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foto cover: 
KLTZ Ella van den Heuvel tijdens een 
patrouille in Rumaysh, Zuid-Libanon, 
december 2017 (Pasqual Gorriz/VN)

W I L L E M  G R O E N E V E L D ,  V O O R Z I TT E R  K V M OCOLOFON

A
ls eerste wil ik stilstaan bij het ongeval met een NH-90 waarbij onze leden  
LTZ 2OC Christine Martens en LTZ 2OC Erwin Warnies het leven hebben 
verloren. De tekst boven het artikel over de toekomst van de maritieme 
militaire luchtvaart, vanaf pagina 4, is treffend: 

‘De zeeën en oceanen zijn groot, diep, nat, zout en vaak koud en onstuimig: je kunt je er 
verstoppen en je kunt er verdwalen, boven en onder water. En je kunt erboven vliegen, 
terwijl tegelijkertijd het “vliegveld” zich op 200 zeemijl afstand verplaatst. De zee is je 
vriend, maar ook je vijand, meedogenloos. Succesvol opereren in dit terrein vraagt, net 
als elke andere vorm van inherent riskant optreden, mensen met een specifieke men-
taliteit, een eigen cultuur en aangepaste middelen. Christine en Erwin waren hier een 
voorbeeld van.’ 

Ons medeleven gaat uit naar familie, vrienden en collega’s van 
beide marineofficieren, alsmede naar de bemanning van Zr. Ms. 
Groningen. Sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 

Van een heel andere orde maar ook geen goed nieuws is het 
vastgelopen overleg over het aanpassen van het bezoldigings-
gebouw van Defensie. Partijen zijn het er zeker over eens dat 
het uit 1913 stammende bezoldigingsgebouw aan vernieuwing 
toe is maar er is (nog) geen overeenstemming over de manier 
waarop die vernieuwing vorm moet krijgen. Uitgangspunt voor 

de KVMO is dat niemand er op achteruit gaat. Daarnaast is het hoog tijd dat Defensie 
aanvullende stappen zet in het moderniseren van de toelagen. Mijn zoon van 16 ver-
dient in het weekend bij de Vomar meer dan een militair op uitzending. Dat is op zijn 
zachtst gezegd vreemd. Ook blijft het onverminderd onrustig in de wereld en volgen de 
geopolitieke ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Zo maakte de Russische president 
Vladimir Poetin tijdens de Marinedag in zijn land bekend zijn oorlogsschepen te gaan uit-
rusten met de modernste hypersonische wapens. Nederland vindt het maar moeilijk om 
te investeren in moderne fregatten en schuift besluiten het liefst voor zich uit. De onwil 
om fors te investeren in de krijgsmacht gaat een keer zijn tol eisen vrees ik. 

In dit nummer ook een historisch artikel over het schoonvegen van de Dam door marine-
personeel op 25 augustus 1970 en de reacties hierop vanuit de marineleiding, de politiek 
en de bevolking. Daarnaast een interview met KLTZ (LD) Ella van den Heuvel, genderad-
viseur van de Commandant der Strijdkrachten bij de Directie Operaties. Ze pleit ervoor 
gender beter in te passen in militaire operaties en meer vrouwen in te zetten in missie-
gebieden. KLTZ b.d. Mary Riemens, die Van den Heuvel heeft geïnterviewd, formuleert 
het als volgt: ‘Een genderperspectief toevoegen aan de operationele blik kan leiden tot 
nieuwe inzichten over bijvoorbeeld de lokale bevolking en daardoor mogelijk tot andere 
militaire besluiten om de mensen te steunen.’  

Felicitaties zijn op hun plaats voor LTZ3 (TD) Dewi Ekker. Zij heeft dit jaar de KVMO-
scriptieprijs gewonnen met haar onderzoek naar het visualiseren van datastromen binnen 
digitale netwerken met behulp van Virtual Reality. In een volgend Marineblad zal haar 
onderzoek als artikel worden opgenomen.

Tot slot een huishoudelijke mededeling. Als de coronamaatregelen het dan toestaan zal 
op 1 oktober a.s. bij de Van Ghentkazerne de uitgestelde afscheidsreceptie plaatsvinden 
voor mijn voorganger, KTZ b.d. Marc de Natris. Ook kan dan kennis worden gemaakt 
met mijn opvolger KLTZ Rob Pulles. 
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