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H
et jaar 2013 loopt ten einde. Het was zowel voor de KVMO als de Koninklijke
Marine een bijzonder jaar. Het Marine 525 jaar innovatief, waarvan 200 jaar
Koninklijk, heeft ertoe bijgedragen dat de Koninklijke Marine zichzelf goed
heeft kunnen profileren. Door de verschillende Marine 525 jaar evenementen 

in het land heeft de KM haar historische banden met de admiraliteitssteden weer
stevig aangehaald. Deze banden zijn zeer belangrijk omdat dit zal bijdragen aan meer
draagvlak voor de KM onder de Nederlandse bevolking. Dit is hard nodig omdat tijdens de 
begrotingsbehandeling van Defensie menig Kamerlid heeft aangeven dat ‘draagvlak’ een 
één op één relatie heeft met de hoogte van de bezuinigingen op Defensie. 

Het KVMO-jubileumjaar (130) wordt afgesloten met een 
interview met erelid en oud-voorzitter KOLMArNs b.d. 
Dries Knoppien. in de periode van Dries heeft de KVMO zich 
getransformeerd van ‘bankzitter’ tot een onmisbare belangrijke 
partij. een partij die altijd de wil had en nog steeds heeft om 
er samen uit te komen. en zo hoort het ook want loyaliteit 
en vertrouwen zijn de hoekstenen voor de kwaliteit van de 
marineofficier, aldus Dries.

in deel twee ‘Tussen poolijs en schaliegas’ gaat KTz Niels 
Woudstra verder in op de strategische ontwikkelingen die 

van invloed kunnen zijn op de KM. Hij neemt ons mee in drie scenario’s, waarvoor een 
noodzaak van escalatiedominantie geldt. ze hebben één gemene deler: de KM zal in de 
toekomst in de verschillende theaters tot in het hoogste geweldspectrum zowel onder- als 
bovenwater het hoofd moeten kunnen bieden.

in de reeks ‘Mission command’ van LKOLMArNs KMr Axel van Willigenburg en
KOLMArNs b.d. cees van egmond wordt in deze laatste bijdrage het principe ‘train as you 
operate’ in plaats van ‘train as you fight’ toegelicht. De veelal complexe, chaotische en 
onvoorspelbare omgeving, waaronder de cultuur van de partij waarmee men samenwerkt, 
zal immers aanzienlijk afwijken van de veronderstelde context bij gereedstelling en training.

in het decembernummer besteden we traditiegetrouw aandacht aan het Korps Mariniers, 
dat op 10 december 1665 is opgericht en dit jaar al weer 348 jaar bestaat. Drs. richard 
van Gils beschrijft in zijn bijdrage ‘De VN als reddingsboei voor het Korps Mariniers’ de 
historie van het Korps als snel inzetbare eenheid. in 1965 was Nederland zelf de grootste 
leverancier van de United Nations stand-by forces. Van daadwerkelijke inzet is het nooit 
gekomen. Ook destijds was de politiek zeer terughoudend ten opzichte van de inzet 
van Nederlandse militairen, getuige de quote ‘om in een of andere rimboe te worden 
afgeslacht’, van toenmalig sGP-fractievoorzitter Van Dis.

Als het Marineblad bij u op de deurmat valt is het kerstverlof begonnen. ik wil u allen
bijzonder fijne feestdagen toewensen. Geniet van de welverdiende rust en mocht dit laatste 
niet aan de orde zijn omdat u in het belang van Nederland aan het werk bent dan wens ik 
u en de uwen veel sterkte toe.
ik hoop dat 2014 voor de defensiemedewerkers eindelijk weer eens een goed jaar
wordt. een jaar zonder extra bezuinigingen, reorganisaties en met een nieuw 
arbeidsvoorwaardenakkoord met een loonsverhoging. 

ik wens u veel leesplezier toe. <

3

1883-2013

Foto cover:   
Mariniers op oefening in Noord-Noorwegen.
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I
n de tweede plaats de schaliegasrevolutie, die een 
verschuiving teweegbrengt in de mondiale energiebe-
hoeftes: de VS zou van netto-importeur van fossiele 
brandstoffen omstreeks 2035 netto-exporteur kunnen 

worden. 

Dit artikel schetst enkele scenario’s die kunnen voortvloei-
en uit deze ontwikkelingen. Uiteraard pretendeer ik niet 
dat de toekomst zich volgens deze scenario’s zal ontvou-
wen, maar het gedachten-experiment is nuttig. Schepen, 
onderzeeboten en vliegtuigen waarover we nu nadenken 
moeten immers over een jaar of 30 à 40 nog mee en het 
is de moeite waard dat we vandaag als beroepsvereniging 
meedenken over de marine van halverwege de 21e eeuw.
Eerst schets ik drie scenario’s rondom de Verenigde Sta-
ten, Rusland en Venezuela. Dit artikel besluit met een syn-

Tussen poolijs en schaliegas
Strategische ontwikkelingen die van invloed 
kunnen zijn op de Koninklijke Marine 
Het eerste deel van deze bijdrage, in het novembernummer van het Marineblad, behandelde twee 
ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de Koninklijke Marine. In de eerste plaats het 
smeltende ijs rond de Noordpool, waardoor de Northwest Passage langs Canada en de Northeast 
Passage langs Rusland steeds beter bevaarbaar worden. Laatstgenoemde route betekent een 
aanzienlijke bekorting van de afstand tussen het Verre Oosten en Rotterdam. 

StrategiSche 
ontwikkelingen

deel 2 

Foto boven: Amerikaanse onderzoekers, bijgestaan door Amerikaans 

marinepersoneel, verwijderen ijs van de USS Connecticut, die boven 

het ijsdek van de Noordpool uitkomt tijdens de oefening ‘Ice Exercise’, 

maart 2011. (www.defence.gov)
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these van deze scenario’s: de mogelijke gevolgen voor de 
Koninklijke Marine.

verenigde staten
Door de voormalige Amerikaanse alomtegenwoordigheid 
op de wereldzeeën hoefden we ons niet zoveel zorgen 
te maken of kuststaten de Mare Liberum beginselen van 
Hugo de Groot zouden eerbiedigen. Als deze staten bij-
voorbeeld hun Exclusieve Economische Zones (EEZ) als 
een soort territoriale wateren begonnen te afficheren en 
anderen wilden weren, was de US Navy daar, om in het 
kader van het Freedom of Navigation Program de vrijheid 
van navigatie buiten de 12-mijlszones en in internatio-
nale zeestraten af te dwingen. Zo probeerde Moammar 
Khadaffi de Golf van Sidra (Sirte) als “baai” en dus als 
territoriale zee van Libië te presenteren, maar de Zesde 
Vloot voer hier regelmatig doorheen om te benadrukken 
dat het, conform het geldende zeerecht, om internatio-
nale wateren ging. Een vergelijkbare situatie geldt voor de 
Straat van Hormuz, een internationale zeestraat, waarover 
Iran soevereiniteit claimt. Geregelde passages van Ame-
rikaanse oorlogsschepen en de presentie van de Vijfde 
Vloot in Bahrein onderstrepen de status van internationale 
zeestraat, waar onderzeeboten zelfs onder water door-
heen mogen varen.

Een gevolg van de schaliegasrevolutie kan zijn, dat de VS 
minder overzeese belangen krijgt, doordat het land lang-
zamerhand zelfvoorzienend wordt in zijn energiebehoefte. 
De Amerikaanse mondiale presentie zou daardoor verder 

kunnen afnemen, nog afgezien van aloude isolationisti-
sche tendensen die het land kent. De torenhoge Ameri-
kaanse schuldenlast kan dit effect versterken, waardoor 
met name Democraten bereid zullen zijn te bezuinigen 
op Defensie. Daarnaast raken Amerikanen er meer van 
overtuigd dat bondgenoten, in het bijzonder Europa, niet 
langer consument van veiligheid moeten zijn, maar pro-
ducent. De VS wil zichzelf niet langer en als vanzelfspre-
kend zien als de ‘politieman van de wereld’ en vraagt van 
bondgenoten meer te participeren in de collectieve veilig-
heid. Op maritiem gebied is deze ontwikkeling reeds in 
2007 verwoord in het strategisch concept A Cooperative 
Strategy for 21st Century Seapower. 

Wat is hiervan de consequentie voor Nederland? Ons 
land, in de top-20 rijkste landen ter wereld en top-10 ex-
porteurs, zal niet langer als free rider kunnen meesurfen 
op de Amerikaanse mondiale veiligheidsgaranties en zal 
zelf een fair share moeten opbrengen van de veiligheid 
ter zee, die een afspiegeling is van de omvangrijke Neder-
landse maritieme economie. Een bijdrage, die overeen-
stemt met zijn economische positie, zou er wellicht toe 
kunnen leiden, dat Nederland weer mag aanschuiven bij 
de G20, waar het, afgemeten aan zijn Bruto Binnenlands 
Product aan tafel zou horen.

rusland
Het smeltende ijs rondom de Noordpool biedt nieuwe 
kansen voor kuststaten, zoals Rusland. Exploratie en ex-
ploitatie van de zee(bodem) zal dan ook toenemen. Het 
plaatsen van een Russische vlag onder de ijskap bij de 
Noordpool in 2007 kan worden gezien als een ludieke 
actie, maar ook als afspiegeling van Russische assertiviteit, 
gericht op een claim van Arctische wateren. Eén ding is 
zeker: de Russische overheid heeft het recente vreedzame 
protest van Greenpeace tegen een boorplatform niet als 
ludieke actie beschouwd. Ik wil even stilstaan bij dit actu-
ele incident.

De Arctic Sunrise heeft weliswaar een overtreding begaan 
door de 500 meter veiligheidszone rondom het Russische 
boorplatform binnen te varen, maar het naar Moermansk 
opbrengen van het schip, dat onder Nederlandse vlag 
vaart, is een schending van het Zeerecht. De Arctic Sun-
rise is namelijk aangehouden in internationale wateren, 
enkele zeemijlen van het platform verwijderd. Het schip 

voer weliswaar in de EEZ van Rusland, maar dat doet niets 
af aan de vrijheid van navigatie. Alleen de vlaggenstaat, in 
dit geval dus Nederland, mag in dat geval optreden tegen 
een schip. Uitzonderingen hierop zijn schepen die zich 
schuldig maken aan zeeroverij, slavenhandel en illegale 
radio-uitzendingen. Niet verwonderlijk is het, dat de Arc-
tic Sunrise aanvankelijk werd beschuldigd van zeeroverij, 
aantijging die op geen enkele wijze valt te rijmen met de 
feiten.

Dit incident is een gedragslijn zoals die in de vorige pa-
ragraaf aan de orde kwam. Rusland gedraagt zich alsof 
het in zijn EEZ dezelfde rechten heeft als in zijn territoriale 
wateren. Dit, gepaard aan de claims van de zeebodem tot 
aan de Noordpool zelf, belooft weinig goeds voor de Rus-
sische naleving van het Zeerechtverdrag. Als dit een trend 
is, die vlaggenstaten over hun kant laten gaan, zal Rus-
land met steeds meer succes schepen kunnen weren uit 
de internationale wateren ten noorden van Rusland. Vlag-
genstaten kunnen het tij keren door diplomatieke presen-
tie van zeestrijdkrachten in Arctische wateren, voordat 
Rusland het “gewoonterecht” claimt dat deze wateren 
hem toebehoren.

Het smeltende ijs rondom de Noordpool biedt nieuwe 
kansen voor vlaggenstaten, zoals Nederland. De route 
tussen Rotterdam het Verre Oosten en Rotterdam door 
Arctische wateren betekent een aanzienlijke bekorting van 
de reistijd. De vrijheid van navigatie door deze wateren is 
echter voorshands niet gegarandeerd. Het zou naïef zijn 
te veronderstellen, dat alle staten zich aan het Zeerecht-
verdrag houden. Bondgenootschappelijke maritieme pre-
sentie is benodigd om het te handhaven.

Ons land zal zelf een fair share moeten 
opbrengen van de veiligheid ter zee

Rusland gedraagt zich alsof het in  
zijn EEZ dezelfde rechten heeft als in  

zijn territoriale wateren
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venezuela
Voormalig president Hugo Chávez van Venezuela maakte 
in zijn lange speeches bij herhaling aanspraak op de Bene-
denwindse Eilanden: Aruba, Bonaire en Curaçao. Hoewel 
zijn opvolger, Maduro, zich hierover tot dusver niet expli-
ciet uit, is van een fundamentele politieke koerswijziging 
geen sprake. Venezuela is voor zijn economie sterk eenzij-
dig afhankelijk van de export van aardolie en kampt met 
grote economische en sociale problemen. Sinds vorige 
maand heeft de president volmacht om gedurende een 
jaar wetten in te voeren zonder instemming van het par-
lement. 

Wat is het risico als door de schaliegasrevolutie het mon-
diale aanbod van fossiele brandstoffen zodanig toeneemt 
dat de prijzen dalen? In dat geval zal het heel moeilijk zijn 
de Venezolaanse sociale programma’s, die nu nog met 
oliegelden worden gefinancierd, langer te handhaven. Dit 
zal de sociale onrust in het land ongetwijfeld aanwakke-
ren. De geschiedenis van onder andere de Falklandoorlog 
heeft geleerd, dat machthebbers een “externe vijand” 
zoeken om het ontevreden volk achter zich te scharen. 
Als het Venezolaanse scenario zich op analoge wijze ont-
vouwt, lopen de Benedenwindse Eilanden een vergroot 
risico.

Volgens het Statuut van het Koninkrijk is Defensie ver-
antwoordelijk voor de territoriale verdediging van de 
overzeese gebiedsdelen, maar aan deze taak is de laatste 
jaren door het inzetten van bevoorradingsschepen en 
Oceangoing Patrol Vessels als stationsschip ‘verminderd’ 
invulling gegeven. De presentie lijkt zich thans volledig te 
richten op politietaken, in het bijzonder drugsbestrijding. 
Mocht Venezuela tot agressie overgaan, dan rekent de 
Nederlandse regering wellicht op de VS. Het is echter 
maar de vraag of de VS, die zich traditioneel tegen ‘kolo-
nialisme’ keert, de kastanjes uit het vuur wil halen, zeker 

als dit het gevolg is van Nederlandse verwaarlozing van 
zijn eigen territoriale verdediging. Nederland zal zich dus 
opnieuw moeten bezinnen op de eerste hoofdtaak van 
Defensie in de West, wat neerkomt op voldoende af-
schrikking en snel beschikbare escalatiedominantie.

gevolgen voor de Koninklijke marine
Wat kunnen de consequenties van bovengeschetste 
trends en ontwikkelingen zijn voor de KM?
De schaliegasrevolutie kan leiden tot een minder promi-
nente rol van de VS op de wereldzeeën. Immers, als de 
VS van netto-importeur verandert in een netto-exporteur 
van fossiele brandstoffen, zullen zijn belangen overzee 
afnemen. De afname van deze belangen, gepaard aan 
terughoudendheid wereldwijd te interveniëren, kan ge-
volgen hebben voor de bondgenoten van de VS. Zij zullen 
niet langer een free ride hebben in het kielzog van de 
Amerikaanse inspanningen. Er ontstaat een groeiende 
discrepantie tussen Amerikaanse maritiem-militaire midde-
len enerzijds en bedreigingen anderzijds. Immers, tegen-
over een verminderde Amerikaanse presentie staat een 
toename van bedreigde belangen, zowel van kuststaten 
als vlaggenstaten. Kuststaten hebben belang bij de be-
scherming van pijpleidingen, (internet)kabels, energiewin-
ning, grondstoffen, visserij en het mariene milieu tegen 
zowel statelijke- als niet statelijke actoren. Vlaggenstaten 
hebben belang bij de bescherming van hun handelsvlo-
ten. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland, dat sterk 
afhankelijk is van de veiligheid van de Sea Lines of Com-
munication van en naar de grootste haven van Europa: 
Rotterdam. De Koninklijke Marine zal wereldwijd in staat 
moeten zijn deze veiligheid te bieden, van laag tot hoog 
in het geweldsspectrum.

Het belang van de Northeast Passage (Northern Sea 
Route) zal toenemen, zij het alleen in de zomermaanden. 
Deze nieuwe Sea Line of Communication van en naar 

Het is maar de vraag of de 

VS, die zich traditioneel tegen 

‘kolonialisme’ keert, voor 

Nederland de kastanjes uit het 

vuur wil halen bij een eventuele 

agressie van Venezuela jegens de 

Benedenwindse Eilanden. (www.

lib.utexas.edu)



marineblad   |   december 2013

7

Rotterdam ligt grotendeels binnen de directe invloedssfeer 
van Rusland. Door maritieme presentie zal de Koninklijke 
Marine de vrijheid van navigatie zeker moeten stellen en 
bijdragen aan de strategische balans met Rusland. Uiter-
aard zal dit in bondgenootschappelijk verband gebeuren, 
maar bondgenoten zullen hierin een Nederlandse bijdrage 
verwachten, die in verhouding staat tot de maritieme po-
sitie en inkomsten van ons land.

Voor nieuwbouwprogramma’s betekent dit, dat sche-
pen nog meer dan nu bestand zullen moeten zijn tegen 
extreme koude, ijsafzetting aan dek en zee-ijs. Dit heeft 
gevolgen voor de kwaliteit van gebruikte materialen, de 
stabiliteit en de sterkte van scheepsrompen. 

Nederland hoeft de komende decennia geen invasie van 
buurlanden te verwachten, maar de veiligheid van de 
overzeese eilanden van het Koninkrijk is minder vanzelf-
sprekend. Venezolaanse agressie jegens de A,B,C-eilanden 
is niet onwaarschijnlijk. Nederland zal serieus invulling 
moeten gaan geven aan de eerste hoofdtaak van Defensie 
in de West: de territoriale verdediging. De krijgsmacht zal 
over voldoende middelen ter plekke moeten beschikken 
voor adequate afschrikking en als afschrikking faalt, voor 
escalatiedominantie. Het spreekt voor zich dat hier een 
joint aanpak vereist is, van marine, landmacht, luchtmacht 
en marechaussee.

tot slot
Bovengeschetste scenario’s hebben een sterk interstatelijk 
karakter. Dit is opmerkelijk, omdat sinds het eind van de 
Koude Oorlog een verschuiving heeft plaatsgevonden de 
andere kant op: van interstatelijk optreden naar Maritime 
Security Operations tegen non-state actors, zoals anti-
terrorisme, antizeeroverij en antidrugsoperaties. Gaat de 
slingerbeweging de komende decennia weer naar nadruk 

op interstatelijk optreden? Als de prominente rol van de 
VS als hyperpower vermindert of zelfs wegvalt is dit niet 
onwaarschijnlijk. De geschiedenis toont aan dat transitie 
van hegemonie tussen staten meestal gepaard gaat met 
conflicten.

De grootste gemene deler van bovengenoemde scenario’s 
zou ik willen samenvatten met de noodzaak van escala-
tiedominantie. De Koninklijke Marine zal in de toekomst 
in verschillende theaters tot in het hoogste gewelds-
spectrum in staat moeten zijn om dreigingen op, onder 
en boven het zeeoppervlak het hoofd te kunnen bieden. 
Nederland zal als kuststaat, vlaggenstaat èn bondgenoot 
een aandeel moeten leveren aan de bescherming van ma-
ritieme belangen. Het Internationaal Energie agentschap 
verwacht in 2035 de Amerikaanse omslag naar netto-ex-
porteur van fossiele energie, met alle gevolgen van dien. 

Tegen die tijd is de Northern Sea Route een gebruikelijke 
route. Dat lijkt ver weg, maar het varende en vliegende 
materieel waarover we nu gaan nadenken, is dan nog 
betrekkelijk nieuw. <

Kapitein ter zee mr n.a. (niels) woudstra is  
universitair hoofddocent nlda.

Patrouilleschip Zr. Ms. Groningen. De Koninklijke Marine zal wereldwijd in staat moeten zijn de veiligheid van de Sea Lines of Communications zeker 

te stellen.

Welke trends en ontwikkelingen zijn wat 
u betreft van belang voor de toekomst van 
de KM? Of de krijgsmacht in zijn geheel? 

Help onze minister van defensie met 
haar visie en schrijf een essay, opiniestuk 
of doorwrocht artikel!

Scan de code voor meer informatie



Reacties
‘om te voorkomen dat er 
nog slechts sprake is van een 
afbraakproces bij defensie 
moet zo snel mogelijk een 
richting worden gekozen voor 

de ontwikkeling van onze krijgsmacht. hieronder noem ik kort 
een aantal randvoorwaarden die bij het bepalen van die richting 
naar mijn mening relevant zijn. 

We moeten, om te beginnen, ons realiseren dat anderen op het 
wereldtoneel de dienst uitmaken en dat wij daar verder nauwelijks of 
geen invloed op uit kunnen en willen oefenen. Met het lidmaatschap 
van een aantal internationale verbanden kunnen we in ieder geval onze 
stem laten horen maar echt meedoen is er niet bij. Dit meepraten zal 
trouwens wel gepaard moeten gaan met een zekere militaire inbreng 
anders is zelfs dit laatste niet aan de orde.

Als je wil bezuinigen moet je beginnen met het beperken van je 
output ofwel het operationele product. Alle andere activiteiten van 
de krijgsmacht zijn een afgeleide van dit product. Degene die na 20 
jaar korten op het defensiebudget nog steeds denkt dat bezuinigen in 
de ondersteunende sfeer nog iets oplevert is geen optimist maar een 
luchtfietser. 

Bij de omvang van de krijgsmacht gaat kwaliteit voor kwantiteit: liever 
een kleinere state of the art krijgsmacht dan meer eenheden die zich in 
dat geval niet meer kunnen meten met de top. Dit heeft verschillende 
voordelen. In internationaal verband vergroot dit het prestige (beter 1 
JSF dan 10 gedateerde F-16’s). Het beperkt weliswaar het voorzettings-
vermogen maar dat is eerder een voordeel dan een nadeel; operaties van 
langere duur  zijn extreem kostbaar en ontaarden vaak in een status quo 

die eigenlijk niets oplost. Ten slotte profiteert de BV Nederland maximaal 
mee van de ontwikkeling van nieuwe technologie. Uiteraard is deze  
prioriteit voor kwaliteit ook onverkort van toepassing op het personeel.
We moeten zo lang mogelijk vasthouden aan een complete krijgsmacht 
waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Toekomstige dreigingen 
vallen niet nauwkeurig te definiëren. Uitbreiden van een bestaande 
capaciteit is aanzienlijk eenvoudiger dan het creëren van een nieuwe 
capaciteit 
De tijd van ‘heilige huisjes’ is voorbij. De band van de mariniers met 
Rotterdam is iets om trots op te zijn maar draagt niet bij aan de 
gevechtskracht. Ook het feit dat de lokale economie op bepaalde 
plaatsen staat of valt met de aanwezigheid van een militaire eenheid/
inrichting kan helaas geen factor meer zijn.

Ten aanzien van het soort eenheden waar onze krijgsmacht over moet 
beschikken zijn uitsluitend de Nederlandse belangen richtinggevend. 
De bijdrage aan internationale verbanden is dus een afgeleide van de 
operationele capaciteit die wij als Nederland voor de bescherming van 
onze eigen belangen nodig denken te hebben. Inzetbaarheid voor 
internationale vrede en veiligheid is geen uitgangspunt meer en daar 
wordt slechts aan bijgedragen als er een substantieel verband is met 
onze eigen vrede en veiligheid.

Alles overziend luidt mijn conclusie dat de keuze van de heer Van Dijk 
voor een maritieme handelsmacht zonder meer de juiste is. Voorop 
staat echter het belang om, voor welke optie dan ook wordt gekozen, 
deze beslissing op een zo kort mogelijke termijn te nemen. Alleen dan 
kunnen opgelegde bezuinigingen op een verantwoorde manier worden 
geïmplementeerd.’

m.d. valentijn, Ktz b.d.

reactie naar aanleiding van het artikel ‘het overleven van de toekomst’, door 
s.a.j. dijk, marineblad nr. 6, 2013
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Z o r g e l o o s  v e r z e k e r d  

De collectieve zorgverzekering speciaal voor u!

Zorgzaam 
verzekerd
zoals 
het ú past

Zorgzaam, opgericht door de vakbonden voor Defensie-
personeel, heeft een aantrekkelijke collectieve zorg- 
verzekering afgesloten bij Univé Verzekeringen. Deze 
zorgverzekering is speciaal bestemd voor iedereen die 
werkt(e) voor Defensie, met inbegrip van gezinsleden. 
Zorgzaam biedt u een zeer voordelige zorgverzekering. 
De premie voor de basisverzekering 2014 is € 87,31  
per maand, met een verplicht eigen risico van € 360. 
U hebt een grote keuzevrijheid met zes aanvullende 
verzekeringen tegen een scherpe prijs.
 

Met de zorgverzekering van Zorgzaam profiteert u van 
een goede zorgverzekering met interessante premies en 
een uitstekende service. Zo kunt u gebruikmaken van 
de speciaal voor u ingerichte telefonische helpdesk. 
Welk pakket u ook samenstelt, u bent altijd voordelig 
uit bij Zorgzaam!
 
Zorgzaam is ondergebracht bij Univé en werkt zonder 
winstoogmerk. Een positief resultaat geeft Zorgzaam 
terug aan haar verzekerden.

Wilt u weten hoe laag uw premie wordt?

Ga dan snel naar:

www.zorgzaamverzekerd.nl
of bel 072 - 5 277 677

Aanvullendeverzekering
al vanaf

€ 3,75

UNI_Adv_Zorgzaam-Marineblad-201310_201x293.indd   1 19-11-13   13:56
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I
n het septembernummer van het Marineblad hebben 
we uiteengezet wat MC behelst. De sterk wisselende 
omstandigheden in een inzetgebied vergen besluiten 
op het niveau, het dichtst bij de actie, zoals Ferguson 

in het citaat op deze pagina, zo treffend verwoordt. 
Decentraal in plaats van centraal en het accepteren van 
onzekerheid op de bovenliggende niveaus. Voor de KM 
niet alleen relevant binnen het Korps Mariniers. 

In het oktobernummer zijn we ingegaan op de 
consequenties van MC voor de defensieorganisatie. 
Daarbij blijkt de organisatiestructuur en werkwijze van 
het ministerie van Defensie strijdig met de door haar 
geformuleerde doctrine. Hierdoor moeten commandanten 
de frustrerende effecten daarvan filteren om een goede 
toepassing van MC mogelijk te maken. Voorts zijn de 
consequenties voor de defensieorganisatie op het gebied 
van bedrijfsvoering, opleiding, personeelsbeheer en 
training benoemd.
In dit derde en laatste deel willen we een aantal aspecten 
belichten die de (toekomstige) commandant kunnen 
helpen zich hierin te ontwikkelen. Hoewel we menen dat 
deze geschikt en toepasbaar zijn voor alle commandanten 
van onze krijgsmacht, richten we ons bij het concretiseren 
daarvan, met een aantal ideeën voor training en opleiding 
op het niveau van squadron en van troop2 binnen het 
Korps Mariniers.

de operationele context
Sinds jaar en dag is het adagium voor trainen en oefenen 
binnen de defensieorganisatie: ‘Train as you fight’. 
Inmiddels hebben we een flink aantal operaties achter 

Opdrachtgerichte Commandovoering of Mission Command: 

Meer dan een mindset
Mission Command (MC) is volgens de defensieleiding het leidend beginsel voor bevelvoering binnen 
de gehele krijgsmacht. De complexe, chaotische en onvoorspelbare omgeving waarin onze eenheden 
moeten optreden vergt zo’n benadering. Dit doctrinaire uitgangspunt moet dan ook herkenbaar zijn in 
het doen en denken van al degenen, die zich met bevelvoering (command) bezighouden.

deel 3 

de rug, waarin de eenheden geen directe gevechtstaak 
hadden. We kunnen daarom beter spreken van: ‘Train as 
you operate’. De complexe, chaotische en onvoorspelbare 
omgeving waarin dat plaatsvindt zal echter ten dele 
afwijken van de veronderstelde context bij gereedstelling 
en training. 
Dat kan zijn op het gebied van de strategie, bijvoorbeeld 
door een mismatch tussen doelstelling en bevoegdheden, 
onduidelijkheid over de positie op het geweldsspectrum 
als gevolg van beide, schimmigheid rond de Rules Of 
Engagement. Maar ook op het gebied van de structuur 
zijn veelal ingrijpende wijzigingen te verwachten. Zo zal er 
in de meeste gevallen sprake zijn van een taakorganisatie 
met elementen uit alle Nederlandse krijgsmachtdelen. 
Maar er zal ook moeten worden samengewerkt met 
andere nationaliteiten, die in veel gevallen een andere 
commandovoering en SOP’s (Standard Operating 
Procedures) hebben. Materieel en bewapening wijken 
af, terwijl communicatie sterk bemoeilijkt kan zijn door 
apparatuur, taal en procedures. En dan hebben we het 
nog niet gehad over de afwijkingen op het gebied van 
cultuur: andere gewoontes, andere werkwijze, gender 
aangelegenheden, taal, ethiek etc.. Zo zal samenwerking 
met Chinese militaire eenheden in Mali heel wat 
inlevingsvermogen vergen van de commandanten van de 
Nederlandse eenheden.

Deze strategische, structurele of culturele omstandigheden 
zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden door de uitgezonden 
commandant, terwijl ze ernstig kunnen wringen met de 
MC gedachte. Aan de (soms jonge en in dit opzicht min-
der ervaren) commandant de taak om de effecten daarvan 
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‘MC recognises that, generally, the best decisions will be made by those closest 

to the point of action and that all decisions made in real time will be imperfect.’ 

(Ferguson, COO, Country Fire Authority, Australië) 

de eigen toepassing van MC niet te laten verstoren (zie 
ook deel 2, m.b.t. de eerste spagaat).

mc behoeften

wat vraagt mc van commandanten op het 
genoemde niveau?
In het vorige artikel is aangegeven, dat voor het 
welslagen van MC bij de toepassers een juiste attitude 
of grondhouding noodzakelijk is. Over attitude - het 
ontstaan en de vorming ervan, wat er mee samenhangt, 
waardoor beïnvloed - is veel meer te zeggen dan binnen 
de reikwijdte van dit artikel mogelijk is. Om het eenvoudig 
te houden durven we de stelling aan dat persoonlijke 
omarming van de drie Korpswaarden – Verbondenheid, 
Kracht en Toewijding – voldoet en een positieve 
grondhouding oplevert voor MC.

Kennis. De attitude is het begin. Commandanten hebben 
vervolgens behoefte aan kennis. Vanzelfsprekend zijn: 
tactisch/operationele kennis, technische kennis van 
wapensystemen en hun toepassingsmogelijkheden, 
kennis van logistiek. Kortom, onderwerpen die sinds jaar 
en dag deel uit maken van onze opleidingsprogramma’s. 
In het licht van de geschetste operationele context is het 
nodig de (toekomstige) commandanten te scholen op het 
gebied van politiek/diplomatie en cultural awareness. MC 
vergt daarnaast kennis over commandovoering en, van 
alle commandanten, zelfkennis.

commandovoering. In deel 1 zijn de kenmerken en 
functies van MC geschetst. Command is een continue 

proces, waarin diverse deelprocessen (cyclisch) 
voorkomen. De commandant moet geschoold zijn in alle 
activiteiten van die processen. Vervolgens moet hij ze 
kunnen combineren met de functies en kenmerken van 
MC. In het kader (onderaan deze pagina) een overzicht 
van de elementen in het commandovoeringproces.

zelfkennis. Het vorige artikel gaf aan dat kennis en 
kunde voor de marineman weliswaar niet onbelangrijk 
zijn, maar dat voor MC bepalend is, wie hij is.4 Dat 
moeten we dus weten. Zeker de persoon zelf. We 
hebben echter allemaal het kenmerk van deze wereld: 
imperfectie. Te vaak worden tekortkomingen door 
de eigenaar niet (of onvoldoende) onderkend, met 
als gevolg dat ze tot uitdrukking komen in gedrag en 
storend zijn voor de procesgang. Zelfkennis die leidt tot 
zelfinzicht is belangrijk, ook al omdat het de weg effent 
om de minder sterke punten aan te pakken of te laten 
compenseren door anderen (een zeer gewenst effect 
van verbondenheid). Het mag duidelijk zijn dat dit een 
eveneens goede kennis vergt van de ander(en) binnen de 
eenheid. Hiermee is MC een ‘command approach from a 
human centric perspective’.

vaardigheden. Commandanten hebben ook behoefte 
aan vaardigheden. De opgedane kennis moet door trai-
ning en oefening leiden tot vaardigheden. Op tactisch /
technisch gebied en op het gebied van overleven. Klimaat 
en terrein mogen geen belemmering zijn voor effectief 
optreden en het voortzettingsvermogen niet aantasten. 
Daarin heeft de training tot dusver prima voorzien. De 
operationele context vergt goede vaardigheden op het 

zes operationele processen3

1. Besluitvorming en Planning, met als subprocessen: 
 Analyse van de toestand en opdracht

Informatie verzamelen en verwerken
Besluiten
Doelstellingen bepalen

 Taken vaststellen
2. Initiëren, met als subprocessen:
 Briefen
 Taken verdelen
 Operationele waarden en normen aangeven
3. Controleren, met als subprocessen:
 Operationele waarden en normen bewaken
 Progressie volgen
 Continue besluitvorming

4. Ondersteunen, met als subprocessen:
 Individuele bijdragen ondersteunen
 Aanmoedigen
 Teamgeest stimuleren
 Conflicthantering
 Moreel ondersteunen
5. Informeren, met als subprocessen:
 Taken en plannen verduidelijken
 Op de hoogte houden
 Feedback ontvangen en interpreteren
6. Evalueren, met als subprocessen:
 Haalbaarheid van ideeën (m.i.v. endstate) onderzoeken
 Prestaties reviewen
 Zelfreflectie stimuleren
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gebied van politiek en diplomatie. MC vergt daarnaast 
vaardigheden op het gebied van de deelprocessen uit het 
commandovoering proces. Daarbij valt te denken aan 
informatieverwerking, analyse van de toestand, besluit-
vorming, planning en diverse vormen van communicatie. 
MC vergt ook sociale vaardigheden. Dat betekent het 
vermogen om met andere mensen samen te werken, 
goed te communiceren, te luisteren, hen te begrijpen en 
te enthousiasmeren, zowel individueel als in groepen.5 

gedrag. Gedrag is de zichtbare uiting van wie we zijn 
en wat ons beweegt. Hebben we ons geïdentificeerd 
met de Korpswaarden (attitude) en is dat leidend voor 
ons denken (mindset), dan zal het gedrag positief en 
niet als storend of hinderlijk worden ervaren. Uit ons 
gedrag moet ook blijken dat we onszelf kennen, ons niet 
beter voordoen dan we zijn en de inbreng van anderen 
waarderen. Met andere woorden, geen gewenst gedrag 
maar authentiek gedrag.

hoe mc te ontwikkelen?

Kennis. De noodzakelijke kennis wordt verkregen door 
scholing en (zelf)studie. Binnen de defensieorganisatie 
moet kennis praktisch worden toegepast. Dat betekent 
dat we het geleerde in de praktijk moeten toetsen, 
verdiepen, ontwikkelen en, indien nodig, bijstellen. 
Training en oefening, binnen en met de eenheden, 
bieden daarvoor een uitstekend platform. Om ervoor 
te zorgen dat alle relevante aspecten voor alle leiders 
op de diverse niveaus aan bod komen moeten deze in 
de trainingsdoelstellingen worden ingebracht en in de 
trainingsprogramma’s worden verwerkt.

zelfkennis/zelfinzicht. Dit begint bij (zelf)onderzoek. 
Een Sterkte/Zwakte analyse kan voor zelfkennis de basis 
zijn. Vervolgens is een peer evaluation via intervisie aan 
te raden. Omdat we ons ontwikkelen, groei doormaken, 
is de uitkomst van de analyse in de tijd aan verandering 
onderhevig. 

Kennis van anderen. Het belangrijkste beginsel bij ken-
nis van anderen is: investeer in tijd en aandacht. Zoals 
in het eerste artikel al is aangegeven, hebben comman-
danten daar tijd voor. Zij hoeven zich immers niet druk te 
maken om uitvoeringszaken en details, omdat daar op het 
onderliggende niveau voor wordt gezorgd. Training en 

oefenprogramma’s ondersteunen dat proces. Daarbij zal 
de meeste aandacht uitgaan naar diegenen, die in MC de 
bevoegdheden gemandateerd krijgen.

vaardigheden. ‘Uben, üben, üben’ is de gevleugelde 
Duitse uitdrukking voor het onder de knie krijgen van 
vaardigheden. Ook hier niets nieuws onder de zon. Wat 
wel nieuw is, is dat er in trainingsprogramma’s meer 
onderscheid gemaakt moet worden naar de specifieke 
vaardigheden van het individu. Zo dienen skills and drills 
om (onervaren) mariniers, matrozen en soldaten gereed 
te maken (en te houden) voor de uitvoering van hun 
taken. Kaderleden moeten die vaardigheden bijhouden 
maar dienen het merendeel van hun tijd te besteden 
aan wat voor hen het meest van belang is om hun 
leiderschaps- en commandorol goed te kunnen vervullen 
en uit te groeien tot ‘beheersers’ van MC. Afhankelijk van 
het niveau in de organisatie (combat group tot section) 
gaat het om vaardigheden als: het commandovoering 
proces, situational awareness, het lezen van het ter-
rein, doorlopen van de OODA-loop, besluitvorming, 
verantwoording nemen en dragen, communicatie, ethiek 
en omgaan met dilemma’s, etc..

gedrag. Onverminderde nadruk op de drie waarden, die 
de attitude kenmerken: kracht, verbondenheid, toewijding. 
In het interview met het hoofd projectgroep Korpswaar-
den, LNTKOLMARNS Kees Schellens, in het novembernum-
mer van ‘Houwe Zo’ komt al een duidelijke visie naar voren, 
hoe deze waarden bij eenieder op het netvlies (en hopelijk 
dieper) te houden. Een way of life moet het worden.6

In het proces naar gedragsontwikkeling hebben we goede 
ervaringen opgedaan met een persoonlijk ontwikkel plan, 
gebaseerd op de Sterkte/Zwakte analyse. Zo’n plan biedt 
houvast, benoemt zaken specifiek en is een uitstekend 
middel voor toetsing in de tijd. Een adequate toepassing 
van het begrip education permanente.

hoe kunnen we dat doen?

algemeen  
•  Benadruk dat MC meer is dan een wijze van comman-

dovoering. Het is een wijze van werken, van opereren, 
een uiting van een state of mind, of sterker nog, een 
way of life.

•  Benadruk dat MC niet is het delegeren van verantwoor-
delijkheden maar het toekennen van beslissingsbe-
voegdheden en ruimte voor initiatief.

•  Benadruk dat vertrouwen de kurk is, waarop dit drijft.
 
Korpswaarden 
•  In het kader van MC zijn alle drie de Korpswaarden van 

belang. Verbondenheid echter is de waarde die de essen-
tie van MC het meest raakt. Onderlinge afhankelijkheid 
stimuleert het besef van verbondenheid en saamhorig-
heid. In training en oefening dient daarop de nadruk te 
liggen: Shared Hardship, zoals we die tegenkomen tij-
dens training in Schotland, Noorwegen, de Jungle etc.

•  Organiseer een vast ‘welkomstritueel’ voor ieder nieuw 
lid in een eenheid, maar ook een afscheidsritueel voor 
vertrekkende leden.

Het geleerde moet in de praktijk worden getoetst, verdiept, ontwikkeld 

en, indien nodig, bijgesteld. Dit kan door training en oefening.
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•  Organiseer van tijd tot tijd een familiedag voor de een-
heid.

•  Creëer als leider het gevoel van gedeeld ‘eigenaarschap’ 
binnen de eenheid. Met name ten aanzien van training 
en trainingsdoelstellingen.

Kennis 
•  Kennis moet iedereen zelf opdoen. De organisatie faci-

liteert dat weliswaar door middel van opleidingen maar 
veel hangt af van hetgeen de individuele militair daar 
zelf aan doet. Die moet op zoek naar mogelijkheden 
voor zelfstudie, met name in het Engels, omdat in het 
Nederlands weinig goed leesmateriaal bestaat over de 
wijze waarop MC tot zijn recht komt.7

•  De sociale media bieden ook mogelijkheden om in-
zichten en ervaringen van anderen te vernemen en te 
delen.8

vaardigheden  
•  Situational Training Exercises: Stel scenario’s op die zich 

kunnen voordoen in situaties, die zich niet laten voor-
spellen qua verloop en afloop. Beoefen ze eenheidgewijs 
of alleen met het eenheidskader. Zoom in op besluitvor-
ming en commandovoering. Zorg ervoor, dat frictie, on-
zekerheid, wijzigende doelstellingen (fluïditeit) en chaos 
deel uitmaken van het scenario, zodat het hanteren van 
gemandateerde beslissingsbevoegdheid en initiatief tot 
hun recht komen.

•  Behandel het begrip ‘intelligente ongehoorzaamheid’9 
aan de hand van geschetste scenario’s. Benadruk het 
belang van de te bereiken end state daarbij.

•  Zorg ervoor, dat ieder programmaonderdeel tijdens een 
training zowel taak- als teamgericht is.

•  Organiseer goed gestructureerde after action reviews, 
na iedere trainingsactiviteit. Het belang van goed evalu-
eren en reflecteren voor een lerende organisatie is evi-
dent. Voer direct na de activiteit een snelle evaluatie uit, 
op een later (maar niet te laat) moment gevolgd door 
een formele.

•  Organiseer binnen de eenheid regelmatig cross training. 
De extra uitrusting en bewapening, die nu binnen de 
16 man sterke secties wordt gevoerd maakt het voor de 
leden van de sectie noodzakelijk om met de andere dan 
de organieke bewapening en uitrusting te oefenen en 
daarmee de multifunctionaliteit van elk lid van de een-
heid te benadrukken.

•  Organiseer trainingen die zich specifiek richten op de 
elementen uit het commandovoering proces. 

•  Organiseer peer intervisie gesprekken over het onder-
werp MC en de trainingsmogelijkheden voor effectieve 
toepassing ervan.

gedrag  
•  Stel op grond van zelfonderzoek een eigen Sterkte/

Zwakte analyse op. Het gebruik van DISC10 kan helpen 
bij het vaststellen van eigen voorkeursgedrag – onder 
bepaalde omstandigheden – en het effect daarvan op 
anderen. Zoek bewust aanvulling en/of tegenspel bin-
nen de eenheid. Kies een of meerdere (sub) processen 
uit per trainingsactiviteit en laat je daarop als leider spie-
gelen. Doe hetzelfde met het eenheidskader.

•  Gebruik de functioneringsgesprekken en beoordelings-
gesprekken om terugkoppeling te krijgen over jouw 
leiderschap.

tot besluit
In een drietal artikelen hebben wij getracht het begrip 
Mission Command te verduidelijken. In het eerste artikel 
de conceptuele benadering. Daarna in het tweede de 
behoefte die MC stelt aan de organisatie. In dit artikel ten 
slotte een praktische benadering voor degenen, die ermee 
aan de slag moeten (of al zijn). 

We realiseren ons dat we een eenvoudiger onderwerp uit 
het militaire metier hadden kunnen kiezen. We zijn deze 
uitdaging echter aangegaan in het besef, dat de operaties 
waarin onze eenheden in de toekomst worden ingezet 
qua omstandigheden, moeilijkheidsgraad en onvoorspel-
baarheid een MC benadering vergen. Dat mag niet half-
slachtig gebeuren, omdat dan de chaos en onvoorspel-
baarheid alleen maar toenemen. 
MC zou daarom speerpunt moeten zijn van de defensie-
organisatie en haar krijgsmachtdelen. (Toekomstige) com-
mandanten moeten aangemoedigd worden voortdurend 
met dit begrip bezig te zijn, zowel in de beoefening in de 
dagelijkse praktijk als in de discussie met collega’s. MC als 
kern van onze bedrijfsvoering! We hopen dat onze artike-
len daaraan bijdragen. <

Kolmarns b.d. cees van egmond en ltKolmarns 
Kmr axel van willigenburg zijn (deels gezamenlijk) 
actief betrokken geweest bij de implementatie van 
mc bij de operationele eenheden van het Korps ma-
riniers en behoren tot de fervente voorstanders van 
het concept. beiden zijn thans nog actief op het ge-
bied van leiderschap en coaching.

noten
1   Website Ministerie van Defensie.
2   Squadron is de naam voor een eenheid, vergelijkbaar met compag-

nie, troop vervangt het peloton in de nieuwe organisatie binnen het 
Korps Mariniers.

3  Vrij naar het model van professor John Adair (UK) voor Action-Cen-
tred Leadership; een blauwdruk voor leiderschap en management van 
een team, groep of organisatie. Auteur van 40 boeken, vertaald in 
18 talen over zakelijk, militair en andere leiderschap. Adair is militair 
geweest.

4   Lees voor man ook vrouw, voor hij ook zij.
5   Robbins, Hunsaker, Trainen van interpersoonlijke vaardigheden, 

2003, blz. 25. 
6   Korpswaarden, in Houwe Zo, periodiek Contact oud- en actief die-

nende Mariniers, november 2013, blz 6-7.
7   Handzame boekwerken, zoals ADP – 6 Mission Command (2012), 

ADRP 6-22 Army Leadership (2012) en FM 7-1 Battle Focused Trai-
ning (2003), zijn ongeclassificeerd en als PDF volledig te downloaden. 
Een interessante plek is: www.benning.army.mil, onder “Leadership 
development” met aandacht voor MC, maar ook voor andere topics.

8   Aansluiting bij fora, die met behulp van discussies inzoomen op MC, 
zoals: www.facebook.com/CompanyCommand. Maar ook: www.
linkedin.com, met de groep Maneuver Self Study Program en sub-
groepen, zoals “Leader Development” en “Leadership”. Zie tevens 
www.marines.com met de 11 leadership principles bij het USMC. Of 
een eigen forum opstarten, m.b.v. sociale media.

9   Jaap Peters “Intelligente ongehoorzaamheid”, Marineblad nr 2, maart 
2012 jaargang 122, blz 18.

10   DISC is een zeer bruikbare tool voor het vaststellen van voorkeursge-
drag onder bepaalde omstandigheden. Dit gebeurt aan de hand van 
een aantal on line vragen. DISC wordt gebruikt bij de SMVBO van de 
KM.
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H
et is een fascinerende maar verwarrende tijd. 
Snelle technologische ontwikkelingen, nieuwe 
communicatiemiddelen, ingrijpende sociaal-maatschappelijke 
veranderingen en steeds verdere globalisering op een 

achtergrond van grote geopolitieke verschuivingen. Deze tijdsgeest 
is mooi beschreven in het boek ‘De Duizelingwekkende Jaren’ door 
Philipp Blom. Het boek beschrijft niet de huidige tijd, maar schetst de 
spannende periode aan het begin van de 20e eeuw. Vandaag honderd 
jaar geleden, toen iedereen in Europa zich voorbereidde op het 
kerstfeest, waren dit ook de onderwerpen die tijdens het diner in goed 
gezelschap werden besproken. 

Na de kerst van 1913 zou kerst voor miljoenen gezinnen niet meer 
hetzelfde zijn. Decennia aan vrede gingen na de terreuraanslag van 

28 juni (Sarajevo) in rook op en de oorlog barstte los. Vader, broer of zoon, of in veel 
families alle drie, zoals de monumenten in oude Europese dorpen getuigen, kwamen 
niet terug van het front. Diegenen die wel terugkeerden bleken niet meer de oude 
te zijn. Toen de kanonnen eindelijk zwegen gaf de Spaanse griep nog een trap na en 
veroorzaakte de pandemie meer slachtoffers dan de loopgraven. Het resultaat van 
de dubbele Apocalyps was tientallen miljoenen doden en gewonden, vier ingestorte 
keizerrijken en de fundamenten voor een nieuwe wereldoorlog. Dit had niemand 
voorzien tijdens die bruisende, duizelingwekkende jaren aan het begin van de twintigste 
eeuw. Dat werd niet besproken tijdens die kerstdagen. Want waarom zou 1914 niet 
gewoon een voortzetting van 1913 zijn?

Volgend jaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de Grote Oorlog, zoals hij is gaan heten. De 
loopgravenoorlog die een hele generatie wegvaagde blijft velen fascineren. Verschillende 
evenementen en herdenkingen zullen aandacht geven aan verhalen die typerend waren 
voor de tijd. Maar de oorzaken van de oorlog, structurele ontwikkelingen en trends die al 
jaren de fundamenten voor het conflict aanlegden, zullen waarschijnlijk weinig aan bod 
komen. De oorzaken zijn immers te complex om in simpele soundbytes samen te vatten, 
en als ze al worden genoemd kan het impliciete kader niet ontbreken: ‘inmiddels weet 
de mensheid beter en we zullen het nooit meer zover laten komen.’

Toch zou 2014 een deukje kunnen slaan in de breed gedragen veronderstelling dat 
de mensheid zich alleen maar op het pad der vooruitgang bevindt. In Azië staat er 
een pannetje op het vuur. China, Japan en andere buurlanden hebben geschillen die 
veel dieper gaan dan ruzie om een paar onbewoonde eilanden. En in Oekraïne is het 
gevecht over de plaats en toekomst van het land volop gaande, weliswaar nu nog met 
zuiver politieke middelen. Syrië, eerst een opstand, nu een burgeroorlog kan straks een 
regionaal conflict worden. 

Kortom, grote conflicten liggen weer op de loer. Dan zijn de vooruitblikken naar de 
Europese en gemeenteraadsverkiezingen, en voor de ras-optimist, het WK in Brazilië, 
toch maar kleine stipjes op de horizon. Het blijft een fascinerende tijd, met genoeg 
om over te filosoferen en debatteren. Op naar kerst 2013 en genieten van wat ons nu 
gegund is. <
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N
u de beslissing om in Vlissingen een moderne Marinierskazerne 
te bouwen definitief is wordt het duidelijk dat de Van 
Ghentkazerne (VGKAz) in rotterdam als opleidingskazerne gaat 
sluiten. Voor de mariniers betekent dit dat zij uit rotterdam 

vertrekken. Jaren geleden is het hoofdkwartier uit rotterdam vertrokken. 
een van de oudste organisaties van Nederland, in 2015 bestaat het 
Korps 350 jaar, krijgt zo steeds minder binding met een stad die zo bij de 
geschiedenis hoort. ‘rotterdam zit in het DNA van het Korps Mariniers’, 
wordt weleens gezegd. De bijzondere daadkracht, hun toewijding en 
unieke verbondenheid met rotterdam zijn altijd opmerkelijk geweest. Nu 
de VGKAz dreigt ‘leeg te lopen’ is het belangrijk, meen ik persoonlijk, 
dat we nadenken over hoe wij rotterdam en de mariniers kunnen blijven 
verbinden. Hieronder mijn mening, wat denkt u?

De volledige sluiting van de VGKAz is pijnlijk en moet wat mij betreft worden voorkomen. 
rotterdam en de mariniers hebben volgens mij wel degelijk een gemeenschappelijk 
DNA. Laten we proberen om dit rijksmonument te behouden en transformeren naar 
een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Daar waar mogelijk het gebouw renoveren, 
verbouwen en een deel van het complex (slaapaccommodatie) aan de gemeente schenken. 
in de MFA vestigen we het volgende:
1.  Het Mariniersmuseum, een museum op een plek waar ruim 60 jaar lang mariniers zijn 

opgeleid, waar een eerste museum ooit ontstond, waar bezoekers nog in de ‘echte 
opleidingsslaapzalen’ kunnen lopen;

2.  een veteranencafé randstad. een plek waar nu en in de toekomst veteranen uit de 
randstad samen kunnen komen;

3.  een modern conferentieoord en symposiumplatform (doelgroep Defensie en 
rotterdamse Haven);

4.  een vaste plek voor de Marinierskapel, met mogelijkheden een concert te houden. 

in mijn optiek wordt het museum een interactieve plek, ook om voorlichting te geven over 
het Korps, waar jaarlijks schoolkinderen op bezoek kunnen gaan en wellicht in een dag 
zelfs hun ‘mariniersdiploma’ kunnen behalen. een modern museum, vergelijkbaar met het 
geweldige museum van het UsMc.
Het veteranencafé kan tevens een soort van gezondheidsbureau accommoderen, 
waar men voorlichting en advies geeft om gezond te leven. Veteranen zijn welkom. 
Gericht op de toekomst, waarin we duurzaam moeten denken nu we komen te leven 
in een participatiesamenleving. Waar ‘fitness onder begeleiding’ van (oud) fysieke 
training-instructeurs mogelijk is. een nu nog niet bestaand, maar niet ondenkbaar, 
‘Participatiebureau’ dat bemiddelt tussen veteranen die vrijwilligerswerk willen doen of een 
vrijwilliger nodig hebben. 

ik zie een miniconcertzaal voor de Marinierskapel die op verschillende dagen mogelijkheden 
biedt om concerten te geven.
Mogelijkheden voor de huisvesting van het kantoor van ‘cOM, WJB, stichting Mariniers’, 
allemaal gevestigd in rotterdam (staat in hun statuten). Misschien is het ook wel een plek 
waar op, onder, boven het huidige atletiekveld een transferium kan worden gebouwd. Voor 
een deel kan de gemeente rotterdam het terrein een andere bestemming geven. zo wint 
iedereen. Laten we kijken naar kansen. 
De Multifunctionele Accommodatie zal de mariniers missen maar het is natuurlijk 
fantastisch om publiek te verwelkomen dat geïnteresseerd is in het Korps Mariniers. < 
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T
wee Augusta Westland 139 (AW-139) helikopters ver-
vingen de AS-355 van provider Heli Holland. Deze AW-
139 helikopter is aanzienlijk groter dan zijn voorganger. 
Vandaar dat de Kustwacht zich dan ook de trotse eige-

naar van een nieuwe helikopterhangaar mag noemen. De KW 
CARIB mocht verder twee nieuwe typen varende eenheden be-
groeten: de nieuwe bijboot voor de Cutters en vijf Justices. Het 
Reddings- en Coördinatiecentrum (RCC) te Curaçao is volledig 
verbouwd. In de nabije toekomst starten andere grote projecten: 
een VHF (vervangings-)project ter verbetering van de communi-
catie met de scheepvaart, het VIU-project (Verbeterde Informatie 
Uitwisseling) en de vervanging van de SuperRHIBs. 
Dit artikel biedt een ‘blik achter de schermen’ van de KW CARIB 
en wil hiermee voorzien in de informatiebehoefte van veel col-
lega’s binnen de defensieorganisatie die direct of indirect betrok-
ken zijn bij de KW CARIB. De KW CARIB is immers een civiele 
organisatie, die in zeer belangrijke mate wordt ondersteund 
door Defensie.

het rcc
Het Redding en Coördinatiecentrum van de KW in het Caribi-
sche Gebied heeft de centrale coördinatie bij de inzet van de 
KW eenheden in het Caribische gebied en is daarnaast 24/7 de 
meldkamer via het 913 alarmnummer voor (aero)-maritieme 
incidenten in de regio.  

De wens om de verouderde werkruimte en werkprocessen van 
het RCC te professionaliseren resulteerde in een project, waar-
van de belangrijkste resultaten zijn: 
•  de werkstations zijn nu zo geplaatst dat werknemers effectie-

ver onderling kunnen communiceren;
•  De informatie op elkaars beeldscherm is beter beschikbaar en 

daarnaast is het zichtcontact verbeterd;

•  Verder voldoen de nieuwe werkstations aan de meest recente 
ergonomische inzichten;

•  Toegangen en looproutes bevinden zich, in tegenstelling tot 
het verleden, niet meer achter de rug van de medewerkers;

•  Informatie die voor alle werkplekken relevant is, wordt cen-
traal gepresenteerd op een video-wall;

•  Het omgevingsgeluid en de secundaire warmtestroom geredu-
ceerd door de PC’s te verplaatsen van de werkruimte naar een 
aparte serverruimte. 

Normaal gesproken wordt een dergelijk verbouwingsproject aan 
derden uitbesteed, via de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). De 
projectleider heeft echter besloten om het project voornamelijk 
‘intern’ weg te zetten. Externe bedrijven konden het verbou-
wingsproject niet binnen de gestelde tijd realiseren. Dit komt 
mede doordat 95% van de systeemtekeningen ontbrak. Daarbij 
leverde het fysiek en functioneel controleren een enorme hoe-
veelheid (onder andere losliggende) kabels tussen verschillende 
ruimten de nodige problemen op bij lokale bedrijven. Bovendien 
laten deze bedrijven zich niet gemakkelijk sturen bij wisselende 
prioriteiten, zeker niet wanneer een ander bedrijf deze stelt.  
     

Faciliteiten en materieel 
weer up-to-date

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden 
in het Caribische gebied (KW CARIB) timmert 
stevig aan de weg. Verdere professionalisering, 
uitbreiding van het takenpakket en vervanging 
van oud materieel waren aanleiding om nieuw 
materieel aan te schaffen. Verschillende partijen 
realiseerden daarnaast een aantal bouw- en 
verbouwingsprojecten in opdracht van de KW 
CARIB. 

Eén van de nieuwe Justices in actie.

Kw carib in notendop
De KW CARIB bestaat uit vier steunpunten en een stafge-
bouw. De steunpunten Aruba, Curaçao en St. Maarten zijn 
maritiem van karakter. De vliegende eenheden staan op 
het steunpunt vliegveld HATO. Het steunpunt op Curaçao is 
tevens verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor de de-
pendance op Bonaire. 
Het Redding en Coördinatiecentrum bevindt zich in het 
stafgebouw van de Kustwacht, eveneens te Curaçao.



systeem (AIS) en gestabiliseerde kijkers. Maar soms is het nood-
zakelijk om met eenvoudige systemen zoals message boards, 
een blauwe zwaailamp met sirene of een sky shout (feitelijk een 
megafoon) te werken om boten tot stoppen te dwingen.

Voor de SAR taken heeft de AW-139 een zeer snelle winch, rui-
me cabine, dropable liferafts en een compleet medisch pakket 
aan boord. De nodige driftbuoy markers en smokes duiden de 
positie van drenkelingen, daarnaast wordt hiermee de grootte 
van de drift (zeewaterstroom) bepaald.
Twee Pratt & Whitney gasturbines zorgen met een motorvermo-
gen van 1700 pk voor een topsnelheid van meer dan 300 km/
hr. Deze motoren leveren voldoende vermogen om 14 personen 
te vervoeren. Omdat de helikopter significant groter is (lxbxh: 
14x14x4 meter) dan zijn voorganger, de AS-355, heeft de KW 
CARIB besloten om een nieuwe hangaar te bouwen.

HATO hangaar 
De bouw van de nieuwe helikopterhangaar verliep niet geheel 
vlekkeloos: gesteggel over vergunningen leverde een significante 

bouwvertraging op. Omdat pro-
vider FBH echter al op Curaçao 
aanwezig was met de helikopters, 
was het zaak zo spoedig mogelijk 
de nieuwe hangaar in gebruik te 
nemen. De oude AS-355 hangaar 

kon immers niet worden gebruikt omdat de AW-139 hier fysiek 
niet in past. 

Omdat het er medio 2012 naar uit zag dat het gehele project 
pas eind 2013 / begin 2014 gerealiseerd zou zijn, heeft de KW 
CARIB besloten dit nieuwbouwproject in twee stukken te knip-
pen. Het deel ‘helikopterstalling’ werd met een hoge prioriteit 
weg gezet, ten opzichte van het deel ‘kantoren’. Verder is de 
KW CARIB, samen met de DVD de onderaannemers veel ste-
viger op de huid gaan zitten. Dit leverde in oktober 2012 een 
behoorlijk complexe situatie op: aan de kantoren werd nog hard 
gewerkt, terwijl de AW-139’s voor het eerst vanuit de helikop-
terstalling konden en mochten opereren. De dagelijkse dienst 
bestond voor provider FBH voor een belangrijk deel uit het af-
stemmen van de vliegoperaties met de onderaannemers. De vol-
ledige hangaar, dus inclusief kantoren, is vlak voor het zomerver-
lof 2013 overgedragen aan de KW.    
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De AW-139 met een superRHIB (links) in actie (foto Liesbeth Poelman).

Een nadeel van deze interne keuze was dat het project naast de 
normale werkzaamheden gedraaid moest worden. Daar waar 
mogelijk hebben diverse KW CARIB-medewerkers op basis van 
vrijwilligheid meegeholpen aan dit project. Deze keuze heeft 
echter ook belangrijke voordelen: KW CARIB kon zelf sterker 
invloed uitoefenen op de prioriteiten binnen het project. Eigen 
medewerkers kosten niets extra’s en bij tegenslagen zijn zij een-
voudiger aan te sturen. Het resultaat mag er zijn. De minister-
president van Curaçao, de heer Asjes heeft op vrijdag 13 sep-
tember jl. het compleet vernieuwde RCC geopend.

vliegveld hato

De AW-139
De Engelse helikopter provider FBH won eind 2011 het contract 
om voor de KW CARIB 1000 uren op jaarbasis te vliegen. Een 
uitbreiding van het takenpakket door de introductie van de AW-
139 is de ‘ready one’. In tegenstelling tot in het verleden is er 
nu altijd één volledige crew beschikbaar voor het verlenen van 
noodhulp of, desgevraagd, hulp bij operationele acties.
De AW-139 is specifiek ontwor-
pen voor Search and Resque 
(SAR) en law enforcement taken. 
De helikopters worden al ingezet, 
maar in de loop van 2014 zal 
de helikopter het predicaat fully 
operational capable voor de law enforcement taken verdienen 
als het wapen HK-417 van de firma Heckler en Koch is geïn-
tegreerd. Dit wapen kan in combinatie met de juiste munitie 
een ‘schot voor de boeg’ geven en daarnaast disabling fire. Dit 
laatste houdt voor de KW CARIB in dat er op de motoren van 
bijvoorbeeld een go-fast geschoten wordt, zonder dat er kogels 
afketsen richting de mensen die aan boord zijn van het vaartuig. 
Daarnaast komen bij deze law enforcement taken de technisch 
hoogwaardige systemen in deze helikopter goed van pas. Denk 
hierbij aan de FLIR1 met spotterscope en video-opnamemogelijk-
heden, radar, night vision goggles, een automatisch identificatie-

Daar waar mogelijk hebben diverse 
KW CARIB-medewerkers op basis van 

vrijwilligheid meegeholpen
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varende eenheden

Bijboten van de Cutters 
Wat een helikopter is voor een fregat, is de bijboot voor een 
Cutter. De bijboot verruimt de blik van een Cuttercommandant 
op zee en kan desgewenst handelen door bijvoorbeeld andere 
schepen te boarden. In maart 2013 leek het er nog op dat dit 
project met ‘slechts’ een jaar vertraging kon worden gereali-
seerd. De Sea Acceptance Trial (SAT) bij het bedrijf TP marine te 
IJmuiden verliep voorspoedig, en de eerste bijboot in een serie 
van vier werd op transport gezet richting de West. Op Curaçao 
werd deze bijboot nog even stevig aan de tand gevoeld, tijdens 
het tweede deel van de SAT. Zo werd getest of de bijboot in 
staat was om schadeloos de slipway van de Cutter in en uit te 
varen. 

Na het afstemmen van de restpuntjes en bespreken van de 
voorlopige leverplanning ging de vertegenwoordiging van TP 
marine weer richting Nederland. Helaas ging het bedrijf failliet: 
in augustus 2013 sprak de rechter het faillissement uit van TP 
marine nadat het al enige tijd 
onder financieel toezicht stond. 
Het is vooralsnog de vraag of, op 
welke termijn en door wie, de 
nieuwe bijboten alsnog geleverd 
gaan worden.

De Materiële Instandhoudingsdienst CARIB (MI) heeft vanwege 
deze leververtraging volop uitdagingen bovenop de introductie 
van de FRISC2-en en de storingsgevoelige superRHIBs. De sterk 
oude verouderde bijboten moeten nog (veel?) langer in de vaart 
gehouden worden. Maar minstens zo lastig is de afwezigheid 
van definitieve documentatie en logistieke ondersteuning vanuit 
de failliet verklaarde fabrikant.
De nieuwe bijboot is in ieder geval zeer positief ontvangen door 
de gebruikers aan boord van de Cutter Jaguar. Zij is bijzonder 
stevig, iets wat onmisbaar is bij recovery van de boot door de 
Cutter bij hoge seastate. De bijboot wordt dan regelmatig met 
veel kracht in de slipway van de Cutter ‘gesmeten’. De scherpe 
V-vorm is een goede keuze, ook al moet hierdoor de slipway 
van de Cutters nog worden aangepast. Juist bij hoge snelheden 
snijdt deze vorm nog steeds uitstekend door het water. Veel 
boten van gelijke lengte hebben de neiging om hard te gaan 
stampen, waardoor opereren bij hoge snelheden bijzonder on-

comfortabel wordt. Vooral de golven tussen Bonaire en Curaçao 
blijken meedogenloos: de hoogte en frequentie van de golven 
zijn in dit gebied uitstekend in staat om boten daadwerkelijk te 
slopen bij een ondoordacht ontwerp.

Justice vaartuigen 
De directeur van de Kustwacht, GENMARNS D.W. Swijgman, 
ontving in oktober 2012 de sleutels van de zogeheten Justice-
vaartuigen van de directeur van Caribbean Nautical (een lokaal 
bedrijf). De boten zijn bedoeld om op de binnenwateren van 
Curaçao, Aruba, St. Maarten en Bonaire te opereren. Denk hier-
bij onder andere aan patrouilles tegen het illegaal (speer)vissen, 
en het in goede banen leiden van festiviteiten zoals regatta’s en 
algemene patrouilles.

De uitstraling is veel vriendelijker dan de meer militaire uitstra-
ling van een superRHIB. De bijgeleverde trailer zorgt ervoor 
dat de Justice over de weg naar binnenwateren kan worden 
getransporteerd. Op deze wijze wordt het effectieve operatie-
gebied sterk vergroot. De 250 pk motor stuwt de Justice vooruit 

tot 40+ knopen. De kleurstelling, 
het blauwe zwaailicht en de loud-
hailer creëren een politie-achtig 
uiterlijk. Een leuk detail: de eerste 
Justice is tijdens een bijzondere 
ceremonie gedoopt door Churan-

dy Martina. Deze sprinter uit Curaçao nam tijdens de afgelopen 
Olympische Spelen in Londen deel aan diverse afstanden voor 
Nederland.

Normaal gesproken voert de op Curaçao gesitueerde MI or-
ganisatie het zogenaamde ‘hogerelijns’ onderhoud uit van de 
varende eenheden. Voor de Justice-klasse is dit niet het geval. 
Het onderhoud is volledig uitbesteed aan de lokale leverancier 
(Caribbean Nautical), omdat het kan en omdat de lokale loon-
kosten aantrekkelijk laag zijn / lager zijn dan in Nederland. 
Omdat het kan? De Justice vaartuigen zijn bedoeld voor de bin-
nenwateren. Hierdoor worden deze minder belast door golven, 
en op binnenwateren wordt rustiger gevaren ten opzichte van 
de superRHIBs op zee. De failure rate is hierdoor dusdanig laag 
dat voorlopig alleen gepland onderhoud noodzakelijk is. De 
lokale leverancier reist de verschillende eilanden af om dit ge-
plande onderhoud te geven. Het is hierdoor niet noodzakelijk 
de boten te transporteren vanaf Aruba, St. Maarten en Bonaire 

Met de introductie van de Justice 
en de AW-139 heeft de KW CARIB haar 
takenpakket en werkgebied uitgebreid

Een indruk van de nieuwe helikopterhangaar. De nieuwe bijboot in de slipway van de Cutter Jaguar.
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richting de MI te Curaçao. Vanwege het ontbreken van transport 
is er meer operationele tijd beschikbaar en het is niet nodig om 
de technische dienst van de Kustwacht allerlei onderhoudsoplei-
dingen te geven.

toekomstige projecten
Veel van de toekomstige projecten worden door de DMO uit-
gevoerd. Momenteel bevindt de DMO zich in ‘zwaar reorgani-
satieweer’ waardoor het lastig is om projectleiders te vinden. 
Sommige van onderstaande projecten bevinden zich al geruime 
tijd in de onderzoeksfase. Het is op het moment van schrijven 
van dit artikel nog maar de vraag of het werkelijk lukt om deze 
projecten te realiseren i.v.m. het ‘omklappen’ van de DMO op  
1 november 2013 jl.. De eerste berichten vanuit de gereorgani-
seerde DMO zijn positief!

VHF project  
Het VHF marifonie-netwerk van de KW CARIB is bedoeld voor 
communicatie tussen scheepvaart onderling. Maar belangrijker 
is dat dit systeem de mogelijkheid biedt om in noodgevallen 
contact te zoeken met een lokaal kustwachtcentrum, in het 
kader van afspraken met de IMO.3 De KW CARIB beschikt over 
een enigszins verouderd VHF netwerk. Het huidige systeem be-
staat uit zenderlocaties4 op Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Saba 

(Mount Scenery) was ooit een zender/ontvanger geïnstalleerd, 
echter deze is al jaren buiten werking wegens defecten aan de 
mast. Alle zenders/ontvangers staan door middel van straalver-
bindingen of een zeekabel met elkaar in verbinding. 
Het VHF-project moet de (secure) communicatie op VHF rondom 
de benedenwindse eilanden verbeteren. Op St. Maarten, Saba 
en St. Eustatius heeft de KW CARIB geen IMO verplichtingen. De 
verantwoordelijkheid ligt in dit gebied bij Frankrijk. Maar omdat 
Saba en St. Eustatius bijzondere gemeenten van Nederland zijn, 
is de wens uitgesproken voor een secure voice- en dataverbin-
ding en AIS op Mount Scenery. Op deze wijze kunnen de Saba-
banken (actiever) in de gaten worden gehouden. Daarnaast is de 
vervanging van de masten en apparatuur geen overbodige luxe: 
de houdbaarheidsdatum is al lang gepasseerd. 
Qua onderhoudbaarheid zal de toekomstige situatie sterk verbe-
teren. De functionaliteit van de onderhouds- intensieve straalver-
bindingen gaat vervangen worden door een glasvezelnetwerk. 
Dit netwerk dekt het gehele Caribische gebied (uiteraard zal 
encryptie toegepast moeten worden). Een aantal onderhouds-
contracten, die inhoudelijk en kwalitatief aan vernieuwing toe 
zijn, lopen daarnaast over enkele jaren af. 

Vervanging superRHIBs 
De behoeftestelling voor de vervanging van de superRHIBs be-
gint in sneltreinvaart vorm te krijgen. De KW CARIB is de markt 
al voor aan het verkennen. Fundamentele technische keuzes, zo-
als het type materiaal van de romp, wel of geen tubes, snelheid 
van het beoogde vaartuig, motoren worden in deze vooronder-
zoeksfase onder de loop genomen. Het (operationele) program-
ma van eisen begint daarnaast vorm te krijgen. Ook de DMO is 
reeds betrokken in dit vooronderzoek: Europees getinte normen 
worden vervangen door internationale normen. Hiermee hopen 
de KW CARIB en de DMO een bredere markt aan te spreken. 

VIU project  
In de nabije toekomst start het project VIU (Verbeterde In-
formatie Uitwisseling). Het VIU project bouwt een common 
operational picture, met als achtergrond het (geografische 
overzicht vanuit het) walradarsysteem. Verschillende systemen 
en informatiebronnen worden gecombineerd in deze common 
operational picture. Actieve eenheden, zoals de cutters en de 

Olympisch sprinter Churandy Martina doopt de Justice.

Links, een mast met radar, 

VHF en een straalantenne 

(cilindervormig). Rechtsboven: 

het glasvezelnet, rechtsonder: 

hoogste punt van Nederland, 

Mount Scenery.
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DASH-8 vliegtuigen kunnen online via de SATCOM en internet 
informatie uitwisselen. Van passieve eenheden, zoals de AW-139 
en de superRHIBs worden de actuele posities zichtbaar op het 
walradarsysteem.  
Tijdens de verbouwing van het RCC is rekening gehouden met 
dit project. In het centrum hangt een groot scherm, de eerder 
genoemde video-wall. Dit wordt het centrale scherm waarop 
alle door de software gegenereerde informatie komt te staan. 

resumé
Het afgelopen jaar zijn er de nodige projecten gerealiseerd. Met 
de introductie van de Justice en de AW-139 heeft de KW CARIB 
haar takenpakket en werkgebied uitgebreid. Verbouwing van 
het RCC zorgde voor een professionelere bedrijfsvoering, in 
een meer professionele omgeving. Het VIU project en het VHF 
vervangingsproject moeten ervoor zorgen dat de blik op het 
operatiegebied nog beter wordt. Met een vervangingstraject van 
de superRHIBs in aantocht en waarschijnlijk vier nieuwe bijboten 
ziet de KW CARIB de toekomst zonnig tegemoet! <

ltzt1 f.g. (ivo) marx, m.sc. is stafofficier materieel bin-
nen de Kustwachtstaf van de Kw carib: verantwoordelijk 
voor projecten, het onderhoud en de onderhoudsfilosofie 
van het materieel en de materiële gereedheid, waarbij de 
mate van verantwoordelijkheid afhangt van de wijze van 
aan- of uitbesteding.

noten
1  Forward Looking InfraRed (FLIR).
2   Fast Raiding Interception Security Craft, oftewel de recent gesta-

tioneerde vaartuigen binnen de CZM/CARIB organisatie. De MI voert 
zowel voor de KW CARIB als CZM/CARIB ‘hogerelijns’ onderhoud uit.

3  International Maritime Organisation.
4   De locaties zijn: Curaçao (Seru Gratia en Parera), Bonaire (Subi Rincon) 

en Aruba (Jamanota).

nieuwSBrief 02/2013     onderlinge BijStand

op het gebied van de zorg vinden 
momenteel in nederland grote 
veranderingen plaats. de centrale rol 
van de landelijke overheid wordt voor 
een belangrijk deel overgedragen aan 
de gemeentelijke overheid. echter 
een deel van de besluiten over deze 
beoogde decentralisatie wordt ook weer 
ingetrokken. 

Voor veel leden van de Vereniging 
Onderlinge Bijstand (OB) zal het bij tijd en wijle onduidelijk zijn 
hoe de verantwoordelijkheden voor de zorg nu zijn belegd. 
Goed om te weten of dit ook invloed heeft op de financiële 
regelingen van OB.

Ons bestuur hoeft u niet omstandig uit te leggen dat de 
zorgkosten in Nederland de laatste jaren een bijna exponentiële 
groei ondergaan. De begroting van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) krijgt jaarlijks veruit 
het grootste budget toegewezen van alle departementen. Dit 
torenhoge bedrag moet beslist lager worden bijgesteld. De 
media geven volop informatie over noodzakelijke aanpassingen 
in de zorg om vooral maar te kunnen bezuinigen.

De belangrijkste wetten op het gebied van de zorg zijn 
momenteel de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) en 
de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Via de AWBZ 
wordt de bijzondere zorg geregeld: persoonlijke verzorging 
en verpleging, bege¬leiding en behandeling, verblijf in een 

zorginstelling. De uitvoering vindt plaats ‘in natura’ of via 
een PGB: persoonsgebonden budget. De AWBZ is nu volop 
in het nieuws omdat er sprake is van een aanvullende eigen 
bijdrage aan de AWBZ in het kader van zorg naar vermogen. 
Voor de bepaling van de eigen bijdrage van een bewoner van 
een verzorgings- of verpleeginrichting telt vanaf 2013 niet 
alleen het inkomen maar ook het vermogen mee. De discussies 
hierover zijn nog niet geluwd. De AWBZ blijft van kracht voor de 
‘zwaardere’ zorg. De lichtere zorg gaat evenwel m.i.v. 2015 naar 
de WMO en naar de gemeenten.

De uitvoeringsregelingen van de WMO worden vanaf 1 januari 
2015 voor een deel gedecentraliseerd van de landelijke overheid 
naar de gemeenten. De lichte gevallen van de AWBZ, de 
volledige jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg vallen 
toe aan de gemeentelijke overheid.  Ook de huishoudelijke 
hulp in het kader van de WMO berust bij de gemeenten. Verder 
veranderen de eisen voor huishoudelijke hulp via de WMO: 
om vanaf 2015 hiervoor in aanmerking te komen moet u de 
huishoudelijke hulp dringend nodig hebben en deze niet zelf 
kunnen betalen. Er zal tevens een uitgebreider beroep moeten 
worden gedaan op o.a. mantelzorg: het kabinet spreekt sinds 
2013 van een participatiesamenleving, waarin de zorg mede 
toevalt aan familie, buren en vrienden.

Wat verandert er binnen de regelingen van OB, de bekende 
RTT (regeling tegemoet¬koming thuiszorg) en RRZ (regeling 
reiskosten ziekenhuisbezoek)? Ons bestuur kan u geruststellen: 
de beide regelingen blijven ongewijzigd van kracht. U kunt 
hier gebruik van blijven maken. Zie voor meer informatie onze 
website www.onderlingebijstand.nl
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H
et is het hachelijkste moment voor een columnist: rond de 
jaarwisseling belt de hoofdredacteur op en vraagt om een lijstje 
van belangrijkste gebeurtenissen uit het voorbije jaar.  Altijd 
lastig, en bovendien weet je nooit wat er in de laatste week nog 

kan gebeuren. Je moet je lijstje half december inleveren en dan is er niets 
meer aan te doen.

ik heb nog even mijn archief geraadpleegd, en biecht op dat ik dat in Vrij 
Nederland al eens heb gerapporteerd. Hier is een lijstje om aan te tonen 
dat een jaar op kerstavond nog niet voorbij is. 

Op 25 december (1914) werd de eerste Wereldoorlog even stilgelegd 
voor een kerstbestand. Duitse en Britse soldaten zongen kerstliederen, 

wisselden cadeautjes uit en speelden een partijtje voetbal op de westelijke frontlijn. Daarna 
slachtten ze elkaar weer af. Op 26 december (1979) veroverden speznatz-commando’s van 
de sovjetunie het presidentiele paleis in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Op 27 december 
(1945) werd Korea in tweeën gehakt. Op 28 december (1999) benoemde samurpat 
Niyazov zich tot levenslang alleenheerser van Turkmenistan. Liet een enorm gouden 
standbeeld van zichzelf maken dat altijd met de zon meedraait. zonder zijn smokkelland 
zou de Afghaanse heroïnemarkt instorten. 
Op 29 december (1940) richtte de Luftwaffe een bloedbad onder engelse burgers aan in 
de Battle of Britain: 3.000 doden. Op 30 december (1922)  werd de sovjetunie officieel 
opgericht, het grootste wereldrijk ooit. Als dat niet was gebeurd waren in naam van 
het communisme nooit 60 miljoen mensen omgekomen. Het beste wat de wereld kon 
overkomen was dan ook misschien wel dat op 31 december (1991) de sovjetunie weer 
werd ontbonden. 

Met het eind van de Koude Oorlog brak het tijdperk aan waarop alle jaarprognoses 
onvoorspelbaar zouden worden. Maar de terugblikken werden aan ons, journalisten, wel 
gevraagd – al was het maar om ze te laten opbiechten dat hun prognoses weer lelijk de 
mist in waren gegaan.

Wie had op 1 januari 2013 durven voorspellen dat de Franse president Xavier Hollande 
twee weken later tot een blikseminterventie in Mali zou overgaan?
Wie had  durven voorspellen dat 2013 het jaar zou worden waarin het Verenigd Koninkrijk 
twee grote schreden terug moest doen op het wereldtoneel? De Amerikaanse regering 
bezwoer David cameron dat hij niet uit de europese Unie moest stappen. Anders zouden 
de Britten, die ten minste nog zorgden voor een  ‘outward looking role’ van de eU, 
oninteressant voor de Vs worden. Daar zouden ze een half jaar later al bijna uit zichzelf 
voor zorgen, toen het Britse Lagerhuis volkomen onverwacht een stokje stak voor deelname 
van de royal Air Force aan de (toen nog) geplande aanval op syrië. en wie had op 1 januari 
dus durven voorspellen dat Frankrijk zichzelf tot de belangrijkste militaire partner van de Vs 
zou kronen?
Wie had op 1 januari 2013 durven voorspellen dat iran in juni Hasan rohani tot opvolger-
president van Ahmadinehad zou kiezen? en dat het een half jaar later mogelijk zou zijn om 
met rohani een pauze in de ruzie om het nucleaire programma in te lassen?
Niemand. 

Toch voorspel ik dat u nog vele lijstjes met voorspellingen zult aantreffen, en ik durf te 
voorspellen dat deze voorspelling keihard uitkomt.  < 

column

Prof. dr. J. (Ko) Colijn is 

defensiespecialist, directeur 

van ‘Instituut Clingendael’, 

redacteur van Vrij Nederland 

en hoogleraar aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam

Hier is een lijstje 
om aan te tonen 
dat een jaar op 

kerstavond nog niet 
voorbij is

 column Ko colijn
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dries Knoppien 
In dit decembernummer, traditioneel een uitgave met ‘rode bies’, geven we het woord aan KOLMARNS 
b.d. A.H.P. (Dries) Knoppien (74). Hij is sinds 1987 betrokken bij de KVMO, als voorzitter en later als lid 
van de Werkgroep Postactieven. Op 2 oktober 1992 is hem het erelidmaatschap toegekend.

1883-2013
In 2013 bestaat de KVMO 130 jaar. Een 
jubileumjaar waarin speciaal aandacht 
wordt geschonken aan de ereleden van 

de vereniging.

interview Zsuzsi Borgeld

(Foto’s collectie 
D. Knoppien)

oe is de vereniging ertoe  
gekomen, u erelid te maken?
‘In 1987, na mijn plaatsing als commandant 
Joost Dourleinkazerne, werd ik door de toen-
malige voorzitter Stef Marang benaderd of ik 
geen voorzitter van de KVMO wilde worden. 

Daar heb ik ja op gezegd. Het was iets totaal anders maar 
ik heb nimmer spijt gehad, integendeel. Ik heb met steun 
van velen, heel veel in korte tijd moeten leren.
Op 2 oktober 1992 werd ik bij mijn afscheid benoemd tot 
erelid van de KVMO. Ik heb dit altijd beschouwd als een 
blijk van waardering voor wat ik, mede met het dagelijks 
bestuur en het hoofdbestuur van de KVMO, in 5½ jaar 
voorzitterschap vooral aan belangenbehartiging voor de 
leden heb gedaan. Een dergelijke beslissing is natuurlijk 
altijd aan het hoofdbestuur.’

hoe heeft u uw voorzitterschap ervaren?
‘Tussen 1987 en eind 1992 is er binnen Defensie in het 
algemeen en bij de KM in het bijzonder heel veel in een 
versnelling veranderd. De leden van de vereniging zijn de 
managers van het bedrijf en het was toen ik aantrad niet 
gebruikelijk dat de wensen/problemen van de leden pu-
bliekelijk, rechttoe rechtaan, aan de orde werden gesteld. 
Ik heb het wel eens gekscherend gezegd: “Het overleg 
werd gevoerd door de VBZ , de KVMO zat op de baga-
gedrager en als het te lastig werd stapte men af”. Met 
uitstekende HSGO’s zoals Nico van Dam, Frank Marcus en 
Bernard Fritzsche hebben we in mijn tijd dit omgevormd 
naar een positie waarbij de officieren hun belangen neer-
legden bij de KVMO, die er dan ook echt zelf voor zorgde 
om deze belangen weer bij Defensie of de KM neer 
te leggen en te bespreken. 

Dat dit binnen Defensie en KM een 
mentaliteitsomwenteling tot gevolg 
had kan men zich indenken. In die 
tijd werden we natuurlijk ook al 
geconfronteerd met bezuinigin-
gen, maar onderwerpen als 
emancipatie, vrouwen bij de 
KM, homobeleid en het sy-
steem van “functie is rang” 

H
en een onverwachte uitstroom van vele 2OC’s, hebben de 
gemoederen behoorlijk in beweging gebracht. Dat ook 
de KM inzag dat je de politieke maatschappelijke ontwik-
kelingen niet kon negeren werd wel begrepen en dit was 
de gelegenheid voor de KVMO om er linksom of rechtsom 
echt invulling aan te geven en de KM en Defensie bij de 
les te houden. 

Heel wat keren heb ik er op de jaarvergaderingen voor 
gepleit om niet te bezuinigen op personeel bij de krijgs-
machtdelen maar bij het “waterhoofd” op het ministerie 
van Defensie. Natuurlijk werd mij dit door de toenmalige 
minister van Defensie niet altijd in dank afgenomen. Het 
Personeelsbeleid moest anders, transparanter, duidelijker, 
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meer open en eerlijker. Niet alles kon toen nog met open 
vizier worden aangekaart. Daarvoor gebruikte ik dan ook 
vaak mijn column  in het Marineblad: om via de “meeuw 
die langs kwam en mij kon vertellen…. “ de verantwoor-
delijken bij Defensie en de KM te wijzen op de verande-
ringen die moesten worden gekeerd, ten gunste van de 
leden.

Wij moesten de uitdagende verschuiving in denken op-
pakken van: “hoe blijven wij zoveel mogelijk hetzelfde” 
naar “hoe veranderen wij mee in een veranderende om-
geving”.

Veel, heel veel is er toen bereikt. Belangrijk was, dat de 
positie van de KVMO in het overleg van “bankzitter” 
veranderde in een onmisbare, belangrijke partij. Daarbij 
is met enorme inspanning en vele duizenden kilometers 
reizen de KVMO gegroeid van 3.500 leden in 1987, via 
4.000 leden in 1988, 4.550 leden in 1989 tot uiteindelijk 
5.500 leden in 1992. Ze kwamen uit alle “windstreken”; 
KIM, KMR, postactieven, maar ook de actiefdienenden. 
De KVMO zat in de lift en had de weg ingeslagen van een 
fanatieke belangenbehartiger voor haar leden. Door kwa-
liteit hebben we toen niet alleen binnen de militaire vak-
organisaties een prominente positie verworven, maar ook 
werden we een gerespecteerde overlegpartner van Defen-
sie en de KM. Hierbij zijn heel veel personeelsproblemen 
aan de orde gekomen. Natuurlijk had de KM, net zoals de 
KVMO, haar eigen verantwoordelijkheid maar men was 

bereid om naar elkaar te luisteren en de vele problemen 
met het personeel op te lossen. 
Zonder anderen tekort te willen doen, heb ik in die tijd 
veel steun en begrip gehad van de toenmalige Directeur 
Personeel en latere BDZ Nico Buis. Heftige discussies heb-

ben we gevoerd maar altijd met de wil eruit te komen en 
dat is ook gelukt. En zo hoort het naar mijn mening ook 
te zijn, immers loyaliteit en vertrouwen zijn de hoekstenen 
voor de kwaliteit van de marineofficier.’

volgt u de Kvmo vandaag de dag nog?
‘In 1992 zat mijn tijd er als voorzitter op, ik moest met 
LOM. Toen ik in 1998 voorzitter werd van het Veteranen 
Platform en ook de positie van de KM veteraan goed in 
beeld moest komen, ben ik toegetreden tot de werkgroep 
Postactieven van de KVMO. Een heel plezierige periode, 
waarbij ik natuurlijk kon putten uit mijn ervaringen.

Ik volg de KVMO en de ontwikkelingen op enige afstand. 
Ik vind “Er uit, is er uit”. Je kent de ins en outs niet meer 
en om als “mastodont” verder te gaan is aan mij niet 
besteed. Maar ik denk wel, dat de KVMO een niet te pas-
seren factor is en veel voor elkaar weet te krijgen. Men 

Het bieden van collectief 

voordeel voor leden was en is 

een belangrijke dienst van de 

KVMO. Op de foto ondertekent 

Dries Knoppien een overeenkomst 

met mevr. Elly Ras van de 

reisorganisatie Anthony Veder. 

Staand twee toenmalige 

bestuursleden van de KVMO: links 

secretaris Rob Hunnego en rechts 

HSGO Frank Marcus, 4 juli 1990.

De KM staat volgens mij op de drempel van 
een nieuw tijdperk. Een niet zelf gekozen 

toekomst, bezaaid met grote onzekerheden
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moet het wel elke dag opnieuw verdienen. Het is nooit 
vanzelfsprekend. Als men stil blijft staan of de verkeerde 
bewegingen maakt, is men zijn positie snel kwijt.’

hoe vindt u dat het gaat met de 
vereniging?
‘Ik heb veel waardering voor de bestuurders die mij tot 
op heden hebben opgevolgd, omdat ik uit eigen ervaring 
weet hoe lastig het voor een voorzitter is om in de huidige 
tijd met al haar bezuinigingsproblemen toch fanatiek maar 
professioneel te blijven opkomen voor de belangen van 

de leden. De KM staat volgens mij op de drempel van een 
nieuw tijdperk. Een niet zelf gekozen toekomst, bezaaid 
met grote onzekerheden, wat het lastig maakt om op de 
juiste koers te kunnen voortgaan. Bij het noemen van deze 
zeemansterm zou ik een ogenblik stil willen staan bij het 
feit  dat de KM en de KVMO zich bevinden op een plaats 
en tijd waar verschillende stromingen elkaar kruisen. Nieu-
we opvattingen worden met kracht naar voren gebracht 
en in de kruisdeining en woelingen, die door botsing met 
gevestigde zienswijzen ontstaan, is een juiste navigatie ter 
voorkoming van averij en tot behoud van een voor haar 

taak berekende KM en KVMO heel 
moeilijk geworden. 

Maar een ding is zeker, in die toekomst 
zal er altijd behoefte blijven bestaan 
aan een KM en dus ook aan een KVMO 
die zich snel aan veranderende omstan-
digheden kan en zal aanpassen. Geluk-
kig kan ik nu constateren dat de KM 
geleid wordt door een menselijke maar 
tevens professionele Commandant Zee-
strijdkrachten en gaan we een span-
nende tijd tegemoet, maar met een 
ultieme uitdaging ook voor de KVMO.

Ten slotte mijn stelling: “Gelukkig is 
het land dat zijn marineofficieren on-
derkent, erkent, waardeert en respec-
teert!”‘< 

Een bijzonder boek, dat uitkomt op de valreep van 2013, waarin 11 auteurs* hebben ge-
probeerd de essentie van het leven in de naoorlogse jaren in de Koninklijke Marine vast te 
leggen. Zij deden dat vanuit verschillende invalshoeken en gebruikten daarbij hun herin-
neringen aan hun specialiteit als richtlijn. Zij hebben zich in hun tijd verheugd, verbaasd of 
geërgerd aan allerlei zaken die zij in de Koninklijke Marine tegenkwamen of waarnamen. 

Daarmee komen de gevoelens die men had, of nog steeds heeft, naar voren. Het boek is 
dus bovenal een tijdsdocument geworden, waarin wordt vastgelegd wat de moeite waard 
was in de Koninklijke Marine in die jaren, en wat anders in de vergetelheid zou geraken. 

De titel van het boek is ontleend aan het Adelborstenlied, gecomponeerd door J. Koning, 
met de tekst van A.A. Visser.

*  M.C. Bakker, drs R.J. Casparie, P.W. van Doorn, J. Kleijn, J.L. Langenberg,  A.J. Meily,  
S.G. Nooteboom, J. Sinke, P.G. Wennekes,  C.J. van Westenbrugge, R.E. de Wit

maar met hoop en moed bezield...   
herinneringen aan de Koninklijke marine in de jaren 1950 – 1975

Dries Knoppien houdt als voorzitter KVMO zijn 

jaarrede, tijdens de Algemene Vergadering in 

1992.

red. : s.g. nooteboom
uitgever : lanasta, emmen
omvang :  104 pagina’s, met 

illustr.
Prijs :  € 19,95
isbn :  978-90-8616-142-3
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naam : a.P.e.j.j. (Pierre) besnard
geboortedatum : 24 december 1923
in dienst : 1941
uit dienst : 1977
laatste rang : schout-bij-nacht

SBN b.d. A.P.E.J.J. Besnard, oktober 2013 

interview Zsuzsi Borgeld

Deze keer vader Pierre Besnard, Schout-bij-nacht b.d.,  
met een van zijn zoons, radioloog, LTZ 1 KMR Peter Besnard.

(Foto’s: collectie  
fam. Besnard)

vanwaar uw keuze voor de marine?
‘Ik wilde naar de Marine omdat ik mijn land wilde dienen. 
Zoiets kon toen nog met ere gezegd worden. En dat is 
gelukt.’

wat is u uit uw opleidingstijd het meest  
bijgebleven?
‘Mijn KIM tijd speelde zich af in Engeland. Het vormende 
deel is mij bijgebleven; van de opgedane technische ken-
nis heb ik later eigenlijk weinig profijt gehad.’

welke plaatsingen zijn voor u het meest  
bijzonder geweest?
‘Vanzelfsprekend zijn voor mij de varende commando’s 
de hoogtepunten geweest. Eerst op een patrouilleboot, 
daarna een Van Speyk fregat en als laatste de GW kruiser 
De Zeven Provinciën. Maar vele andere plaatsingen waren 
ook zeer interessant, zoals die in binnen- en buitenlandse 
staven, en enige malen op Engelse oorlogsschepen. En 
dan niet te vergeten de oorlog, toen ik als jong officier 
voer aan boord van een Nederlandse torpedoboot jager in 
de Atlantic met daarna aansluitend twee-en-een-half jaar 
in de Oost. Ik mocht de verkenningen uitvoeren voor de 
landingen bij Pasir Poetih. De enorme afwisseling maakte 
de Marine zo boeiend. Toen ik met pensioen ging kreeg ik 
na twee jaar weer duidelijk de kriebels.’

was u vaak van huis?
‘Natuurlijk was ik vaak van huis. Voor mijn huwelijk tijdens 
de oorlogsperiode in Engeland en daarop meteen 2 ½  
jaar in Indië. Erna korter, tot zes maanden, waarbij mijn 
echtgenote het gezin perfect heeft opgevangen. Wel heb 
ik een paar buitenlandse plaatsingen gehad met gezin. De 
vaar/wal verhouding was in mijn tijd geen punt van be-
lang. Men ging. Iedereen ging.’

heeft u wel eens overwogen de marine te 
verlaten?
‘Eenmaal heb ik dit inderdaad overwogen. Dat was toen 
ik na twee lange varende plaatsingen een aansluitende 
derde dreigde te krijgen. De wissel die toen op mijn ge-
zin werd getrokken werd bijna te groot. Mijn toenmalige 
commandant heeft toen ingegrepen en ik kreeg een wal-
plaatsing.’

heeft u uw kinderen aangemoedigd ook 
naar de Km te gaan?
‘Ik heb mijn zoons nimmer bewust aangeraden om ook 
naar de Marine te gaan. Maar wellicht heeft er toch een 
zekere ‘afstraling’ plaats gevonden: twee zoons zijn ook 
marineofficier geworden, waarvan de jongste nog dient. 
Of ‘mijn’ Marine ook hun Marine was betwijfel ik; er is 
enorm veel veranderd, vaak ook ten goede. 
Daarbij huwde mijn dochter  een LTZ KMR en mijn jongste 

‘De vaar/wal verhouding was  
in mijn tijd geen punt van belang.  

Men ging. Iedereen ging’
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naam   : a.P.e. (Peter) besnard
geboortedatum   : 16 juli 1950
in dienst   : augustus 1968
uit dienst   : augustus 1979
laatste rang/functie  : ltz 2 oc, navigatie officier 
huidige rang   : ltz1 Kmr

Zoon A.P.E. Besnard.

zoon een vrouwelijke LTZ. Mijn vrouw was de dochter van 
LTZ1 G.E.V.L. Beckman, ex onderzeeboot-commandant, 
en kleindochter van KTZ Beckman. De Marine is dus wel 
rijkelijk vertegenwoordigd in onze familie.’ 

hoe belangrijk is de marine nog voor u en 
uw gezin?
‘Ik draag de Marine nog altijd een zeer warm hart toe 
maar het is niet het dagelijks onderwerp van gesprek. Wel 
af en toe anekdotisch. En heel soms gaan bij dit oude, 
afgedankte circuspaard, dat nu rustig in de weide graast, 
toch weer de voorbenen op de maat omhoog als het be-
kende muziek hoort.
Waar ik mij wel aan erger is dat op Defensie TV spotjes 
steeds gesproken wordt over “werken” bij Defensie. De 
referendaris werkt daar, als ook de commies en de hoofd-
commies. Zeer eerbaar. Maar de militair doet meer. Waar 
ook ter wereld, soms met inzet van zijn leven. Dat is veel 
meer dan “werken”, dat is dienen. Een marinier kiest voor 
het donkerblauwe uniform met rode bies. En niet voor 
“werk bij Defensie”. ‘

hoe kijkt u nu tegen de Km aan?
‘Met respect! Omdat men, met steeds verder beperkte 
middelen, nog steeds zo veel aankan en aandurft. Onze 
krijgsmacht, en dus ook de KM, zal, naar mijn mening, in 
de toekomst echter veel selectiever moeten worden in het 
aanvaarden van taken.’  

waarom bent u naar de marine gegaan?
‘In de 50-er jaren woonden wij in Den Helder op de Brem-
straat en later in Valkenburg op het Boonrak. Dat was 
bepaald niet riant. De zichtbare vriendschap en saamho-
righeid tussen mijn vader en zijn collega-officieren en niet 
in mindere mate die tussen de marinegezinnen onderling 
hebben op mij, als jonge jongen, veel indruk gemaakt. La-
ter, tijdens mijn HBS-tijd, woonden we in Kennemerland. 
Het feit dat ik niet lang kan stil zitten vormde geen basis 
voor een langdurige studie.  Mijn keuze voor de Marine 
was voor mij, als kind van na de oorlog, vooral een prak-
tische en geen roeping: het was immers een korte oplei-
ding met aansluitend dynamiek en verantwoordelijkheid.’

bent u vanuit uw familie wellicht in uw 
keuze beïnvloed?
‘Er is weliswaar sprake van een zwaar belaste familie 
anamnese: mijn overgroot- en grootvader via moeders lijn 
en mijn vader waren bij de KM, ik was de 4e generatie uit 
een marine geslacht, maar het was toch niet genetisch 
bepaald.’

A.P.E.J.J. Besnard als commandant van Hr. Ms. De Zeven Provincien,   

ca. 1972.

marinefamilie Familie Besnard

‘Ik heb een goede tijd gehad bij de  
KM en heb daar een basisvorming  

gekregen die ik nog steeds bij me draag’
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wat is u het meest van uw opleiding op het 
Kim bijgebleven?
‘Van de 3-jarige opleiding wist ik toch een 4-jarige te ma-
ken: er was geen ontkomen aan het gehele eerste jaar, 
vak voor vak, over te doen. De saamhorigheid in sporten 
en bijvoorbeeld de opbouw van het assaut, alsook de 
praktijkvorming voldeden aan mijn verwachtingen. Studie-
klas en rondjes Bokkeveld, looppas met geweer, niet…
Bijzonder vond ik dat ik tijdens de bootjesreis een dubbele 
tijd (4 weken) mee mocht a/b Hr. Ms. Urania. Daarnaast 
heb ik in mijn KIM-tijd aan 3 Tall Ships races meegedaan, 
waarvan 2 grote, van Plymouth naar Tenerife en van 
Portsmouth naar Malmö. Fantastische ervaringen.’

welke plaatsingen waren voor u bijzonder?
‘Dat waren er verschillende. Bijvoorbeeld toen ik als 4e-
klas de vloot op ging in de tweede helft van 1972 aan 
boord van Hr. Ms. Holland. Het was midden in de oliecri-
sis, met als gevolg 72 uur varen per maand, 3 dagen dus. 
Dat was niet wat we ons ervan voorstelden! De Holland 
moest invallen in het eskader dat op weg was naar de 
oostkust van de VS. Dat werd op een vrijdagavond be-
kend en maandag gingen de trossen los.  Mijn vader was 
toen commandant van het vlaggeschip de Zeven Provin-
ciën. Bij de bevoorrading op zee stonden we allebei op 
een brugvleugel, allebei trots (denk ik).

Als 2 JC voer ik na een 5e jaar aan de wal, mee in STANA-
FORLANT, een half jaar rond de Atlantische Oceaan. Wat 
is er mooier dan de dagwacht, de zonsopkomst, het ont-

wakende schip afleveren in positie voor de volgende oefe-
ning of op de rede van de volgende haven.
Zeer bijzonder was de reis naar de West met Hr. Ms. Fries-
land als stationsschip. Dit was na mijn specialisatie NGIO 
en CCO en de opleiding tot hulpduikofficier. Op de sterren 
navigerend naar de overkant, met sextant en tijdmeter en 
de tafels; de (vermoedelijke) positie was na een half uur 
pas berekend…   In 1978 was ik inmiddels getrouwd met 
Annemarie ten Cate die mee ging naar Curaçao en naar 
alle havens waar vlagvertoon gewenst was in die tijd. 
Met de echtgenote van de OVA was ze een dag eerder 
ter plaatse en bleef een dag na, alvorens weer naar de 
volgende haven te vliegen. Op Curaçao deed Annemarie 
onderzoek naar de Monumentenzorg in het kader van 
haar kandidaatsscriptie architectuurgeschiedenis.  

Mijn HBS maatje Pimm had zich een half jaar eerder als 
huisarts gevestigd in Otra Banda waardoor wij een bijzon-
dere introductie op het eiland kregen.
Operationeel stelde deze periode voor het schip en mijzelf 
niet veel voor. Er werden in die tijd ook geen drugssmok-
kelaars gevangen. Daarentegen wel gevist met opper-
vlakkig ingestelde dieptebommen, volle kracht vooruit, 
spectaculair. 
Deze periode vormde de afsluiting van mijn tijd bij de 
baas. Na mijn actieve tijd ben ik wel nog een enkele maal 
op herhaling geweest binnen de zeeverkeersorganisatie, 
in de havens van Amsterdam en Rotterdam.’

wat was voor u de reden om toen uit de 
Km te stappen?
‘In mijn West-periode kwam het einde van mijn contract 
in zicht en besloot ik de Marine te verlaten. De navigatie 
officier was al tijden niet meer qq de operatie officier 
aan boord en het vooruitzicht de komende  jaren globaal 
hetzelfde werk te doen lokte mij niet. Ik miste een meer 
eigen verantwoordelijkheid en ook handvaardigheid, iets 
met je handen te doen.
Met mijn HBS lijstje van elf jaar tevoren lootte ik in voor 
medicijnen en begon ik toch maar aan deze lange stu-
die met in eerste instantie het idee huisarts te worden. 
Tijdens de studie werd ik gegrepen door de specialisatie 
radiologie (röntgen). Niet ver van huis/van de boom, ma-
rinegrijze apparatuur en beelden zoals die van de echo, 
praktisch overeenkomend met die van de radar. Om meer 
de handen uit de mouwen te steken koos ik voor inter-
ventieradiologie, een subspecialisatie sterk in opkomst, 
die ik nu al meer dan 20 jaar beoefen in het Antoni van 
Leeuwenhoek  ziekenhuis, Nederlands Kanker Instituut in 
Amsterdam.’

hoe kijkt u tegen de marine aan?
‘Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze. Ik heb een 
goede tijd gehad bij de KM en heb daar een basisvorming 
gekregen die ik nog steeds bij me draag.’

hoe belangrijk is de marine binnen uw 
familie/gezin?
‘De Marine vormt nog altijd een gespreksonderwerp in de 
familie, uiteraard, ook onder vrienden en binnen mijn hui-
dige werk: “zijn de daily user checks al uitgevoerd?”.’ <

Vader en zoon Besnard, 1976.
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AmbiTiE

bEWONDERiNg

VOORbEElD

ERgERNis

bElANgRijkE ERVARiNg

Het is mijn ambitie om te werken aan innovatie en techniek aan 
boord van Zijner Majesteit schepen nu en in de toekomst. Tijdens 
het varen en mijn walfuncties, denk ik een nuttige bijdrage te 
kunnen leveren aan onze organisatie met een goede mix tussen 
praktijk en theorie.

Ik heb bewondering voor de hoogstaande technische ontwerpen 
van onze schepen. Het zijn prachtige platformen die overal ter 
wereld varen en inzetbaar zijn. De mooie lijnen, strakke uitstra-
ling en hoogstaande techniek.

Er zijn voorbeelden genoeg om trots op te zijn: de onderzee-
boten uit de jaren ’90 die nog steeds tot de top van de wereld 
behoren; de LCF fregatten met hun radarsystemen, die verder 
kunnen kijken dan welk ander systeem aan boord van andere 
bondgenoten en de Patrouilleschepen als winnaar van ‘schip van 
het jaar prijs 2012’.

Ik erger me aan mensen die hun verantwoordelijkheid niet ne-
men, afspraken niet nakomen, structureel te laat zijn en zeggen: 
‘Sorry, ik moet mijn vrije dagen opnemen’, daar gaan mijn tenen 
weleens van krommen.

Elke plaatsing heeft zijn (minder) leuke en/of belangrijke gebeur-
tenissen. Om de leuke lach je en van de minder leuke leer je. Mijn 
PBI en JOTD (Jongste Officier van Technische Dienst) periode aan 
boord van de Jacob van Heemskerck geven nog steeds leuke 
verhalen op verjaardagen. Mijn functies van Platform officier a/b 
van de Rotterdam en van OGHTD op de Johan de Witt, stuk voor 
stuk periodes met veel leermomenten en leuke herinneringen. Ik 

kijk ook met veel plezier terug op mijn plaatsingen bij DMO Den 
Haag en Vlissingen.

Lach, werk en leer elke dag. Als je vooruit wil, moet je blijven 
werken en leren, want stilstand is achteruitgang. Echter, vergeet 
niet om af en toe stil te staan bij de gebeurtenissen. Lachen is 
gezond, dus dat probeer ik dagelijks te doen.

Medio volgend jaar zal ik afstuderen aan de TU. Met de opgedane 
kennis zou ik graag aan nieuwbouw- of verbouwprojecten willen 
werken. Daarnaast natuurlijk mijn operationele plaatsingen, mis-
schien nog een buitenland plaatsing. Ik streef ernaar om over een 
aantal jaar projectleider te worden van een nieuwbouwproject.

Af en toe sta ik hier even bij stil. Ik probeer zelf een eigen 
pensioenpotje bij elkaar te sparen / beleggen en niet meer uit te 
geven dan dat er binnenkomt.

Favoriete sites zijn: Nu.nl, NOS.nl met een link naar het verkeer 
en het weerbericht om de files en regenbuien te ontwijken, als ik 
op mijn motor wil rijden. Daarnaast heb ik sinds kort een Engelse 
oldtimer dus ben ook regelmatig op marktplaats.nl en andere 
autosites te vinden, op zoek naar onderdelen.

Een favoriete film heb ik niet echt, ik kijk weinig tv. De laatste 
twee jaar waren het vooral de studieboeken met grafieken als 
plaatjes. Mijn vrije uurtjes spendeer ik vaak met klussen in en om 
het huis, in de tuin, aan mijn motor of auto of gezellig samenzijn 
met familie en/of vrienden.

TOEkOmsTpERspEcTiEf

pENsiOEN

fAVORiETE WEbsiTEs

fAVORiETE films

∆

lTZT2Oc iNg. DiRk DE WAARD
geboortedatum  : 5 juli 1979
datum in dienst  : 15 augustus 2001
opleidingen  :   atheneum, hts scheepsbouwkunde, verkorte opleiding tot officier voor de  

technische dienst (abo)
huidige opleiding  : msc marine engineering aan de technische universiteit delft. 
waarom bij de Km :  van kinds af aan ging ik al in de grote vakanties mee met mijn vader op de grote vaart en daar 

ontstond de liefde voor het varen en de zee. na de hts wilde ik verder leren en werd ik  
geboeid door de td opleiding aan het Kim. 
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Drs. richard van GilshiStorie

Het is vijftig jaar geleden dat het ministerie van Defensie een eenheid mariniers als stand-by force 
ter beschikking stelde van de Verenigde Naties (VN). Dit artikel beschrijft waarom de VN kwamen tot 
oprichting van deze stand-by forces. Het laat zien hoe de Nederlandse regering in het algemeen en het 
Korps Mariniers in het bijzonder reageerden op het verzoek van de VN om troepen ter beschikking te 
stellen.1

Foto boven: Mariniers oefenen op Texel in het bestrijden van woelingen. 

(foto NIMH)

Het artikel toont tevens hoe Nederland in 1965 één van 
de grootste troepenleverende landen werd. Daarnaast is 
er aandacht voor de wijze waarop de mariniers zich voor-
bereiden op de taak.

een vn-leger?
In de herfst van 1944 kwamen de belangrijkste gealli-
eerde mogendheden, China, Groot-Brittannië, de Sovjet-
Unie en de Verenigde Staten, bijeen in Dumbarton Oaks, 
een landhuis nabij Washington DC, om te praten over de 

oprichting van een wereldorganisatie, die we kennen als 
de Verenigde Naties. Het voorkomen van oorlogen was 
de belangrijkste taak voor de VN. Daartoe, zo was het 
idee, moesten landen op permanente basis troepen ter 
beschikking stellen aan de wereldorganisatie. Al snel werd 
duidelijk dat de VN op veiligheidsgebied een vrijwel mach-
teloze organisatie zou zijn. De optimistische stemming van 
1944 werd ingehaald door de ontluikende Koude Oorlog. 
De permanente leden van de Veiligheidsraad waren, alle 
goede bedoelingen ten spijt, niet bereid tot collectieve 
actie op het gebied van vrede en veiligheid. De opeen-
volgende secretarissen-generaal zochten en marge van 
de Oost-Westconfrontatie naar mogelijkheden om de VN 

de Verenigde Naties als 
reddingsboei voor het Korps 
Mariniers

marineblad   |   december 2013



30

toch een rol van betekenis te laten spelen met betrekking 
tot het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. 
Zo ook Secretaris-Generaal van de VN Dag Hammarsk-
jöld, die in 1958 concludeerde dat peacekeeping alleen 
geloofwaardig en snel uitvoerbaar zou zijn als een poule 
van United Nations stand-by peacekeeping forces (UNEF) 
werd gevormd. Dit idee vond in brede kring weerklank. 
De nadruk lag echter niet langer op een ‘staand’ leger, 
maar op stand-by afspraken. 

voor- en tegenstanders
Hammarskjöld schreef in juni 1958 23 kleine en mid-
delgrote lidstaten aan met het verzoek eenheden voor 
komende VN-vredesmissies gereed te stellen. Hij hoopte 
op de nodige positieve reacties omdat de 23 benaderde 
staten al aan UNEF, UNOGIL (United Nations Observation 
Group In Lebanon) of andere operaties hadden deelgeno-
men en zo hun positieve grondhouding hadden getoond. 
Ook Nederland bezat volgens Hammarskjöld de juiste 
papieren. 

Het zou echter jaren duren voordat de aangeschreven 
landen reageerden. Hammarskjölds plan werd in Neder-
land het onderwerp van pittige ambtelijke discussies, met 
de meest betrokken ministeries en de krijgsmachtdelen als 
hoofddeelnemers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
toonde zich onmiddellijk gecharmeerd van Hammarskjölds 
stand-by initiatief. De minister van Buitenlandse Zaken, 
mr. Joseph Luns, zag in VN-vredesmachten het instrument 
bij uitstek om overal ter wereld heidebrandjes te blussen, 
zodat de NAVO zich ongestoord op haar hoofdtaak kon 
richten.2 Daarnaast was hij zich bewust van het negatieve, 
koloniale imago van Nederland in de wereld. Actieve 
steun aan VN-vredesmissies kon het geschonden blazoen 
oppoetsen. Niet onbelangrijk was ook dat ons land op 
deze manier kon laten zien dat het nog steeds meetelde 
in de wereld. Het stand-by aanbod werd gebruikt om 
Nederland te verkopen.

Buitenlandse Zaken toonde zich dus een geestdriftig voor-
stander van het stand-by concept. Binnen het ministerie 
van Defensie daarentegen waren er veel reserves met 
betrekking tot deelname aan vredesoperaties. De bezwa-
ren kwamen vooral uit de hoek van de Koninklijke Land-
macht. De verwachting was dat de landmacht de meeste 
militairen moest leveren. In tegenstelling tot de wereld-
wijd opererende marine was de landmacht organisato-
risch en operationeel maar beperkt op een snelle VN-inzet 
overzee voorbereid. De Koninklijke Luchtmacht wist met 
succes te beargumenteren dat haar gevechtsvliegtuigen 
en luchtdoelwapens onmisbaar waren om de eerste klap-
pen van de Russische beer op te vangen.

Het Comité Verenigde Chefs van Staven (CVCS), dat mi-
litair leiding gaf aan de defensieorganisatie, vond dat de 
NAVO-verplichtingen absolute voorrang hadden. Eventu-
ele VN-verplichtingen zouden onherroepelijk ten kostte 
gaan van de hoofdtaak op de Noord-Duitse laagvlakte. 
Nederland moest toch al alle zeilen bijzetten om te vol-
doen aan de paraatheidseisen van het NAVO-opperbevel. 
Alles was er op afgestemd om het Rode Gevaar zo dicht 

mogelijk bij het IJzeren Gordijn tot staan te brengen. Een 
bataljon uitlenen aan de VN betekende een aderlating 
voor het Duitse front. Een additioneel probleem was het 
tekort aan beroepspersoneel en specialisten. Defensie 
leende dit schaarse personeel liever niet uit aan de VN.

Een ander bezwaar dat door het CVCS werd ingebracht 
was meer principieel van aard. De militaire top had geen 
hoge dunk van de VN als vredeshandhavend instituut. Zij 
stelden openlijk het nut van VN-vredesoperaties ter dis-
cussie. Die bevroren vaak eerder de patstelling dan dat ze 
aan een politieke oplossing bijdroegen.3 
Defensie wist op basis van bovenstaande argumenten de 
voorstanders van peacekeeping effectief buiten de deur 
te houden. Daar komt bij dat Nederland en Indonesië in 

1960, 1961 en 1962 verwikkeld waren in een politiek-
militaire guerrilla met als inzet Nederlands Nieuw-Guinea. 
Ter versterking van de al in NNG aanwezige troepen werd 
in 1960 vanuit Nederland een infanteriebataljon gestuurd. 
Een jaar later gevolgd door nog twee bataljons en een 
tweetal afdelingen luchtdoelartillerie. Ruimte om ook nog 
eens eenheden ter beschikking te stellen van de VN was 
er toen niet meer.

de vn als bestaansrecht voor het Korps
Luns en de zijnen gaven echter niet op. Met het verlies 
van Nieuw-Guinea was het gedaan met de permanente 
en grootschalige  aanwezigheid van de Marine in de Oost. 
Ruim zestienhonderd mariniers, bijna de helft van de tota-
le sterkte van het Korps, waren ingezet op Nieuw-Guinea. 
Een NAVO-taak lag voor de zeesoldaten niet direct voor 
de hand. Pijnlijk duidelijk werd nu de discrepantie tussen 
het ‘beperkte’ takenpakket van de Marine in relatie tot 
haar omvang. Het kon best een onsje minder. Kranten 

Actieve steun aan VN-vredesmissies kon het 
geschonden blazoen oppoetsen

Secretaris-Generaal van de VN U Thant. (foto commons.wikimedia.org)
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uit die tijd berichtten dat de Marine zich verzette tegen 
pogingen van de land- en luchtmacht om het Korps op te 
heffen. Desondanks werd de sterkte van het Korps met 
duizend man ingekrompen tot drieduizend. De Marine 
was daarom naarstig op zoek naar nieuwe opdrachten 
om verdere bezuinigingen te voorkomen.

De minister van Buitenlandse Zaken bood uitkomst. Hij 
schreef in april 1963 aan de staatssecretaris voor de Ma-
rine, P.J.S. de Jong, dat het Korps Mariniers ‘qua historie, 
recente ervaring, training en opzet’ bij uitstek voor VN-
vredestaken geschikt was. Het is ietwat ironisch dat Luns 
het koloniale verleden wilde wegpoetsen met hulp van 
het Korps Mariniers, dat zijn recente ervaring en training 
toch grotendeels in Indonesië en Nieuw-Guinea had op-
gedaan. 4 Niet alleen Luns, maar ook anderen verwezen 
naar het succesvolle optreden van de mariniers in de 
Oost. In een interview over het stand-by aanbod in De 
Telegraaf verwijst de commandant van het Korps Mari-
niers, generaal-majoor J.G.M. Nass, zelfs expliciet naar het 
kunststukje dat twee complete compagnieën mariniers in 
maart 1962 uithaalden, toen ze beide binnen 24 uur on-
derweg waren naar Nederlands Nieuw-Guinea.5 Het korps 
deed hiermee recht aan de wapenspreuk ‘Qua Patet Or-
bis’. In de admiraliteitsraad, het hoogste besluitvormende 

orgaan van de Marine, werd het stand-by aanbod met 
enthousiasme omarmd.6 De nieuwe VN-taken konden im-
mers meehelpen om dreigende inkrimpingen bij het Korps 
af te wenden. De Marine dreigde in haar enthousiasme 
zelfs voor de troep uit te lopen. Ruim voordat Luns naar 
buiten trad met het stand-by aanbod liet de korpscom-
mandant tijdens de plechtigheden rondom de onthulling 
van het mariniersmonument in Rotterdam weten, dat 
plannen om delen van het Korps aan te bieden aan de VN 
zich in een vergevorderd stadium bevonden.7

het nederlandse aanbod
Luns bood op 24 september 1963 tijdens de Achttiende 
Algemene Vergadering van de VN een – binnen 24 uur 
inzetbaar – contingent aan van 300 mariniers (een parate 
compagnie van 281 personen, aangevuld met verzorgend 
personeel), aanvullingsdetachementen en stafofficieren 
voor het hoofdkwartier van de VN-vredesmacht. Om 
de geschiktheid van het Korps te beklemtonen verwees 
Luns in zijn toespraak dit keer niet naar Nederlands 
Nieuw-Guinea, maar naar de inzet van het Korps in ‘de 
eerste internationale politiemacht’ in het Saargebied in 
1934-1935.8 Nass had daar gediend als jonge luitenant. 
Het aanbod van 1963 betekende overigens niet dat het 
VN-secretariaat vrijelijk over de mariniers kon beschikken. 
Nederland behield zich het recht voor van geval tot geval 
te bekijken of deelname aan een VN-missie wenselijk was. 
Ook de andere landen die stand-by eenheden aanboden, 
bouwden dit voorbehoud in.

Het feit dat Luns de mariniers in de aanbieding had ge-
daan, trok relatief weinig binnenlands-politieke aandacht. 
De kleine christelijke partijen GPV en SGP waren tegen: 
‘De VN intervenieert alleen waar het U Thant [opvolger 
van de verongelukte Hammarskjöld-red] en de Afro-
Aziatische meerderheid uitkomt. Nederland geeft de 
beslissing uit handen op grond van blind vertrouwen.’ De 
vaste commissie voor Defensie vond op haar beurt dat 
Nederland er beter aan had gedaan de mariniers aan de 
NAVO aan te bieden. Enkele Kamerleden en journalisten 
wezen er op dat het Korps Mariniers wel erg gretig naar 
zijn nieuwe bestaansrecht had gedongen. Maar verder 
overheerste het gevoel dat peacekeeping een min of meer 
logische aanvulling op het takenpakket van de wereldwijd 
opererende zeesoldaten was.

Al snel werd duidelijk dat de mariniers de nieuwe rol 
graag op zich namen. Op Cyprus kwam het eind 1963 
tot gewelddadigheden tussen de Grieks-Cypriotische 
en Turkse-Cypriotische bevolkingsgroepen. Toen er 
sprake was van een door de VN gemandateerde en door 
Groot-Brittannië geleide NAVO-vredesmacht, deed de 
Nederlandse regering met enige nadruk 750 militairen 
in de aanbieding. Die moesten grotendeels uit het Korps 
Mariniers komen. Een ad hoc ‘Cyprus Planning Team’ van 
de drie krijgsmachtdelen rondde de eerste operationele 
voorbereidingen af, juist toen de Grieks-Cyprioten duide-
lijk maakten dat zij een NAVO-vredesmacht niet zouden 
accepteren. De Grieks-Cypriotische president Makarios 
eiste dat de United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 
(UNFICYP) uit een ‘gebalanceerde mix’ van ongebonden 
en koloniaal onbelaste staten en leden van de Britse 
Commonwealth zou bestaan. Er kwam nu een ‘pure’ VN-
operatie, de UNFICYP, die eind maart 1964 van start zou 
gaan. Nederland werd dus niet gevraagd.10 
De kwestie-Cyprus was een bevestiging voor velen dat 
ons land niet snel voor peacekeeping-taken zou worden 
uitgenodigd.

De kwestie-Cyprus was een bevestiging 
voor velen dat ons land niet snel 

voor peacekeeping-taken zou worden 
uitgenodigd

Secretaris-Generaal van de VN U Thant. (foto commons.wikimedia.org)

Een QPO-compagnie gaat in mei 1965 voor een oefening naar Groot-

Brittannië. De eenheid debarkeert hier van Hr. Ms. Poolster. (foto NIMH)
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mismatch tussen vraag en aanbod
Naast Nederland deden ook Canada en de Scandinavische 
landen troepen in de aanbieding. VN Secretaris-Generaal 
U Thant ‘verwelkomde’ de stand-by aanbiedingen ‘met 
instemming’, maar weigerde ze formeel te accepteren.9 
Dit om de verhouding met de Veiligheidsraad, waar de 
Sovjet-Unie en ook Frankrijk verklaarde tegenstanders 
waren, niet op scherp te zetten. Van verplichte deelname 
was dus geen sprake en elke lidstaat kon ongestraft zijn 
militairen uit een lopende vredesmissie terugtrekken. Het 
VN-secretariaat liet echter tegelijk doorschemeren dat 
de combinatie ‘infanterie’ en ‘mariniers’ wellicht niet de 
meest gelukkige was. U Thant had minder behoefte aan 
grote hoeveelheden infanteristen, die kon hij in andere 
landen ook krijgen. Het secretariaat dacht eerder aan mi-
litairen die schaarser waren, maar waarvoor overal werk 
wachtte: waarnemers, stafofficieren, geneeskundig per-
soneel, transport- en verbindingsspecialisten, technici en 
vliegtuigbemanningen.

Dit was ook de boodschap waarmee de militaire adviseur 
van U Thant, de Indiase generaal I.J. Rikhye, in juli 1964 
Den Haag en het Korps Mariniers in Doorn bezocht. Rik-
hye was geen onbekende voor Nederland. Als hoofd van 
de militaire waarnemers van de VN in Nieuw-Guinea lag 
hij regelmatig in de clinch met de Nederlandse autoritei-
ten, die hij als weinig buigzaam ervoer. Tijdens zijn bezoek 
aan Nederland gaf hij desondanks aan zeer onder de in-
druk te zijn van de mariniers, maar benadrukte hij dat ‘the 
opportunities of using a marine or an infantry unit would 
be few’.10 Rikhye onderstreepte dit door te verwijzen naar 
het feit dat Nederland enkele maanden eerder bot had 
gevangen bij UNFICYP. Hij rapporteerde aan U Thant dat 
de Nederlandse minister van Defensie – inmiddels De 
Jong– hier niets tegenin bracht. De Jong liet opnieuw blij-

ken dat Den Haag graag een bijdrage wilde leveren aan 
VN-vredesoperaties, maar dat Nederland nu eenmaal al-
leen een marinierscompagnie in de aanbieding had.11 

Defensie wees vervolgens Rikhye’s verzoek om schaars 
technisch en gespecialiseerd personeel resoluut af, tot 
grote woede van de ambtenaren van Buitenlandse Zaken, 
die zich afvroegen ‘of aan de kant van Defensie voldoen-
de inzicht bestaat in de aard van het verzoek van generaal 
Rikhye en het karakter van eventuele additionele [troepen]
aanbiedingen’.12

De landmacht en luchtmacht hadden zich niet al te druk 
gemaakt over het stand-by aanbod. Tot bleek dat De 
Jong een nieuw verzoek van Buitenlandse Zaken om het 
stand-by aanbod van 1963 flink uit te breiden niet onmid-
dellijk naar de prullenmand had verwezen. De Jong vroeg 
de krijgsmachtdelen begin 1965 zelfs expliciet welk extra 
personeel en materieel ze voor stand-by diensten beschik-
baar hadden. De chefs van staven adviseerden hun minis-
ter om toch vooral geen uitbreidingsvoorstellen bij het ka-
binet in te dienen. De VN moesten maar met het in 1963 
aangeboden contingent mariniers genoegen nemen, dat 
– zo onderstreepte het CVCS – in omvang ‘behoorlijk’ was 
en ‘qua training, organisatie en mogelijkheden de toets 
der critiek ruimschoots kan doorstaan’. Desondanks zette 
De Jong door.

uitbreiding van het aanbod
Minister Luns presenteerde op 5 oktober 1965 tijdens de 
Twintigste Algemene Vergadering het nieuwe Nederland-
se aanbod. Het waren echter niet de kleine aantallen spe-
cialisten waar Rikhye om had gevraagd. Defensie stelde 
een infanteriebataljon, een geneeskundige compagnie, 
schepen, transportvliegtuigen en helikopters beschikbaar. 

De militair adviseur van Secretaris-Generaal U Thant, de Indiase generaal-majoor I.J. Rikhye, inspecteert in juli 1964 de 

QPO-compagnieën van het Korps Mariniers te Doorn. (foto NIMH) 
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De bijdrage van het Korps werd verdubbeld. Tenminste, 
zo leek het op het eerste gezicht. Al in 1963 was voorzien 
dat na enige tijd een extra eenheid van 300 mariniers zou 
worden uitgezonden. Besloten was om ook de aanvul-
lende eenheid op 24-uurs basis paraat te stellen.13

Nederland had zichzelf in één klap tot de grootste leve-
rancier van United Nations stand-by forces gepromo-
veerd. Het parlement was door het uitgebreide aanbod 
van 5 oktober 1965 verrast: ‘De heer Luns wilde zijn 
konijn graag zo spectaculair mogelijk uit de hoed toveren, 
dat bleek wel’, merkte het Tweede-Kamerlid (PVDA) W. 
Wierda korzelig op. Volgens SGP-fractievoorzitter C.N. 
van Dis stak dit extra omdat hij goed kon begrijpen ‘dat 
tal van militairen er beslist afwijzend tegenover staan 
om in een of andere rimboe (...) te worden afgeslacht’.14 
Blijkbaar vond ook de regering dat de communicatie 
beter had gekund. De Verenigde Chefs van Staven licht-
ten – uniek voor die tijd – het besluit van de regering toe 
op televisie. Hoe dan ook, de meeste Kamerleden konden 
zich wel in het aanbod vinden.

de opleiding
Voor het Korps Mariniers was, zoals gezegd, het stand-by 
aanbod een prima middel om na het vertrek uit Nieuw-
Guinea verdere personele inkrimpingen te helpen weer-
staan. Om zijn welwillendheid te tonen, vulde het Korps na 
1963 het bestaande QPO-oefenprogramma met speciale 
VN-oefeningen en lessen aan. Er kwam meer ruimte voor 
bijvoorbeeld rellenbestrijding en wereldoriëntatie. Ook kre-
gen de mariniers les in de omgang met mohammedaanse 
vrouwen, maar ‘niet in de praktijk, want zo breed van op-
vatting zijn ze bij de marine óók weer niet’.15 Deskundigen 
van het Tropeninstituut verzorgden maandelijks lezingen 
met titels als ‘Het drama van het rassenonderscheid’ en 
‘Op zoek naar een nieuwe levensvatbaarheid der wereld’.

Enkele dagen voordat Luns zijn herziene stand-by aanbod 
deed, was er sprake van een kleine rel met betrekking tot 
de VN-opleiding van de mariniers. Tijdens de voorlich-
tingslessen over Afrika waren denigrerende uitdrukkingen 
gebezigd. De Afrikaan zou ‘antikoloniaal, antiwesters, an-
ti-blank, antidemocratisch, antikapitalistisch [en] antichris-
telijk’ zijn. Verder werd de Apartheid vergoelijkt.16 Nadat 
minister De Jong had toegezegd het lesmateriaal ‘netter’ 
en ‘objectiever’ te maken was de rel snel bezworen. Ook 
praktijkoefeningen behoorden tot het lespakket. Het be-
teugelen van woelingen vormde een belangrijk onderdeel. 
Uitgerust met rotanschild, een puntige lederen stok en zo 
nodig een gasmasker werden oproerkraaiers opgewacht. 
Eerst nadat een marinier met luide keel had geroepen: 
‘Gaat heen, of geweld zal u geschieden!’ mocht volgens 
de Nederlandse wet tot actie worden overgegaan. In de 
Haagsche Courant van 1 oktober 1965 werd hierover ge-
schreven: 

‘Het zekere voor het onzekere nemend dragen de ma-
riniers in vreemde warme landen een spandoek met 
inheemse woorden van gelijke strekking. Of, indien de 
tijd nijpt, een vooraf aangewezen marinier die zowel 
over stemvolume als taalgevoel beschikt, de plaatselijk 
voorgeschreven kreet [te] laten slaken. Voor hem is in 
de schema’s een half uur uitgetrokken teneinde de zin-

snede scherp in het hoofd te prenten, want hij mag de 
zaak niet verhaspelen omdat zulks op de lach- of andere 
spieren van de bevolking zou kunnen werken. Daardoor 
zou het prestige van de mariniers snel dalen’.17

Hoewel de journalist in kwestie zich vrolijk maakte over 
de wijze waarop de opleiding was ingevuld, moge duide-
lijk zijn dat het Korps de haar toevertrouwde taak bijzon-
der serieus nam. 

ten slotte
Van daadwerkelijke inzet zou het echter nooit komen. 
De mariniers werden vanaf het eind van de jaren zestig 
steeds meer door NAVO-taken in beslag genomen, een 
ontwikkeling die in 1973 met de vorming van de bina-
tionale UK/NL Landing Force haar bezegeling kreeg. 
Daarmee bekoelde ook de bereidwilligheid om deel te 
nemen aan vredesoperaties. Ook internationaal was er 
weinig animo meer voor het idee van stand-by forces. 
De Secretaris-Generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, 
blies echter in 1992 met zijn An Agenda for Peace het 
stand-by idee nieuw leven in. Nederland reageerde in eer-
ste instantie afwachtend, maar besloot uiteindelijk in juni 
1994 een groot aantal troepen aan te bieden. Een batal-
jon mariniers maakte deel uit van dit omvangrijke aanbod.

drs. r.j.a. (richard) van gils is onderzoeker opera-
tioneel optreden bij het nederlands instituut voor 
militaire historie. in die hoedanigheid heeft hij zich 
gespecialiseerd in contemporaine, internationale 
militaire operaties.
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De werkgroep richt zich onder meer op het bevorderen van 
de betrokkenheid en inbreng van jonge (aspirant) officieren 
bij algemene arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en 
beroepsvereniging gerelateerde onderwerpen. Hierbij adviseert 
de WGJ gevraagd en ongevraagd het hoofdbestuur van de 
KVMO op het gebied van jongerenaangelegenheden. 

Daarnaast kent de WGJ een aantal doelstellingen die geënt 
zijn op het prikkelen van de betrokkenheid van jonge officieren 
onderling en hun oudere collega’s, evenals de uitbreiding van 
hun netwerk binnen het ministerie van Defensie. 
De WGJ heeft de afgelopen jaren al diverse, goed bezochte, 
activiteiten ontplooid. Activiteiten zoals de bijeenkomst 
‘toekomstperspectief’ in samenwerking met P&O, ‘Wat te doen 
voor je poen’-avonden, werkbezoeken en zogenaamde OPS-
borrels bij operationele eenheden, bijvoorbeeld begin december 
aan boord van Zr. Ms. Friesland. Om deze activiteiten te 
organiseren groeide de WGJ uit tot een groep van ongeveer 30 
personen, waarbij de voorzitter LTZA 2 OC Tim Timmerman vaak 
een voortrekkersrol nam. 
Nu Tim zich zal terugtrekken als voorzitter van de WGJ en om de 

op 1 februari 2014 gaan alle landen van de 
eurozone over op één europese betaalmarkt: sePa. 
daarmee doet ook het europees incasso zijn intrede 
en verdwijnt het nederlandse incasso.

jullie zijn ongetwijfeld al op de hoogte van het bestaan van de werkgroep jongeren 
(wgj) binnen de Kvmo. sinds kort is de werkgroep vernieuwd. 

Nieuwe Werkgroep Jongeren 

focus ook voor 2014 te houden op deze activiteiten, is besloten 
om een doorstart te maken met een kleinere kerngroep, waarbij 
de overige leden van de WGJ betrokken blijven in de vorm  
van ambassadeurs die de kerngroep kunnen ondersteunen. 

Binnen de kerngroep zijn een aantal functies te onderscheiden. 
De voorzitter is LTZT 2 OC Bart Meere en hij wordt daarbij 
ondersteund door vicevoorzitter LTZA 2 OC Annecarijn Flens, 
beiden zullen afwisselend de WGJ vertegenwoordigen bij het 
hoofdbestuur KVMO. LTZ 2 Chris Elings is secretaris en wordt 
daarbij ondersteund door LTZA 2 Dirk Turnhout. Op zijn beurt 
ondersteunt Chris Dirk bij zijn taken die vallen onder PR/
Communicatie. De activiteiten worden gecoördineerd door LTZ 
2 Tom Tunnessen. De twee leden LTZ 2 OC Jonas Krot en LTZE 
2 Roderick van Domburg zullen de overige kerngroepleden 
ondersteunen. 

We houden jullie op de hoogte van de activiteiten via 
nieuwsbrieven, Facebook (groep jonge marineofficieren) en het 
Marineblad. 
Wij zijn bereikbaar via jongeren@kvmo.nl

De  machtiging die KVMO-leden hebben afgegeven voor 
automatische incasso van de contributie of premie voor de 
adelborstenverzekering zijn inmiddels door ons omgezet naar 
het SEPA-incasso.
De maandincasso zal iedere maand plaatsvinden rond de 25ste 
van de maand.
De jaarincasso zal plaatsvinden rond eind januari /begin februari.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met het secretariaat. Per mail: info@kvmo.nl, per 
telefoon 070-3839504.

KVMO is over op 
SePA- Incasso Kantoorsluiting 

rond Kerst

Het kantoor van de 
KVMO is gesloten van 
21 december 2013 t/m 
5 januari 2014

bart meere annecarijn flens tom tunnessen dirk turnhout chris elings

even voorstellen…
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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:
LTKOLMARNS J. de Wolf MSc.  
Secretaris:
LTZ 2 OC  M.M.H. Heijligers 
Penningmeester:
KLTZA  H.M.J. van de Burgt

Namens Afdeling Noord
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff 
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
LTZT 2 OC B.A. Meere Bsc  

Afdelingsbesturen:
Noord:
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff  
KLTZ P.J. van Maurik
LTZVK 2 OC b.d. H.T. van
 

LTZSD1 b.d. mw. A.L.P. Vrijburg  
LTZE 2 OC dr. ir. W.L. van Norden

Midden:
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
KLTZE 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 
KLTZSD A.J. Zwiers 
KLTZA b.d. P.A. Brons
KLTZT T.S. van Tongeren

Caribisch Gebied:
KLTZA drs. P.J. van RoonWilgenburg

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.

(postactieven)

marineblad   |   december 2013

IN MeMOrIAM
 

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

LTKOLMARNS b.d. j.s. bedet († 7 december 2013)
Mevr. j.c. von freytag drabbe-hes († 7 december 2013)

KLTZE b.d. ir. a.m. cannegieter ( † 6 december 2013) 
KLTZA b.d. P.l. batelaan († 22 november 2013)

LTZVK 2 OC b.d. h.c.j. mijjer († 10 november 2013)
VADM b.d. f.h. heckman († 7 november 2013)

LTZE 2 OC b.d. j.b.j. ensink († 5 november 2013)
KLTZW b.d. j. marcks († 18 oktober 2013)

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

de deadline voor het aanleveren van KoPij voor de rubrieK Kvmo-zaKen voor het februarinummer is 6 januari 2014.
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Afdelingsactiviteiten eerste helft 2014

4 feb
4 mrt
1 apr
6 mei
3 juni

14 jan

 

26 apr

4 mei

14 jan
11 feb
11 mrt
  8 apr
13 mei
10 juni

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

Pa-borrel met aansluitend buffet (ism Kveo)  
 Locatie  : Marineclub, Den Helder
Aanvang borrel : 17.30 uur
Aanvang buffet : 18.00 uur
Kosten buffet : € 21,00 p.p.

Opgave voor deelname aan het buffet kan tot 6 januari 
2014 per e-mail naar am.wilhelmus@mindef.nl

heildronk Kvmo 
Locatie  : Marineclub, Den Helder
Aanvang  : tussen 11.30 en 12.00 uur

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

afdelingsvergaderingen met aansluitend borrel
Locatie   :  Frederikskazerne, toren D,  

5e verdieping (VIP room), Den Haag
Tijd  : 16.00-18.00 uur

afdeling noord 

26 jan

20 feb

27 mrt
 
 

 27 apr

23 mei

17 juni

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

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

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

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

barbecue (Kvmo)
Locatie            : de Merelhoeve
Aanvang         : 18.00 uur

dag met belgische collegae (Kveo) 
Locatie            : n.o.t.g.
Aanvang         : n.o.t.g. 

afdeling zuid 

afdeling midden 

Opmerking: de activiteiten staan open voor KVMO leden, ook als 

een andere vereniging de organisatie verzorgt.



het hoofdbestuur van de Kvmo, de medewerkers en de redactie van het 
marineblad wensen u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2014

1883-2013


