak en drie maal naar Afghanistan en heeft deelgenomen
aan noodhulpoperaties in Sint Maarten en Honduras/Nicaragua. Tijdens zijn
plaatsing op het KIM heeft hij zijn HBO afgerond en de vereiste vakken
op het KIM gehaald. Zijn laatste functie was die van stafofficier Speciale
Operaties in Den Helder. Patrick is getrouwd Babette en heeft twee
kinderen, Thijs (8) en Veerle (4).

wat houdt de plaatsing in?
‘Ik ben als international student geplaatst op de Naval
Postgraduate School (NPS) in Monterey, Californië in de
Verenigde Staten. Daar volg ik het Special Operations and
Irregular warfare (SO/IW) curriculum, dat deel uitmaakt
van de Department of Defence Analysis (DA). Het SO/
IW curriculum is midden jaren negentig opgezet door
de voormalig commandant van het United States Special Operations Command Admiral Bill McRaven, samen
met de huidige chair en dean van de DA department,
Dr. John Arquilla en Dr. Gordon McCormick. Dit is een
unieke masteropleiding en bedoeld voor officieren met
een achtergrond in Speciale Operaties. Met zo’n inmiddels
zo’n 1.100 alumni is het curriculum inmiddels een begrip
binnen de internationale SOF (Special Operations Forces)
gemeenschap en een verplichte studie voor officieren
binnen US SOF (Army en Navy) die carrière willen maken.
Naast jaarlijks zo’n 150 Amerikaanse SOF officieren, worden er per jaar tussen de 10 en 20 international students
toegelaten. Naast studenten uit een aantal Europese landen zoals bijvoorbeeld Duitsland, Noorwegen, Zweden
en Denemarken nemen er dit jaar ook studenten deel uit
landen als Canada, Brazilië, Colombia, Indonesië en de
Filipijnen, variërend in de rang van kapitein tot luitenantkolonel. Voorwaarde voor deelname is een afgeronde
bachelor opleiding voor aanvang van de studie.
Daarnaast volg ik de Command and Staff College (CSC)
van het United States Marine Corps (USMC). Op de NPS
bevindt zich namelijk een dependance van de Marine
Corps University. De CSC wordt in deeltijd gegeven, duurt
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1,5 jaar en is volledig gelijkgesteld aan de 1 jaar fulltime
opleiding in Quantico, VA.

waarom deze plaatsing?
‘In 2010 heeft het Korps Mariniers voor het eerst iemand
naar de NPS gestuurd om het SO/IW curriculum te volgen.
CZSK kwam al vrij snel tot de conclusie dat de opgedane
kennis en kennissen (Global SOF Network) van zeer grote
waarde zijn voor het Korps Mariniers in het algemeen,

Patrick van Rooij.
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Gebouw van de Naval Postgraduate School in Monterey, VS. (Daderot; http://commons.wikimedia.org)

en de Maritieme Speciale eenheden in het bijzonder.
Hierdoor is besloten om in principe één keer per twee
jaar budget vrij te maken en een geschikte kandidaat te
sturen. Ik ben in juni 2013 met deze opleiding begonnen
en hoop in juni 2015 af te studeren en mijn Master of
Science (MSc) in ontvangst te nemen.’

hoe is het voorbereidingstraject verlopen?
‘Naast de standaard administratieve zaken die centraal
worden gecoördineerd, heb ik de pre HDV gevolgd, en
ben alvast de nodige relevante boeken gaan lezen. Daarnaast heb ik aan mijn Engelse taalvaardigheid gewerkt
door één op één bijles te volgen.’

hoe ziet uw gemiddelde werk/studiedag er
uit?
‘Ik ben momenteel fulltime student dus mijn dagen zijn
niet wat ik normaal gewend was bij deze baas. Per dag
heb ik gemiddeld vier uur college en ben daarnaast de
nodige tijd kwijt met het voorbereiden voor de volgende
dagen. Inmiddels ben ik in de afrondende fase van mijn

‘Als international student dien je ervan
bewust te zijn dat je in deze internationale
gemeenschap je land, krijgsmacht en
eenheid vertegenwoordigt’
thesis met als onderwerp; “What is the future for SOF in
the Arctic?” Hier ben ik momenteel aardig wat tijd aan
kwijt. Daarnaast ben ik “president” van de NPS Cycling
Club, een actieve club met 90 leden en een veelheid aan
sociale activiteiten en vrijwilligersactiviteiten. Tevens ben
ik “social chair” van de International Executive Comittee
(IEC). De IEC is een vereniging van internationale officieren
die activiteiten organiseren ter bevordering van de integratie van internationale studenten en hun families in de
gemeenschap. Last but not least probeer ik, na bijna 15
jaar erg veel van huis te zijn geweest, de nodige tijd met
mijn gezin door te brengen.’

wat maakt deze plaatsing bijzonder?
‘Allereerst dat deze studie uniek is in zijn soort. Nergens

anders ter wereld wordt er op academisch niveau in een
dergelijke samenstelling van studenten, over relevante
onderwerpen als Irregular Warfare (IW), Unconventional
Warfare (UW), Counter UW, Counterinsurgency (COIN) en
Counter Terrorism (CT) gesproken. Speciale Operaties en
Irreguliere oorlogsvoering zijn van toenemend belang, al
is het maar omdat alle huidige conflicten ter wereld van
irreguliere aard zijn.’

wat levert het op?
‘Grappig bedoeld antwoorden mijn Amerikaanse collega’s
hierop, “at least one of the four D’s; a dog, a dependent,
a degree, or a divorce.” Voor mij op de eerste plaats de
kans om twee jaar te wonen en te werken op een van de
mooiste plekken op aarde, waarbij ik elke avond thuis ben
en in de gelegenheid ben om mij opnieuw te hechten aan
mijn gezin. Daarnaast levert het een goede mastertitel en
een HDV brevet op, ook niet onbelangrijk tegenwoordig.
Tot slot levert het een nog groter en steeds belangrijker
wordend netwerk van internationale vrienden en collega’s
op.’

brengt deze plaatsing nog extra of bijzondere uitdagingen met zich mee?
‘Zoals elke plaatsing, neemt ook deze plaatsing uitdagingen met zich mee, al liggen die normaal gesproken
- tijdens uitzendingen - op een ander vlak dan wat ik nu
gewend ben.
Voor een plaatsing als deze, ging ik er voor het gemak
vanuit dat vrouw en kinderen wel even volgen, zoals
mariniers dat gewend zijn. Het is voor mij inmiddels wel
duidelijk dat dit niet vanzelf gaat, en dit veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit vraagt. Ik ben dan ook trots op
mijn vrouw en kinderen dat ze hier zo positief mee om
zijn gaan.
Tot slot dien je ervan bewust te zijn dat je in deze internationale gemeenschap je land, krijgsmacht en eenheid vertegenwoordigt. Daarnaast heb je twee jaar de tijd om een
uniek netwerk op te bouwen. Nu mocht ik van de Nederlandse ambassade gelukkig een eettafel met zes stoelen
uitzoeken waardoor we regelmatig buitenlandse collega’s
kunnen uitnodigen om pea soup te komen eten.’
23

Ko colijn

column
B

egin december blies Wladimir Poetin de omstreden gasleiding
South Stream af. Althans, hij liet weten dat de pijp niet in
Bulgarije zou aanlanden, en vandaar naar Servië, Hongarije
en Oostenrijk, maar dat hij had besloten dat de Turken het
verdeelpunt mochten worden.

Het is opvallend hoe gemakkelijk het besluit in de Nederlandse pers
en door zelfverklaarde strategiedeskundigen als een nederlaag voor
Poetin werd geïnterpreteerd en, eindelijk dan toch, als een succes
voor de EU. Het was immers de EU geweest die steeds grote reserves
had bij South Stream, mededingingsprocedures tegen Gazprom was
begonnen, corruptieonderzoek tegen Bulgarije had gestart. En het waren
Europarlementariërs geweest die om politieke redenen tegen South
Stream hadden gestemd. South Stream zou immers onderlangs Oekraïne lopen, dus
de Russen twee voordelen bieden: Oekraïne kon voortaan door de Russen afgeknepen
worden zonder andere klanten te duperen, en Zuidoost-Europa kon nòg afhankelijker
van Russisch gas worden gemaakt.

‘Op de
winstrekening van
Poetin staan een
blij Turkije en een
handvol machteloze
en bozige EUlanden’

Prof. dr. J. (Ko) Colijn is
defensiespecialist, directeur
van ‘Instituut Clingendael’,
redacteur van Vrij Nederland
en hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam
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Poetin sprak echter van een Russische overwinning, dus wie heeft gelijk?
Op de verliesrekening moet hij toegeven dat hij veel Russisch gas voorlopig niet aan
Europa kan verkopen. Servië en Bulgarije zullen nu bij Turkije - dat de nieuwe gasrotonde
kan worden - moeten aankloppen, Hongarije zal nog steeds via Oekraïne gas moeten
importeren en blijft dus afhankelijk van de Russisch-Oekraïense conflictbarometer.
Maar op de winstrekening van Poetin staan een blij Turkije en een handvol machteloze
en bozige EU-landen. Poetin geeft Turkije , met korting nog wel, een kans om een
spilfunctie te gaan vervullen. Turkije kan de Europese plannen om nu eventueel extra
gas uit Iran of de Kaukasus te importeren frustreren, omdat het zelf de gaskraan kan
dichtdraaien. Het is zeer de vraag of Turkije de gemene zaak met Rusland wil aangaan,
maar je weet het nooit. Poetin speelt in elk geval handig in op de wens van Erdogan een
regionale superscharnierstaat te worden, maar of hij zo een wig drijft in de zuidas van de
NAVO is misschien een brug te ver. Turkije heeft een eigen agenda in het Midden-Oosten
(denk aan de positie ten opzichte van Assad) die de Russische bepaald niet is. Poetin kan
ook speculeren op een splijting in de EU. Er zijn nu een aantal Zuidoost-Europese landen
die de kachel lager moeten zetten zolang er geen alternatief voor Russisch gas is, en die
al vele miljarden hebben uitgegeven aan investeringen voor een pijp die er niet komt.
Deze landen hebben reden om zich verlaten te voelen door Poetin, maar ook om in
Brussel compensatie te eisen voor het feite dat zij nu de dupe worden van het geslaagde
sanctiebeleid tegen Rusland. Zijn ze bereid dit beleid te blijven steunen, is Oekraïne hen
liever dan warme voeten? In maart loopt het eerste rondje sancties tegen Poetin cs af.
Pas als de EU dàn de rug recht weet te houden, en Zuidoost-Europa uitzicht kan bieden
op (andere) warme voeten, kan je zeggen wie hier de overwinnaar is.
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10x
AAN HET WOORD

SERgEANT-ADElbORST KOEN TimmEN
geboortedatum
Datum in Dienst
opleidingen
waarom bij de Km

25 september 1992
16 augustus 2011
vwo
na mijn vwo had ik geen behoefte om dagenlang in de studiebanken te zitten, maar wel
om praktisch en sportief bezig te zijn. Daarnaast wilde ik ook wat van de wereld zien. in
mijn ogen was dat wat het Kim mij zou gaan bieden.

AmbiTiE
Voorlopig ben ik vooral bezig met het halen van de studie Militaire Systemen en Technologie en mijn zeewachtstandaard A.
Daarna hopelijk veel varen en dan zie ik vanzelf wel wat er op
mijn pad komt.

bEWONDERiNg
Mensen die hun boodschap helder over kunnen brengen. Of
het nu gaat om een docent die zijn vak helder over kan brengen
(en daar ook duidelijk zijn passie heeft liggen), iemand die zijn
mening mooi ter woorden kan brengen of iemand die een goede
lezing verzorgt. Goed communiceren is essentieel en niet altijd
even gemakkelijk.

vOORbEElD
Als ik iemand anders iets zie doen waar ik iets van kan leren,
neem ik hier vaak een voorbeeld aan. In iedere situatie kan dat
dus iemand anders zijn.

ERgERNiS
Dat niet altijd geldt dat ergens tijd en moeite insteken gelijk staat
aan een goede prestatie. Soms zie je mensen zo hard hun best
ergens voor doen en alsnog behalen ze hun doel niet. Andersom
zijn er ook lakse personen die met twee vingers in hun neus alles
halen. Aan de ene kant kan ik daar bewondering voor hebben,
maar aan de andere kant kan ik hier heel chagrijnig van worden.

bElANgRijKE ERvARiNg
Mijn kruisreis vorig jaar. Als ik ooit vaak mijn neus gestoten heb,
is het toen geweest. Zelf ben ik van mening dat ik daarvan veel
geleerd heb.

mOTTO

‘
Hiervoor grijp ik even terug naar het smoelenboekje van mijn
promotiejaar. Bij mijn opkomst gaf ik het volgende motto op:
‘Laat alles op me afkomen, en dan komt het vanzelf goed’. Daar
sta ik nog steeds wel achter.

TOEKOmSTpERSpEcTiEf
Zie kopje Ambitie en Motto. Heel ver kijk ik niet in de toekomst.
De komende tijd wil ik mijn studie afronden en onderweg laat ik
alles op me afkomen. Nou... misschien toch nog wel één ding; ik
hoop in de nabije toekomst beter te worden in de klimsport. Op
de Open Militaire Kampioenschappen boulderen in april zou ik
graag wat hoger in de ranglijsten willen eindigen dan de vorige
keer.

pENSiOEN
Voorlopig niet.

fAvORiETE bOEKEN
Door de serie Game of Thrones ben ik begonnen aan de
boekenreeks A Song of Ice and Fire. Dit is de reeks waarop de
serie gebaseerd is en momenteel geniet ik daar echt van.

KvmO
Ik vind het een prettige gedachte dat de KVMO achter me staat,
mocht er ooit een conflict ontstaan tussen mij en de Koninklijke
Marine. Daarnaast bieden ze een ideale verzekering voor
adelborsten die ook de klimsport dekt!

∆
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MarinierS en golF

tekst Dick Bosch

Qua Putt-It Orbis
Deze keer zijn we te gast bij de oud-mariniers (en neven) Leo en Peter van
Megen, op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen (www.golfenophetrijk.nl/golfbanen/golfbaan-nijmegen). Op de grote (155 hectare, 45 holes), mooie baan
werken al oud-mariniers vanaf de jaren 80 uit de vorige eeuw.
Eerst wat golfnieuws. Tijdens de wereldkampioenschappen Golf voor militairen in Bahrein (golfstaat bij uitstek)
heeft het Nederlands team (6) een negende plaats bereikt.
De wedstrijd werd gespeeld van 16 tot 19 november
jl.. Het team, onder leiding van Chef de Mission brigadegeneraal Gijs van Keulen, heeft zich met dit resultaat
geplaatst voor deelname aan de wereldspelen van 2015.
LTZ1 Job Sicking vertegenwoordigde CZSK. Het was alweer de achtste keer dat het WK werd georganiseerd. Het
team van de VS werd eerste, in een veld van 14.

Terug naar de Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. Ook
hierover is nieuws te vermelden. Topgolfer Robert-Jan
Derksen, die per 1 januari 2015 zijn profcarrière afsluit, is
tijdens de ledenvergadering van de golfclub benoemd tot
erelid. ‘Robert-Jan Derksen is als het ware de vaandeldrager van Het Rijk van Nijmegen en zo heeft hij gedurende
zijn sportieve carrière op uitstekende wijze invulling gegeven aan deze voor de vereniging uiterst belangrijke
ambassadeursfunctie’. (bron: NGF/www.golf.nl)

Kapitein der Mariniers b.d. Leo van Megen
Oud marinier sinds
Laatste functie
Mooiste functie

Huidige handicap
Handicap bij het Korps

Favoriete Golfbaan
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augustus 2002
S4 van het Logistieke bataljon en OC van de Logistieke compagnie te
Doorn
‘Bovenstaande functie. Deze boeiende baan stelde mij in de gelegenheid om veel te ervaren van planning, opbouw en uiteindelijke uitvoering in het logistieke domein. Prachtig ook de aansturing en samenwerking met onder andere collega Marco Hekkens.’
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‘Eigenlijk een gezamenlijke handicap met Peter van Megen. Wij werden
heel vaak verwisseld. Ooit werd Peter aangezegd om toegevoegd stafofficier logistiek te worden, terwijl ik de “logistieke specialist” ben van
ons tweeën. Dat was bij het HKKM bekend. De hogere leiding had ons
inziens moeite om deze vergissing toe te geven.’
‘Golfbaan Het Rijk van Margraten in Cadier en Keer. Geweldige diversiteit, waarbij de eerste negen heel open zijn en de tweede negen de
sfeer van “een oude baan” kent. In het schitterende heuvellandschap
is het een genot om in de oude bossen en de verspreid over de baan
staande fruitbomen te spelen. Als de zon dan meehelpt lijkt het gewoon een stukje Frankrijk.’

marineblad | december 2014

Kapitein der Mariniers b.d. Peter van Megen
Oud marinier sinds
Laatste functie
Mooiste functie

Huidige handicap
Handicap bij het Korps
Favoriete Golfbaan

1 september 2003
Hoofd bureau vorming en evaluatie bij het Mariniers opleidingscentrum te
Rotterdam
‘Hoofd bureau Vorming en Evaluatie bij het MOC, een functie met
zowel Opleidings- als Operationele verantwoordelijkheden. Instructeurs
begeleiden bij alle opleidingen in Rotterdam en bij operationele eenheden
het aanbieden van Teambuilding. Participeren in de voorbereiding en
uitvoering van debrief gesprekken bij terugkomst van inzet operaties.Divers
en verantwoordelijk werk.’
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‘Eigenlijk een gezamenlijke handicap met Leo. Wij werden heel vaak
verwisseld. Toen het mailverkeer intensiever werd, kunt u voorstellen hoe
vaak de verkeerde mailtjes werden gedeeld.’
‘Het Rijk van Sybrook bij Enschede. Een buitengewoon bijzondere baan met
prachtige vergezichten. Er zijn daar 27 holes en de baan ligt evenals hier
in Nijmegen op een oud landgoed. Het coulisselandschap spreekt mij aan,
maar ook het zgn. amfibische aspect. Er zijn meer waterhindernissen dan
hier in Nijmegen.’

huidige functie
Leo en Peter zijn marshal bij Het Rijk van Nijmegen.
Peter vanaf mei 2003, Leo vanaf mei 2004. In een eerder
Marineblad werd gemeld dat het woord komt van ‘le
mareschal’ uit het Frans: een officier die bevel voert over
de huishouding aan het hof (let ook op het embleem van
het Rijk).
Leo en Peter zijn de functionarissen die zorgdragen
voor de etiquette op de baan. Wanneer grote groepen
(bedrijven) een geweldige dag beleven op de baan zorgen
Leo en Peter voor ontvangst en begeleiding. De heren
zijn ook beschikbaar voor vragen en helpen vaak mee
om de catering in de baan op een ordentelijke manier

te laten verlopen. Bij grotere groepen (dit kan gaan tot
200 man) is het belangrijk het overzicht te houden en
de discipline aan te scherpen. ‘We zijn streng, maar
rechtvaardig’, aldus de oud-mariniers. Ach, waar hebben
we dat meer gehoord. Beide heren hebben een contract
voor 20 uur. Door de caddymaster (oud-marinier Adri van
Rooij) worden de heren ingeroosterd. Leo is daarnaast
actief bij de personeelsvertegenwoordiging (PVT), waaraan
hij mede vorm heeft gegeven bij de oprichting. Deze
vertegenwoordiging wil een spreekbuis zijn naar de
directie (soort van ondernemingsraad). Tijdens het bezoek
blijkt dat beide heren het uitstekend naar hun zin hebben
bij hun ‘nieuwe baas’.

De golfbaan: Het Rijk van Nijmegen
De entree van de baan is indrukwekkend. De weg naar
het restaurant ligt er fantastisch bij. Het Rijk van Nijmegen
biedt de golfer maar liefst 45 volwaardige holes aan in een
prachtige omgeving.

beoordeling
Het is beslist geen amfibische baan, er kan louter een waterhindernis worden geteld. Tevreden kan worden vastgesteld dat de baan wel enkele uitdagende holes kent. Het
kan zomaar zijn dat zelfs een ervaren golfer enige blinde
bunkers (er zijn er volgens de website tenminste 75) te
laat ontdekt. Ook de zogenoemde waste areas eisen de
volledige aandacht van de spelers. Een deel van de baan
loopt evenwijdig met de Zevenheuvelenweg. De attente,
sportieve lezer weet dan dat de baan zich uitstrekt over
licht glooiend terrein. De baan wordt werkelijk fantastisch
onderhouden en het is een waar genoegen om in de
herfst een balletje te slaan. Welk een kleurenpracht be-

Overzicht van de baan.

speuren we tijdens het spel. De hoogteverschillen bieden
heerlijke vergezichten en op verschillende plekken kan
de Duitse grens worden onderscheiden. Op deze mooie
herfstdag lopen we ongeveer onze eigen handicap en
genieten van het weer(zien), verhalen en de uitzichten. De
gastvrijheid en vriendelijkheid in en rond om het clubhuis
is enorm. Het is plezierig, ademt een perfecte sfeer en
doet bijna ‘koninklijk’ aan, dat laatste is ook weer terug
te vinden in het embleem van Het Rijk van Nijmegen. Een
baan waar ieder zich een koning waant.

occasion Qpo
(oud-)Mariniers die overwegen om een dag naar Het Rijk
van Nijmegen te komen worden altijd welkom geheten
met een kop koffie en als ze een van beide heren treffen,
wordt daar (gratis natuurlijk) een sterk verhaal bij geserveerd. Ze zien jullie graag in Nijmegen.

Ook (oud) marinier en werkzaam op de golfbaan?
Neem contact op met Dick Bosch, hetbosch@home.nl
27
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Dr. adri van vliet

Johan de Witt

grondlegger van de Staatse oorlogsvloot
Het standbeeld Johan de
Witt op de Plaats te Den
Haag. (fotocollectie NIMH,
2158_036078)

Johan de Witt (1625-1672) werd als raadpensionaris van Holland de spil van
het zeewezen. Hij benutte de oorlogsvloot optimaal, zowel in strategisch als
tactisch opzicht, zorgde voor de plannen, voor de uitrusting van de schepen
en voor de betalingen. Dankzij zijn prestige en toewijding kon de Staatse
vloot zich lange tijd zich meten met haar tegenstanders. Geen enkele
staatsman heeft zoveel bijgedragen aan de professionalisering van
de Nederlandse zeemacht.1
inleiding
Na de afloop van de Tachtigjarige Oorlog (1648) besloten
de Staten-Generaal veel minder geld aan de vloot uit te
geven. De krappe financiële situatie bij de admiraliteitscolleges en de gewesten noodzaakte hiertoe. Bemanningen
en kapiteins werden bedankt en veel oorlogsschepen
afgedankt en verkocht. Maar rond 1650 veranderde de
veiligheidssituatie op zee, met name toen Engeland allerlei
protectionistische maatregelen invoerde, waaronder de
bekende Akte van Navigatie (1651). De spanningen liepen
op. Een oorlog ter zee kwam steeds dichterbij. Een uitbreiding van de vloot werd broodnodig.
Op 4 januari 1651 besloten de Staten van Holland om enkele heren uit hun midden, waaronder de latere raadpensionaris Johan de Witt, te committeren om de beveiliging
van de zee en de reorganisatie van de vloot te regelen. Zo
raakte De Witt rechtstreeks betrokken bij het zeewezen
en de talrijke problemen waarmee dit kampte. De remmende krachten van een stagnerende marine organisatie
stonden tegenover de aanhoudende aansporingen van de

‘Onder leiding van Johan de Witt begon een
spectaculaire periode van vlootbouw’
Hollandse steden, met Amsterdam voorop, om de handel
en scheepvaart weer behoorlijk te beschermen.2
In dit artikel zal ik ingaan op de rol die Johan de Witt
speelde bij bescherming van de handelsbelangen ter zee
door de realisatie van een staande oorlogsvloot die zich
kon meten met haar Engelse en Franse tegenstanders.
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een keerpunt: de eerste engelse zeeoorlog
Dankzij de plaatsing van zwaarder en kwalitatief beter
geschut op schepen, ging de oorlog op zee in het midden
van de zestiende eeuw een nieuwe fase in. In combinatie
met de veranderingen in scheepstypen, tuigage en zeilen
leidde dit uiteindelijk tot de ontwikkeling van een nieuwe
tactiek en andere strategieën. Een maritieme revolutie
volgde met als eindpunt de optimalisatie van de linietactiek in het midden van de zeventiende eeuw.
De entergevechten maakten langzamerhand plaats voor
gevechten op afstand, waarbij de scheepsartillerie en de
beweeglijkheid van de schepen een cruciale rol speelden.
Wel vormden ingehuurde en tot oorlogsschepen omgebouwde koopvaardijschepen steeds meer een beperkende
factor. Aan het begin van de Eerste Engelse Zeeoorlog
(1652-1654) werd dit overduidelijk.
Naast de reeds aanwezige ‘echte’ oorlogsbodems besloten de Staten-Generaal op 3 maart 1652 de Engelsen
te intimideren door de massale inhuur en uitrusting van
150 (koopvaardij)schepen. Het zwaartepunt van de oorlogsvloot verschoof volledig naar de huurschepen. De
toenmalige bevelhebber, admiraal Maerten Harpertsz.
Tromp, was hier niet gelukkig mee. Hij uitte tevergeefs
zijn bezwaren. In geen enkel opzicht voldeden deze schepen namelijk qua bouw, bewapening en uitrusting aan
de eisen die aan een oorlogsschip werden gesteld. Vooral
de steeds meer in het oogspringende tactische tekortkomingen van de ingehuurde koopvaardijschepen zorgden
ervoor dat de bestuurders uiteindelijk afstapten van het
inhuuridee.3
Daarnaast speelde ook geld een rol. Dit was met regelmaat een schaars goed. De vijf admiraliteitscolleges hadden voortdurend te weinig financiële middelen om aan
hun verplichtingen te voldoen. Vaak konden zij geen vloot
in zee brengen, laat staan op grote schaal nieuwe oorlogsschepen aanbesteden.
Pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw, toen de
Republiek het hoogtepunt van zijn economische macht
bereikte, kwam hierin verandering. Tijdens de Engelse
zeeoorlogen was de Republiek rijk genoeg om een professionele oorlogsvloot op te bouwen, uit te rusten en in zee
te houden. Raadpensionaris Johan de Witt was hierin de
spil. Onder zijn leiding begon een spectaculaire periode
van vlootbouw. De kiel voor een groot aantal indrukwekkende maritieme prestaties werd gelegd.
Opvallend blijft dat de Staten-Generaal onder leiding van
Johan de Witt tijdens de Eerste Engelse Zeeoorlog een
belangrijke les trokken uit het operationele optreden.
Dit was de onhoudbaarheid van het aloude axioma dat
de koopvaardijvloot als reservevloot voor de marine kon
worden beschouwd. Zij stapten er definitief van af. Op 5
januari 1654 besloten de Staten-Generaal dat de recent
gebouwde 64 oorlogsschepen niet verkocht mochten
worden. Dit besluit impliceerde eindelijk de introductie
van een permanente oorlogsvloot. Hiermee kwam een
einde aan het tot dan toe gebruikelijke inhuren van koopvaarders voor oorlogsdoeleinden. Voortaan beperkte de

Johan de Witt als raadpensionaris, geschilderd door Adriaen Hanneman
(ca. 1604–1671). (http://commons.wikimedia.org)

inhuur zich tot die van kleinere schepen, zoals adviesjachten en proviandschepen.4 Mede dankzij dit besluit kon
Michiel Adriaensz. de Ruyter in de tweede helft van de
zeventiende eeuw zijn grote successen tegen Engelse en
Franse tegenstanders boeken.

johan de witt: maritieme belangstelling
Johan de Witt, geboren op 25 september 1625 te Dordrecht, maakte een snelle carrière door. In zijn geboortestad werd hij in 1650 pensionaris. Veelvuldig werd hij
door de stad afgevaardigd naar vergaderingen van de
Staten van Holland. Hij werd één van de gedeputeerden
ter zee. Bij de beraadslagingen over de vlootzaken was
hij toen al nauw betrokken. Eén van zijn speerpunten was
het verbeteren van het toezicht op de admiraliteitscolleges.
Op 23 juli 1653, de Eerste Engelse Oorlog was in volle
hevigheid losgebarsten en verliep voor de Republiek desastreus, werd Johan de Witt unaniem tot raadpensionaris
van Holland gekozen. Hij mocht leiding gaan geven aan
een land in een schijnbaar verloren oorlog. Binnen enkele
weken was het hem duidelijk dat een overwinning op
zee niet was te behalen en dat slechts een vernederende
vrede met Engeland de enige oplossing was om weer rust
te creëren voor de handel en scheepvaart.
Het raadpensionarisschap van Holland was een zuiver administratieve functie, maar De Witt maakte gebruik van de
mogelijkheden die het ambt hem boden en ging zich uit29
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voerig met de vloot bemoeien. Hij greep zijn kansen. Dit
was mogelijk dankzij zijn persoonlijke belangstelling voor
de marine. Als raadpensionaris van het machtigste gewest
werd hij een vast anker te midden van steeds wisselende
gedeputeerden. Net als zijn voorgangers bepaalde hij grotendeels de buitenlandse politiek. De Witt zag de vloot als
een belangrijk middel om vrede te brengen en te handhaven. Een vloot was zeker geen doel op zich. Een sterke
vloot kon de economische belangen veilig stellen en het
politieke systeem van Holland garanderen. Na de plotselinge dood van stadhouder Willem II (1650) werd geen
opvolger benoemd. De functie van admiraal-generaal –
normaal gesproken door de stadhouder bekleedt - bleef
vacant. De raadpensionaris vulde dit gat onmiddellijk op
en verstevigde zo zijn greep op de admiraliteiten.5
Net na zijn aantreden startte De Witt een geregelde
briefwisseling met de admiraliteiten in Amsterdam, Rotterdam, Hoorn/Enkhuizen. Later volgden ook de Friese
en Zeeuwse admiraliteitsraden. Hij vroeg naar informatie
over de stand van zaken van het bemannen en het uitrusten van de oorlogsschepen, inventariseerde de behoefte
aan kanons en buskruit, gaf aanmaningen tot nieuwbouw
en was direct betrokken bij de benoemingen van vlagofficieren en kapiteins. Daarnaast trachtte hij via allerlei
kanalen informatie te bemachtigen, ten einde de gewestelijke besturen en admiraliteitscolleges nog meer onder
druk te kunnen zetten. De Witt gebruikte bijvoorbeeld zijn
neef Willem van Beveren, die lid van het Zeeuwse admiraliteitscollege was, om informatie te krijgen uit de Zeeuwse
statenvergaderingen. Van Beveren mocht hiervoor klerken
omkopen. Hij hoefde hierbij niet op geld te letten. Een
cijferschrift werd afgesproken, evenals een postadres.
Deze informatiebron droogde echter snel op. De Zeeuwse
staten roken onraad en gingen zorgvuldiger met hun ‘besluiten’ om. Van Beveren berichtte noodgedwongen aan
De Witt: ‘En het is de klerk niet gelukt om de notulen uit
handen van de Zeeuwse raadpensionaris machtig te worden’.6
Het ambt van raadpensionaris van Holland combineerde
hij met zijn belangstelling voor de oorlogsvloot. In de
resoluties van de Staten van Holland komt keer op keer
zijn betrokkenheid bij het zeewezen tot uitdrukking en
vooral welke initiatieven hij ontplooide. Op voorstel van
De Witt kwam er een nieuwe Staat van Oorlog te Water
(een soort marinebegroting) tot stand, waarin precies de
aantallen schepen stonden opgesomd die de afzonderlijke admiraliteitscolleges moesten uitrusten (18 februari
1654). Naar aanleiding van een verzoek van de Zuid- en
Noord-Hollandse synoden stelde hij voor om de vlootpredikanten een hoger traktement te geven (25 maart 1667).
De Staten van Holland gingen akkoord met zijn plan dat
de in Holland nieuw gebouwde oorlogsschepen eigendom bleven van Holland en niet overgingen naar de
Generaliteit (22 mei 1667). Commandanten van de
vloot kwamen bij hem als eerste rapport uitbrengen
van hun wederwaardigheden op zee. De Witt rapporteerde hier later over in de Staten van Holland.
Voor het stadhouderloze tijdperk gebeurde dit bij
de stadhouder. Het was De Witt die met de Franse
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ambassadeur overlegde over een mogelijk gezamenlijk
optreden met de Franse vloot (17 september 1666).
Vlagofficieren legden in zijn handen de eed van trouw af
(22 oktober 1665).
De Witt voer zelf geregeld met de oorlogsvloot mee, vaak
met admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter. Tussen beiden
ontstond een hechte vriendschapsband. Hij was ook de
bedenker van de bekende Tocht naar Chatham van De
Ruyter en luitenant-admiraal Willem Joseph baron van
Ghent (1667). Ook zorgde De Witt ervoor dat geregeld
andere gedeputeerden meevoeren met de oorlogsvloot.7
In een brief aan zijn zus Johanna van Beveren (12 augustus 1665) spreekt zijn zelfverzekerdheid en beschrijft hij
dat hij als gedeputeerde naar de vloot eigenlijk onmisbaar
was. Hij had voldoende krediet bij de commandanten.
Niemand bezat zoveel zelfvertrouwen om het advies van
deskundigen te kunnen trotseren. Hij kon mensen overtuigen, die ‘op een soo ruw element’ (als de zee) zijn opgevoed. Een andere Hollandse afgevaardigde zou niet zoveel
overwicht hebben als hij.8
Talloze keren reisde hij naar Texel en Hellevoetsluis om zelf
de vlootuitrustingen te bespoedigen. Er ontstond uiteindelijk een vorm een centralisatie die er nog nooit op marinegebied was geweest. Samenhang en voortvarendheid
kenmerkten opeens de Nederlandse marineorganisatie. In
nauwe samenwerking met de rijke en machtige Amsterdamse admiraliteit, vooral met vader en zoon David en
Job de Wildt, konden veel plannen worden gerealiseerd.
Tijdens de hele Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) hield
De Witt zich bezig met de coördinatie van de uitrusting en
het zeilgereed maken van de vloot.

vlootuitbreidingen
In december 1653 werd dankzij zijn inzet en samenwerking met de Amsterdamse admiraliteit een serie van dertig
schepen aanbesteed. Opvallend was dat De Witt zich
nadrukkelijk manifesteerde als een voorstander van het in
het openbaar aanbesteden van de schepen. Hij wilde het
liefst de bouw en uitrusting van schepen aan de admiraliteiten onttrekken. Waarschijnlijk door informatie van zijn
broer Cornelis, die lid was van het Rotterdamse admiraliteitscollege, was hij sterk gekant tegen de in zijn ogen
dure admiraliteitswerf te Rotterdam.9 Dankzij dit besluit
beschikte de Republiek over een permanente oorlogsvloot
bestaande uit 64 grote oorlogsschepen bewapend met
veertig tot zestig kanons en tachtig tot negentig kleinere
oorlogsbodems met een lichtere bewapening.
In de jaren zestig startte vanwege de dreigende oorlogssituatie met Engeland een nieuw vlootbouwprogramma.
Op initiatief van De Witt werd in 1664 een eerste serie
van 24 grote schepen op stapel gezet. Twaalf stuks hadden een lengte van 160 voet en twaalf van 150 voet10
met respectievelijk 66 en 56 kanons. Ook bij de besprekingen van de bestekken met de admiraliteiten nam De Witt
het voortouw.
Een halfjaar later volgde een tweede vlootbouwprogramma voor 24 schepen van 150 en 140 voet en in 1666 werden nog eens twaalf grote oorlogsschepen aanbesteed.11
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In vergelijking met de aanbouw in de Tachtigjarige Oorlog
en de Eerste Engelse Oorlog was er nu sprake van forse
schaalvergroting. De Admiraliteitswerf te Amsterdam
bouwde bijvoorbeeld de Dolfijn, met een lengte van 171
voet en een bewapening van 84 stukken. En in de komende jaren zouden nog grotere schepen op stapel worden

‘De Witt voer zelf geregeld met de
oorlogsvloot mee, vaak met admiraal
Michiel Adriaensz. de Ruyter. Tussen beiden
ontstond een hechte vriendschapsband’
gezet. Het verschil met de vroegere vlaggenschepen Aemilia en Brederode van Maerten Harpertsz. Tromp werd
nu wel heel groot.12
Ook de Rotterdamse admiraliteitswerf schakelde over
naar de bouw van grotere scheepstypen. In 1664 startte
scheepsbouwmeester Salomon Jansz. van den Tempel met
de bouw van de Zeven Provinciën. Een schip van 163 voet
lengte en 43 voet breedte. De Witt bemoeide zich volop
met het overleg rond het bestek, zat het Rotterdamse
admiraliteitscollege voortdurend op de huid en wilde over
het verloop van de bouw continu geïnformeerd worden.
In juli 1665 liep het schip van stapel. Buitenom voer het
in september langs Brielle naar Hellevoetsluis. Zowel in
Brielle als in Hellevoetsluis was Johan de Witt aanwezig
om de voltooiing van de Zeven Provinciën te volgen. Aan
boord inspecteerde Johan de Witt later de bewapening en
uitrusting.13

verbetering walorganisatie
Door de vorming van een grote staande oorlogsvloot ontstond er meer behoefte aan voorzieningen voor aanbouw,
reparatie en opleggen van schepen en het opbergen van
voorraden, geschut etc. Veelvuldig reisde De Witt naar de
admiraliteitssteden om zelf de uitrusting van de oorlogs-

vloot in ogenschouw te nemen en indien nodig bij te sturen. In Amsterdam werd de admiraliteitswerf in 1655 van
zijn krappe behuizing op het eiland Rapenburg verplaatst
naar het nieuwe eiland Kattenburg, dat geschikt was gemaakt voor scheepsbouw. De Amsterdamse admiraliteit
had een jaar eerder van het stadsbestuur toestemming
gekregen om daar ‘te doen aenbouwen een capitael magazijn om alle scheeps- en equipagebehoeften te bergen
ende te bewaren’. Het imposante ’s lands- en scheepsmagazijn kwam in 1657 gereed en bestond uit het zeemagazijn, een werf met drie scheepshellingen voor linieschepen
en twee voor fregatten en bijbehorende gebouwen.14
Na de verhuizing van de Friese admiraliteit van Dokkum
naar Harlingen (1645) werd ook in Harlingen de walorganisatie sterk uitgebreid. De Admiraliteitshof verhuisde en
werd vergroot. De werf en grote lijnbaan aan de zuidkant
van de stad zorgden voor zo veel bedrijvigheid, dat het
scheepmakersgilde in 1667 zelfs protest aantekende tegen de toestroom van emigranten door de toegenomen
werkgelegenheid.15
In Rotterdam verrees in 1660 een nieuw en groter zeemagazijn. Twee jaar later volgde de bouw van een tweede
arsenaal (de latere Marinierskazerne aan het Oostplein).
De werfaccommodatie aan de Nieuwe Haven en het Haringvliet werd te krap vanwege de groeiende koopvaardij
en visserij. Op het Reuzeneiland en in het Buizengat kwam
een nieuw werfgebied. Daarnaast werd Hellevoetsluis aan
de monding van het Haringvliet steeds meer als vlootbasis
en werf van uitrusting in gebruik werd genomen; in 1665
werd deze basis van vestingwerken voorzien.16

financiering
De nieuwbouwprogramma’s vergden een gezonde financiële situatie. Johan de Witt slaagde erin de overheidsfinanciën in evenwicht te brengen. De rentevoet daalde
naar 4 procent. De schuldenlast van Holland was in 1667
niet groter dan in 1652.
Ook voor de uitrusting en betaling van het vlootpersoneel
waren voldoende gelden aanwezig. De Witt heeft niet

Scheepsportret van de Dolfijn van de Amsterdamse Admiraliteit (ca. 1667) door Willem van de Velde. (National Maritime Museum, Greenwich,
Londen (PAJ2426))
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geprobeerd het financieringssysteem van de admiraliteiten
te verbeteren. De marine bleef afhankelijk van tijdelijke
voorzieningen. Wel kwamen tijdens zijn pensionarisschap
de extra bijdragen van de verschillende landgewesten op
tijd binnen. Veel gewesten verhoogden hiervoor de accijnsen op de verkoop van wijnen en wijnazijnen. De admiraliteiten hadden in deze jaren ook zelf voldoende inkomsten
uit de convooien en licenten dankzij de bloeiende handel
en scheepvaart.17 Het onderstaande overzicht geeft enigszins een indruk hoeveel geld het gewest Holland aan de
vloot besteedde. Indrukwekkend zijn de uitgaven in 1665,
het begin de Tweede Engelse zeeoorlog.
Defensie te water uitgaven in holland in guldens
(1650-1667)18
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658

458.883
1.604.445
3.957.303
2.791.163
1.625.023
?
?
384.826
1.749.210

1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667

3.538.652
?
?
?
?
2.973.657
12.188.180
5.288.445
5.480.858

opmaat voor succes
Johan van Oldenbarnevelt, Maurits en de Friese stadhouder Willem Lodewijk wisten in de jaren negentig van
de zestiende eeuw gezamenlijk een tactische militaire
revolutie binnen het Staatse leger te bewerkstelligen. In
de zeventiende eeuw waren het Johan de Witt, Michiel
de Ruyter en vader en zoon De Wildt die op maritiem
gebied enorme stappen voorwaarts maakten. Dankzij hun
samenwerking speelden ingehuurde koopvaardijschepen
geen belangrijke rol meer. Zij werden definitief uitgefaseerd. Een staande oorlogsvloot nam haar plaats in. Deze
vloot kon als diplomatiek (druk)middel worden gebruikt
en kon de handelsbelangen van de Republiek veiligstellen.
Beslissende elementen waren de
verbeterde goede (wal)organisatie, de ‘gedwongen’ ontwikkeling van nieuwe scheepstypen als antwoord op de
Engelse aanbouw, de tactische vernieuwingen als gevolg
van nieuwe scheepstypen, de kwalitatieve verbetering
van het scheepsgeschut en met name de economische
welvaart die al deze investeringen in een oorlogsvloot mogelijk maakte.
Johan de Witt was als raadpensionaris van Holland de spil
van het zeewezen geworden. Hij benutte de oorlogsvloot
optimaal zowel in strategisch als tactisch opzicht, zorgde
voor de plannen, voor de uitrusting van de schepen en
voor de betalingen. Het varensvolk voerde zijn plannen
uit. Dankzij zijn prestige en toewijding kon de Staatse
vloot zich lange tijd zich meten met haar tegenstanders. Geen enkele staatsman heeft zoveel bijgedragen aan de professionalisering van de Nederlandse
zeemacht. Terecht dat de Koninklijke Marine in
2007 het nieuwe amfibische transportschip de
naam ‘Johan de Witt’ gaf.
32

Hr. Ms. Johan de Witt voor de eerste keer in de marinehaven van Den
Helder,14 maart 2007. (fotocollectie NIMH, 070314IV1157, fotograaf
Ivo Vrancken (AVDD))

Dr. a.p. (adri) van vliet is hoofd van de afdeling
publieksinformatie en Collecties, tevens plaatsvervangend directeur, van het nederlands instituut voor
militaire historie.
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Terugblik
2e KVMO Maritime Shipping Game
Woensdag 26 november vond de 2e KVMO Maritime Shipping Game plaats, georganiseerd door de
Werkgroep KMR/EA van de KVMO. Na Operation Hotbed, eind maart (bij Damen in Gorinchem), was
het nu Operation Cold Feet, bij het Cyber Lab TNO op de Campus van de HSD in Den Haag.

De ingrediënten van het game-recept zijn simpel: een mix
van geïnteresseerde en geïnformeerde KVMO-leden en
belangstellenden van buiten de Marine; voeg daarbij een
game commandant die de groep weet te prikkelen en
weet mee te nemen in scenario’s die relevant en realistisch zijn voor de KM en voor NL Maritiem; aangevuld met
live-action-role-play (LARP) door de spelers, die hun beste
beentje voorzetten om de game commandant te verrassen met nuttige inzichten; en ten slotte een locatie die
tot de verbeelding spreekt en die een brug slaat naar de
wereld buiten de KM.
Aldus geschiedde op 26 november j.l.. Na een korte inleiding over maritieme strategie, strategisch denken en
het belang van vrije vaart voor Nederland, gaf de gamecommandant en tevens vicevoorzitter van de KVMO, KTZ
Niels Woudstra, de opdracht om de SLOC’s van Shanghai
naar Rotterdam in kaart te brengen. Team A, via de route
van het Suez kanaal, team B via de Noord-Oost passage
(Noordelijke IJszee) en team C via de Stille Oceaan en het
Panamakanaal. De teams gingen aan de slag en kwamen
via een uitwisseling van ervaringen en inzichten bij het in
beeld brengen van actoren, factoren, choke points, kansen & bedreigingen.
De gedeelde situational awareness, aangevuld met commanders’ guidance, vormde de opstap naar ronde 2 van
de game: het red teamen van de SLOC Shanghai- Rotterdam via het Suez kanaal vanuit 3 perspectieven: team
A, vanuit Cyber, team B, vanuit non-state actors en team
C vanuit state-actors. Nu gingen de teams los en kwamen
met aanvalsplannen die deze meest bevaren route op het
papier van de flip-overs ineens bijzonder onaantrekkelijk
en gevaarlijk maakten. Zoals conflicten tussen staten in de
Zuid-Chinese zee, een blokkade van het Suez-kanaal door
criminelen, een offensieve hack door cyber-piraten van
navigatie- en ladingssystemen. Al met al werden er tal van
redenen aangevoerd om de commerciële aantrekkelijkheid
(kosten van verzekering, snelheid, veiligheid, duurzaamheid e.d) van het transport over die route ernstig te beperken.

In ronde 3 van het spel kwam het aan op het bundelen
van de denkkracht en het formuleren van Courses of
Action die de commandant bij zijn overwegingen kon
doorspelen aan de gremia die bezig zijn met de Marinestudie 2050, de Nederlandse Maritieme Strategie i.o. en
de Lange Termijn Visie van de KVMO. Het belang van een
gevarieerd deelnemersveld betaalde zich hierbij uit.
Het spel werd op het scherpst van de snede gespeeld,
stokpaardjes werden getest en aannames getoetst op hun
houdbaarheid. De eindpresentaties aan de game-commandant waren to-the-point en waren in zijn beleving het
bewijs dat je in zeer korte tijd met vereende denkkracht
een strategische verkenning en dialoog kunt organiseren.

after action review
Voor de voorzitter van Coalition for Defence was de uitkomst van de game reden om zijn agenda te verbreden
met o.a. trots op de kwaliteit en de capaciteit van Nederland als maritieme kracht. Een andere oud-beroepsofficier
die eerder meegeschreven had aan de Marinestudie
2030, nu werkzaam bij TNO, hamerde op het belang van
voortdurende maritieme innovatie vanuit de Nederlandse
‘Gouden Driehoek’. En de voorzitter van de KVMO zag
zijn kans schoon om het game-concept te gebruiken om
voor- en tegenstanders van het investeren in een op haar
toekomst berekende zeemacht met elkaar te verbinden.
Het Endex biertje was welverdiend. TNO; bedankt voor de
gastvrijheid en voor de demonstratie van het Cyber lab.
De Werkgroep KMR/EA zet graag in op een volgende
game in 2015. Thales heeft al aangeboden om die te hosten. Wordt wederom vervolgd.
werkgroep Kmr/ea Kvmo philip De Koning, john
reijngoudt, giel venema, hans steensma

33

kVMo Zaken

Agenda KVMO 2015
werkbezoeken hoofdbestuur

evenementen/vergaderingen

19 jan
2 mrt
13 april
1 juni
7 sept
26 okt
30 nov

januari

Frederikkazerne, Den Haag
Van Ghentkazerne, Rotterdam
Nieuwe Haven, Den Helder
PKC, Den Haag
Kromhoutkazerne, Utrecht
Nieuwe Haven, Den Helder
Van Braam Houckgeestkazerne,
Doorn

houdt twitter, facebook, kvmo.nl en de
nieuwsbrieven Kvmo in de gaten voor
definitieve tijden en locaties.

19 mrt
12 mei
8 juni
25 juni
19 nov

(mid)shipping game voor adelborsten,
KIM, Den Helder
KVMO Veteranendag, Nationaal
Militair Museum, Soesterberg
KVMO 64-jarigendag, MEA,
Amsterdam
Algemene Vergadering & Symposium,
Van Ghentkazerne, Rotterdam,
keynotespeaker A. Aboutaleb
Ledenraad Koepel
Officierenverenigingen GOV|MHB,
Frederikkazerne, Den Haag
Ledenraad Koepel
Officierenverenigingen GOV|MHB,
Frederikkazerne, Den Haag

zie ook kvmo.nl/kvmo-activiteiten voor
een volledig overzicht en verdere informatie

19 maart 2015

KVMO Veteranendag in Nationaal Militair Museum
De eerder al voor 19 maart 2015 aangekondigde Kvmo veteranendag
vindt plaats in het onlangs geopende nationaal militair museum te
soesterberg.

(Fotografie: Anne Reitsma)

De voorbereiding van het programma is in volle gang. De ochtend staat
in het teken van ontmoeting, onderling contact en enige gastsprekers.
Het middagprogramma is op verschillende manieren geheel gericht op het
museum.
De mailing met het volledige programma volgt nu op korte termijn. Houdt uw
agenda vrij!

Incassodata contributie
KVMO-lidmaatschap
De maandincasso zal iedere maand plaatsvinden rond de
25ste van de maand. De jaarincasso zal plaatsvinden rond
eind januari /begin februari.
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat.
Per mail: info@kvmo.nl, per telefoon 070-3839504.
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Kantoorsluiting rond Kerst
het kantoor van de Kvmo is
gesloten van 22 december 2014
t/m 4 januari 2015
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IN MEMORIAM
Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht
u in kennis te stellen van het overlijden van:
KTZT b.d. a.g. gasseling († 7 november 2014)
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming en wensen hun veel sterkte toe

Afdelingsactiviteiten eerste helft 2015
afDeling noorD
3 februari
3 maart
7 april
5 mei
2 juni
7 juli
13 jan

4 mei

afDeling miDDen

postactieve bijeenkomsten
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang : 17.30 uur

3 februari
7 april
2 juni

pa-borrel met aansluitend buffet
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang borrel
: 18.00 uur
Aanvang buffet
: 19.00 uur

afdelingsborrels
Locatie
: PKC, Bruin Cafe, Den Haag
Tijd
: 16.30-18.30 uur
bbQ
Locatie
Tijd

: Frederikkazerne, Den Haag
: 16.30-19.00 uur

afDeling zuiD

Opgave voor deelname aan het buffet kan tot 9 januari
2015 per e-mail naar am.wilhelmus@mindef.nl of
telefonisch: 0223-614225

18 jan

nieuwjaarsborrel met broodmaaltijd (Kvmo)
Locatie
: de Merelhoeve
Aanvang
: 13.00 uur

Kranslegging bij monument
‘voor hen die vielen’
Locatie
: Den Helder
Aanvang : 11.00 uur

26 feb

borrel met lezing en diner (Kvnro)
Locatie
: de Merelhoeve
Aanvang
: 17.00 uur

26 mrt

borrel met lezing en diner (Kveo)
Locatie
: de Merelhoeve
Aanvang
: 17.00 uur

19 april

5 juni

oranjeborrel met broodmaaltijd (Kvmo)
Locatie
: de Merelhoeve
Aanvang
: 13.00 uur
barbecue (Kvmo)
Locatie
: de Merelhoeve
Aanvang
: 18.00 uur

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

De DeaDline voor het aanleveren van Kopij voor De rubrieK Kvmo-zaKen voor het januari/februarinummer is 5 januari 2015.

De Koninklijke vereniging van marineofficieren
Ere-leden:
KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann
KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien
KTZ b.d. L.J.M. Smit
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek
Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZ ing. M.E.M. de Natris
Vice-voorzitter:
KTZ mr. N.A. Woudstra
Secretaris:
LTZ 2 OC M.M.H. Heijligers
Penningmeester:
KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt

Namens Afdeling Noord
LTKOLMARNS T.A. van Dishoeck
Namens Afdeling Midden
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
Namens Afdeling Zuid
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman
Namens Werkgroep Postactieven
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang
Namens Werkgroep Elders Actieven
MAJMARNS KMR drs. H. Steensma
Namens Werkgroep Jongeren
LTZ 2 OC (TD) B.A. Meere Bsc
Afdelingsbesturen:
Noord:
LTKOLMARNS T.A. van Dishoeck
KLTZ P.J. van Maurik
KLTZ b.d. B. Fritzsche
LTZ1 ing. R.A. Paarlberg
LTZ 2 OC (TD) dr. ir. W.L. van
Norden

Midden:
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
KLTZ (TD) ir. J.J. Bleijs
KLTZ b.d. J. de Jonge
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang
Zuid:
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman
maj KL b.d. P. van der Laan
KLTZ (SD) A.J. Zwiers
KLTZA b.d. P.A. Brons
(postactieven)
KLTZ (TD) T.S. van Tongeren
Caribisch Gebied:
KLTZ (LD) drs. P.J. van Roon

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 hoofdbestuur van de KVMO, de medewerkers
en de redactie van het Marineblad wensen u en de
uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2015

