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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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Maritieme Militaire Luchtvaart: 
een blik op de toekomst
De Marine Luchtvaartdienst (MLD) vierde in 2017 zijn honderdjarig bestaan. De visie dat dit luchtwapen 
– als ogen, oren en tanden van de vloot – op zee het verschil kan maken, heeft zich in al die jaren ruim 
bewezen. Maritieme militaire luchtvaart verschaft het zeewapen een voorsprong in het gevecht door haar 
snelheid, bereik, flexibiliteit en verrassingsvermogen, en koppelt dit aan het uithoudingsvermogen en de 
autonomie van de vloot. Deze symbiose maakt maritieme militaire luchtvaart al sinds het eigen ontstaan 
tot een conditio sine qua non voor het maritieme optreden. 

Flightplan 2035
De onbemande maritieme helikopter V-200B van Skeldar (foto Skeldar)

LTZ1 dr. Roy de Ruiter, KLTZ Maarten Poortman, KLTZ ir. Maurice 
van Mourik, KLTZ ir. Bart Blok en KTZ Hans Veken

MATERIEEL

Dit artikel is geschreven voor het tragische ongeval met de NH-90 
op 19 juli jongstleden. De auteurs hebben ervoor gekozen het artikel 
toch te plaatsen om daarmee stil te staan bij het verlies van Christine 
Martens en Erwin Warnies en het bijzondere werk waar zij het 
ultieme offer voor hebben gebracht. 

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 mentaliteit, een eigen cultuur en 
aangepaste middelen. Christine en Erwin waren hier een voorbeeld 
van. Hun verlies raakt ons diep. We gaan ze vreselijk missen.

4



‘Onbemand betekent niet onbemenst. Zo zorgt de langere vluchtduur van de almaar complexere onbemande vliegende systemen voor een evenredige 

toename van onderhoud en verzamelde data. De samenstelling van een vluchteenheid aan boord van een schip zal hierdoor veranderen’ (foto Edwin 

Benschop)

Er is geen aanleiding dat dit snel zal veranderen. Toch 
is het een goed moment om vooruit te kijken. We 
leven in een periode waarin veel tollen los staan. 

De internationale verhoudingen veranderen, de opkomst 
van nieuwe technologie zal invloed hebben op hoe we 
in de toekomst oorlog voeren en de gevolgen van de 
uitbraak van het coronavirus zijn nog niet te overzien. 
Juist in een onzekere tijd is het belangrijk vooruit te kijken 
en ons te bezinnen op de toekomst van de Nederlandse 
maritieme militaire luchtvaart. Niet om te voorspellen wat 
er gaat gebeuren, maar om beter te kunnen anticiperen 
op wat mogelijk komen 
gaat en dat te vertalen 
in een voor langere tijd 
geldend, samenhangend 
plan. We houden daarbij 
een vergelijkbare horizon 
aan als het Sail Plan van het Commando Zeestrijdkrachten 
(CZSK) en tegen de achtergrond van de transformatie die 
het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) maakt naar 
een 5de generatie luchtmacht.1 De maritieme militaire 
luchtvaart maakt immers sinds 2008 onderdeel uit van 
het Defensie Helikopter Commando (DHC), een joint 
organisatiedeel dat is ondergebracht bij het CLSK. 

Na een korte terugblik op de voor de MLD turbulent ver-
lopen eerste twintig jaar van deze eeuw kijken we voor-
uit. Deze vooruitblik komt in dit artikel in drie tijdsblokken 
van vijf jaar aan bod. Deze periodisering geeft het artikel 
structuur, maar is niet in beton gegoten. Ontwikkelingen 
kunnen sneller of langzamer gaan. Zo heeft het DHC 
recent een joint werkgroep opgericht voor de introduc-

tie van onbemande systemen in het maritieme domein. 
We eindigen het artikel met een slotbeschouwing op de 
ontwikkeling van de maritieme militaire luchtvaart in de 
komende jaren.

Turbulente tijden voor de Marine 
Luchtvaartdienst
Het begin van deze eeuw was een roerige tijd voor de 
MLD. Grootscheepse bezuinigingen onder het kabinet-
Balkenende II (2003-2007) dwongen de krijgsmacht 
afscheid te nemen van de maritieme patrouillevliegtuigen 

en van het marinevlieg-
kamp Valkenburg. De over-
gebleven Groep Maritieme 
Helikopters bracht Defensie 
onder bij het DHC. Tegelij-
kertijd maakte de MLD de 

transitie van de Westland SH-14D Lynx-helikopter naar 
de volgende generatie maritieme helikopter, de NH-90. 
Wereldwijde operaties, van de Indische Oceaan tot in het 
Caribisch gebied, gingen ondertussen gewoon door. 

De MLD is inmiddels in rustiger vaarwater terechtge-
komen en op een volwassen manier geland binnen het 
DHC en het CLSK. Onbekend maakt onbemind heeft 
plaatsgemaakt voor onderling respect en leren van elkaars 
kennis en ervaring. Zo trekt het 860 Squadron voor het 
inrichten van zijn nieuwe amfibische taak nauw op met 
de op landoperaties gerichte DHC-squadrons. Ook het 
NH-90-wapensysteem toont met de uitstekende sensoren 
en de mogelijkheden om genetwerkt op te treden aan dat 
het van grote toegevoegde waarde is voor de vloot. De 

‘Onbekend maakt onbemind heeft  
plaatsgemaakt voor onderling respect en leren 

van elkaars kennis en ervaring’
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vluchteenheden hebben daarmee al verschillende keren 
laten zien een gamechanger te kunnen zijn in het mari-
tieme domein.2 Deze positieve ontwikkelingen betekenen 
niet dat er geen problemen meer zijn. De meest nijpende 
uitdaging is het personeelstekort. De druk op het huidige 
personeel blijft hierdoor onverminderd groot en zet een 
rem op de groei van het operationele product. Ook blijven 
de betaalbaarheid en instandhouding van de NH-90 vra-
gen om aandacht. 

Deze ontwikkelingen spelen zich af tegen de achtergrond 
van een veranderende wereld. De verschuiving van de 
wereldwijde geopolitieke verhoudingen zorgt voor een 
toenemende rivaliteit tussen grootmachten en een afne-
mende waardering voor internationale samenwerking en 
rechtsorde. Samen met de gevolgen van klimaatverande-
ring en de toename van economische ongelijkheid is er 
de komende jaren helaas voldoende voedingsbodem voor 
conflicten. De COVID-19-pandemie legt de kwetsbaarhe-
den van de geglobaliseerde samenleving pijnlijk bloot en 
vormt wellicht een nieuw keerpunt in de internationale 
veiligheidssituatie.

Een andere trend met potentieel ingrijpende consequen-
ties is de snelle ontwikkeling van de technologie. Zo kun-
nen de komst van volledig autonome systemen, krachtige 
kwantumcomputers en de vergaande miniaturisering 
door nanotechnologie, het karakter van oorlogvoering 
volledig gaan veranderen. Daar komt bij dat het Westen 
of statelijke actoren niet langer het alleenrecht hebben 
op nieuwe technologie. Illustratief is de proliferatie van 
drones: vrijwel iedereen kan gebruik gaan maken van het 
luchtruim. Nu al nemen hierdoor in de lagere luchtlagen 
de risico’s voor bemande luchtvaart toe. 

Wat niet verandert is het cruciale belang van de zee voor 
de Nederlandse samenleving. Onder andere de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wijst op het 
toenemende belang van flow security.3 Een belangrijk 
deel van de mondiale levensaders bevindt zich in het 
maritieme domein en is onderhevig aan veranderingen. Zo 
kunnen door het smelten van poolkappen nieuwe vaar-
routes beschikbaar komen en kunnen potentiële tegen-
standers met moderne anti-access/area denial-methodes 
steeds effectiever de toegang tot zeegebieden ontzeggen.

Ook de geschetste technologische vernieuwingen gaan in-
vloed hebben op de maritieme militaire luchtvaart. Zo zul-
len unmanned air systems (UAS) de komende jaren steeds 
meer taken van bemande vliegende wapensystemen 
overnemen. Ze zijn immers beter geschikt voor eentonige 
en gevaarlijke missies. Onbemand betekent overigens niet 
onbemenst. Zo zorgt de langere vluchtduur van de almaar 
complexere onbemande vliegende systemen voor een 
evenredige toename van onderhoud en verzamelde data. 
De samenstelling van een vluchteenheid aan boord van 
een schip zal hierdoor dus gaan veranderen.

Bij het tegemoet treden van alle uitdagingen zullen we 
zeker de mogelijkheden van internationale samenwerking 
moeten beschouwen. Zo heeft de NAVO recent het initia-

tief genomen om onderzoek te doen naar de mogelijkhe-
den voor multinationale samenwerking op het gebied van 
de verwerving en het opereren van de volgende generatie 
maritieme patrouillevliegtuigen. Deze mogelijkheden wor-
den in dit artikel niet verder verkend.

Niemand kan met zekerheid voorspellen wat de gevolgen 
op lange termijn zullen zijn van de hierboven geschetste 
ontwikkelingen, laat staan dat het mogelijk is een com-
pleet beeld te hebben. Gezien deze onvoorspelbaarheid zal 
de krijgsmacht, en dus ook de maritieme militaire lucht-
vaart, voorbereid moeten zijn voor een breed scala aan 
inzetvormen; van grootschalige operaties tegen gelijkwaar-
dige tegenstanders tot kleinschalige nationale bijstand. 

Flightplan 2035 
De maritieme militaire luchtvaart kenmerkt zich door haar 
veelzijdigheid, flexibiliteit en haar verbondenheid met het 
maritieme optreden. De hierboven geschetste toekomst-
verkenning maakt duidelijk dat die kenmerken de komen-
de jaren onverminderd relevant blijven. Echter net zoals 
een vliegtuig of schip niet vertrekt zonder een gedegen 
voorbereiding, kunnen organisaties alleen tijdig anticipe-
ren als ze beschikken over een bestemming en een koers 
daarnaartoe. Zo zijn ze eerder in staat afwijkingen te 
herkennen en nieuwe ontwikkelingen te duiden. Op basis 
van dit gedachtegoed hebben we een flightplan opge-
steld voor de Nederlandse maritieme militaire luchtvaart. 

Het plan beslaat drie tijdvakken en kijkt vooruit tot 2035. 
Het eerste tijdvak (2020-2025) kenmerkt zich door consoli-
datie. Het DHC rondt in deze periode de introductie van de 
NH-90 af en legt een duurzame basis voor de tweede helft 
van de jaren twintig. Bij aanvang van de tweede periode 
(2025-2030) moet het NH90-wapensysteem tot wasdom 
zijn gekomen. Verder staat deze tijdspanne in het teken 
van het verder ontginnen van de potentie van de helikop-
ter, zowel op volle zee als in de littoral. Tegen die tijd zal 
het noodzakelijk zijn om de NH-90 te moderniseren, zodat 
het toestel ook in navolgende jaren operationeel relevant 
blijft. Het laatste tijdvak (2030-2035) kenmerkt zich door 
de transformatie van de maritieme militaire luchtvaart. 
Nieuwe technologieën en ideeën over Future Vertical Lift 
zullen er steeds meer hun plek in krijgen wat vraagt om 
een herbezinning over de manier van optreden. 

Van nu tot 2025: consolideren  
Deze periode staat in het teken van het afronden van de 
introductie van de NH90. Tot 2023 doorloopt een deel 
van de NH-90-vloot nog een retrofitprogramma om tot 
één basisconfiguratie te komen. Samen met verschillende 
verbeterprogramma’s van de industrie moeten die er voor 
zorgen dat Defensie meer grip krijgt op de instandhou-
ding van de helikopter. Ook richt de aandacht zich op 
het oplossen van het personeelstekort. Enerzijds door het 
vergroten van de instroom van jonge technici en lucht-
varenden en anderzijds door in te steken op behoud van 
kennis en ervaring. 

Twee recente besluiten van de Commandant der Strijd-
krachten (CDS) gaan het DHC daarbij helpen. Het eerste 
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besluit betreft een taakspecialisatie van de helikoptertypes 
van de krijgsmacht. Voor de NH-90 betekent dit dat de 
helikopters in beginsel zijn toegewezen aan het maritieme 
domein, inclusief amfibische operaties.4 Het tweede be-
sluit gaat over het stationeren van alle NH90-helikopters 
op het MVKK bij Den Helder en hangt hiermee samen. 
Daardoor neemt de synergie met de natuurlijke partner – 
het CZSK en de zee – aanzienlijk toe. In het verlengde van 
dit locatiebesluit krijgt de sterk verouderde en te krappe 
infrastructuur op MVKK een update met de bouw van ex-
tra onderhoudshangaars en een nieuw squadrongebouw 
voor 860 SQN. 

Intussen verdiept en verbreedt het DHC op operationeel 
vlak de capaciteit. Het in gebruik nemen van de NH90 
Full Mission Flight Trainer (FMFT) op De Kooy zorgt voor 
een aanzienlijke vergroting van de opleidings- en trai-
ningscapaciteit.5 De verdieping zit vooral in het vaker 
beoefenen van de primaire taken van de NH90 in steeds 
complexere scenario’s. Daarbij wordt intensief samenge-
werkt met het CZSK – de raison d’être van de maritieme 
militaire luchtvaart – en met de Belgische krijgsmacht. 
De verbreding bestaat uit het toewijzen van de tactische 
amfibische transporttaak aan het 860 squadron. Voor 
deze missie kan de NH-90 worden geconfigureerd in de 
amfibische transportrol (ook wel aangeduid als TNFH) en 
zijn de vluchteenheden anders samengesteld. Het optre-
den boven land is voor 860 SQN echter terra incognita. 
Daarom wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ruime 
kennis en ervaring bij andere squadrons en partners van 
het DHC. 

Van 2025 tot 2030: moderniseren 
De tweede helft van de jaren twintig gaat in het teken 
staan van moderniseren van bestaande en het voorbe-
reiden op de komst van nieuwe systemen in de volgende 
periode. Drijvende krachten zijn de invoering van een 
nieuwe generatie schepen, de ontwikkelingen rond de 
transitie naar een 5de generatie luchtmacht en de toename 
van de competenties van onze mogelijke tegenstanders. 
Dat betekent allereerst het moderniseren en uitbreiden 
van de capaciteiten van het huidige wapensysteem. Het 
betreft mogelijke vernieuwingen van onder andere de 
FLIR, het electronic warfare system (EWS), de datalink 
(Link 16 en 22) en de sonar, nieuwe bewapening als de 
Mk54 torpedo en de introductie van een helicopter air-
to-surface missile (HASM).6 Deze vernieuwingen zorgen er 
enerzijds voor dat we met hetzelfde platform een groter 
maritiem oppervlak kunnen bestrijken. Daarmee komen 
we tegemoet aan de toegenomen vraag naar maritieme 
capaciteit in een veranderende wereld; niet door verho-
ging van de kwantiteit, maar door verbetering van bereik 
en prestaties van de sensoren. Anderzijds kunnen we met 
verbeterde zelfbescherming (onderdeel van het nieuwe 
EWS) en de uitbreiding van het wapenarsenaal (HASM) 
in alle delen van het geweldsspectrum blijven optreden 
tegen near peers. Daarnaast vergroot deze vernieuwing 
de mogelijkheid nog beter informatiegestuurd op te 
treden (IGO), wat een belangrijke randvoorwaarde is 
voor moderne oorlogsvoering. Het kunnen verbinden van 
het maritieme luchtwapen met de andere domeinen is 
dan ook essentieel om domeinoverschrijdend te kunnen 
opereren. 

De periode tot 2025 staat in het teken van het afronden van de introductie van de NH90 (MCD/Arco de Heer)
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Om ook in het navolgende tijdvak relevant te kunnen zijn 
en te voorzien in de toenemende vraag naar maritieme 
aanwezigheid, zal in deze periode gestart moeten wor-
den met de voorbereiding op nieuwe maritieme militaire 
luchtsystemen door bijvoorbeeld te gaan pionieren met 
onbemande luchtsystemen en operationele concepten. 
Dit betekent wel dat een groeiend deel van de organisatie 
zich moet gaan richten op het gebruiken van onbemande 
luchtvaartuigen in het maritieme domein. De locatie 
dicht bij zee maakt het MVKK uitermate geschikt om van 
daaruit met maritieme onbemande toestellen te opere-
ren en te onderhouden. Met verkrijgbare UAV’s, zoals de 
Nederdrone, Skeldar, MQ-8 of Integrator, kan in dit tijdvak 
geleidelijk ervaring worden opgedaan en kan samen-
werking met de bemande maritieme toestellen verder 
worden ontwikkeld in zogenoemde manned-unmanned 
teaming (MUMT)-concepten. Deze beweging past ook bij 
de modernisering van de schepen, waarbij hangaarruimte 
en het helikopterdek niet meer alleen worden ingericht 
voor de bemande toestellen, maar ook voor de eerderge-
noemde typen UAV’s. De kennis en ervaring die het DHC 
en het CZSK samen opdoen, helpen bij de introductie van 
een nieuwe generatie vliegende bemande en onbemande 
systemen aan boord van de schepen. 

Een tweede ontwikkeling waarvoor in deze periode de 
voorbereiding van start is gegaan, is het beter verbinden 
van alle domeinen, zee, land, lucht, space en cyber. Om 
optimaal rendement uit de toekomstige wapensystemen 
te halen neemt de noodzaak van synergie door samen-
werking verder toe. Door nu al samen te investeren in 
mensen, middelen en gezamenlijke concepten kunnen in 
de toekomst de juiste capaciteiten worden ontwikkeld.7 
Passend bij het toekomstig optreden van vloot en mari-
niers en passend binnen de structuur van de luchtmacht.8

Tot slot, en misschien wel het belangrijkst, is er de aan-
dacht voor de mens. Het personeel dat de operaties on-

dersteunt en de wapensystemen inzet, blijft onverminderd 
schaars. Dat betekent dat we ook in deze periode moeten 
blijven investeren in goede interne opleidingen, techni-
sche hulpmiddelen zoals virtual en augmented reality en 
in aantrekkelijk werk. Deze zaken dragen bij aan behoud 
van kwalitatief hoogwaardig personeel en een gezonde 
personeelsvulling. Tegelijkertijd moet technologische ver-
nieuwing de informatiegestuurde bedrijfsvoering verbe-
teren en onderhoudsondersteuning op afstand mogelijk 
maken. Zo kan specialistisch personeel effectiever worden 
ingezet en ontstaat een betere werkverdeling over de 
verschillende technische niveaus. De maatregelen leveren 
bovendien een betere vaar-walverhouding op. 

Van 2030 tot 2035: transformeren  
Het laatste perspectief richt zich op het volgende decen-
nium. Dit lijkt misschien ver weg, maar het is dichterbij 
dan vaak gedacht. Niet in de laatste plaats omdat de keu-
zes die we de komende jaren maken, dan tot uitvoering 
zullen komen. Zoals in het begin van het artikel geschetst, 
zal door technologische ontwikkeling de manier van 
oorlogsvoering veranderen. Zo zullen onbemande en in 
toenemende mate autonome systemen ook in de mari-
tieme militaire luchtvaart steeds meer de rol van bemande 
systemen gaan overnemen.

Daar waar in het vorige tijdvak werd geïnvesteerd in stra-
tegische positionering van mensen en middelen, zal in dit 
tijdvak dan ook gestart moeten worden met het concretise-
ren van de vervanging van bestaande maritieme luchtsyste-
men binnen een volledig nieuw ecosysteem van airpower. 
Dit wordt ook wel aangeduid als Future Vertical Lift (FVL) 
en richt zich by design op multidomain operations en de 
introductie van vergaande manned-unmanned-concepten. 
Andere elementen in FVL zijn een veel hogere snelheid en 
daardoor een veel groter bereik, wat voor het amfibische 
optreden nieuwe inzetmogelijkheden biedt.

‘Het personeel dat de 

operaties ondersteunt en de 

wapensystemen inzet, blijft 

onverminderd schaars. Dat 

betekent dat we ook in deze 

periode moeten blijven investeren 

in goede interne opleidingen, 

technische hulpmiddelen zoals 

virtual en augmented reality en in 

aantrekkelijk werk’ (MCD)
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Ook kunnen de nieuwe generaties helikopters afhanke-
lijke van het type missie zowel bemand als onbemand 
vliegen (optionally manned). Zoals eerder aangehaald 
betekent onbemand echter niet onbemenst. De grootste 
verandering zal de rol van de mens zijn, want de werkplek 
en het soort werk zullen wezenlijk anders zijn. Tegelijker-
tijd zullen onbemande systemen gewoon onderhouden en 
bediend moeten worden. Onbemand betekent daarmee 
dus niet per definitie een oplossing voor personeelstekor-
ten. Door de demografische ontwikkelingen in de Neder-
landse maatschappij, zoals de vergrijzing, zal ook in de 
toekomst het beschikbare personeel dat voor Defensie wil 
werken, vermoedelijk schaars blijven.

Slotbeschouwing
In toekomstige conflicten zal informatiedominantie een 
cruciale rol spelen om een gelijkwaardige tegenstander 
voor te blijven. Het verzamelen en analyseren van data 
en op basis daarvan kunnen handelen, zal in de toekomst 
een steeds belangrijker taak worden. Daarnaast moet in 
toenemende mate domeinoverstijgend worden geope-
reerd om maximale synergie te bereiken.9 Het is een rol 
die de maritieme militaire luchtvaart van nature goed 
past. Van oudsher fungeert zij immers als de oren, ogen 
en tanden van de vloot en verbindt zij domeinen door te 
opereren op het grensvlak van zee, lucht en land. 

Maritieme militaire luchtvaart is méér dan alleen heli-
kopters en vliegtuigen. De kracht van deze integratie ligt 
uiteindelijk in de mens. Dergelijke luchtvaart vraagt om 
een specifieke mindset. 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 er boven 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 
mentaliteit, een eigen cultuur en aangepaste middelen. 
Want welke kant het ook op mag gaan, de mens blijft 
de kritieke succesfactor binnen het maritieme optreden. 
Hij begrijpt de unieke kenmerken van het maritieme- en 
luchtoptreden, hij begrijpt de kracht van hun integratie en 
maakt dit tot een operationeel relevant product.

De toekomst is onvoorspelbaar. Dit ontslaat ons niet 
van de verplichting er over na te denken. Als we beter 
voorbereid willen zijn op wat mogelijk komen gaat, dan 
zullen we dat zelfs moeten, onze potentiële tegenstanders 
zitten niet stil. Net zoals elke bemanning dat doet voor-
dat ze vertrekt. Met dit artikel hebben we een blik op de 
toekomst van de maritieme militaire luchtvaart geworpen. 
Net als honderd jaar geleden ziet die er veelbelovend uit. 
Ook de komende decennia zal het maritieme luchtwa-
pen – als ogen, oren en tanden van de vloot – op zee het 
verschil blijven maken. Het verleden leert ons echter ook 
dat relevantie nu geen garanties biedt voor de toekomst. 
Om relevant te blijven zullen CZSK en CLSK de komende 
jaren gezamenlijk in maritieme militaire luchtvaart moeten 
blijven investeren. 

LTZ1 dr. Roy de Ruiter is werkzaam voor  
de Directie Plannen van de Defensiestaf. 
KLTZ Maarten Poortman werkt bij de Afdeling 
Strategie & Advies van het Commando 
Zeestrijdkrachten.
KLTZ ir. Maurice van Mourik is geplaatst  
bij de Afdeling Helikopter Operaties van  
het Commando Luchtstrijdkrachten.
KLTZ ir. Bart Blok is commandant van het  
860 Squadron van het Defensie Helikopter 
Commando.
KTZ Hans Veken is Chef Staf van het DHC,  
tevens groepsoudste MLD.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.
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‘Door afschrikking 
op zee kan 

Turkije zich meer 
assertiviteit 
veroorloven’

I
n 1470 stuurde de commandant van een Venetiaanse galei een verontrust 
bericht vanuit Griekenland. ‘De hele zee leek op een woud,’ schreef hij, ‘Het is al 
onvoorstelbaar om erover te horen spreken, maar dit zien is al helemaal verbluffend.’ 
Het woud waarover de zeeman rapporteerde, betrof de vloot die Sultan Mehmed II 

liet bouwen in de werven van Istanboel. Niet lang erna werd de Venetiaanse vloot door 
de Turken tot zinken gebracht tijdens de Slag van Zonchio.

Turkije is nimmer een volwaardige speler geweest zonder een maritieme invloedssfeer. 
Een aantal Ottomaanse denkers in de negentiende eeuw kwam tot het besluit dat het 
verval van het rijk deels te danken was aan het feit dat het geen controle meer had op 
de nabije wateren. Na het Verdrag van Sèvres en de ontmanteling van het Ottomaanse 
Rijk, groeide weliswaar de Turkse belangstelling in een sterke vloot, vooral gezien de 
rivaliteit met Italië, maar bleven de investeringen gering.

Vandaag lijkt President Erdogan opnieuw een poging te doen om de Turkse maritieme 
macht te bestendigen. Hij leverde meermaals een pleidooi om het Blauwe Moederland 
te herstellen. Onder zijn bewind contesteerde Ankara de maritieme claims van Cyprus, 
nodigde het zichzelf uit om naar aardgas te zoeken in de exclusieve economische zone 
waarop Turks-Cyprus zich op beroept en onderhandelde het een maritieme corridor met 
Libië. Dat alles terwijl het in de Egeïsche Zee druk bleef zetten op Griekenland.
De marinevloot wordt snel gemoderniseerd. De voorbije jaren werd er gemiddeld zo’n 
600 miljoen dollar aan besteed. Het uithangbord is een LHD van zo’n 25,000 ton, de 
Anadolu, maar er komen ook nieuwe fregatten, patrouilleschepen, enzovoort. Voor een 
Slag van Zonchio hoeven we niet meteen te vrezen. De Turkse vloot blijft bescheiden in 
vergelijking met die van andere regionale spelers, zoals Rusland. En ofschoon het mis-
schien zelf de romp kan bouwen, hangt het nog steeds met handen en voeten vast aan 
buitenlandse technologie.

Het probleem is eerder dat de Turkse maritieme ambities het plaatje in de Middellandse 
Zee verder vertroebelen. De marine wordt steeds vaker ingezet om onderzoeksschepen 
te escorteren in betwist gebied, of om vrachtschepen te begeleiden onderweg naar Libië. 
Met andere woorden, door die afschrikking op zee kan Turkije zich meer assertiviteit 
veroorloven.

Hetgeen al een paar keer bleek voor de kust van Libië. Dit voorjaar verjoeg een Turks 
fregat een Grieks marineschip dat voor de EU-operatie Irini voer. Het Griekse schip wilde 
een koopvaarder inspecteren die naar alle waarschijnlijkheid wapens aan boord had. 
Turkse fregatten richten hun vuurleidingsradar naar verluidt op Franse marineschepen.
De Turken zijn duidelijk niet langer onder de indruk van de Europese maritieme aan-
wezigheid in de Middellandse Zee. Niet alleen de Turkse machtsopbouw verklaart die 
evolutie. Minstens even belangrijk is dat Ankara op begrip van enkele Europese landen 
kan rekenen: Italië, Malta en Spanje bijvoorbeeld. Duitsland houdt zich zoals vaak op de 
vlakte.

Die verdeeldheid doet opnieuw denken aan de decennia voordat Turkse admiraal Kemal 
Reis zijn overwinning behaalde bij Kaap Zonchio. ‘Jullie Duitsers helpen de Hongaren niet 
tegen de Turken en hoop maar niet op steun van de Fransen,’ vermaande de paus, ‘Jullie 
Fransen hoop maar niet op de hulp van de Spanjaarden tenzij jullie de  Duitsers helpen.’

Dr. Jonathan Holslag is 
politicoloog en China-
kenner. Hij is onder meer 
docent Internationale 
Politiek aan de Vrije 
Universiteit Brussel. 
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‘Genderbewustzijn leidt tot 
effectiviteit in ons werk’
Het ministerie van Defensie heeft zich gecommitteerd aan Resolutie 1325 van de Verenigde Naties 
‘Vrouwen, vrede en veiligheid’ (2000), een voorname resolutie gerelateerd aan gender. Hierin wordt 
erkend dat vrouwen tijdens conflicten disproportioneel worden geraakt door geweld. De resolutie 
roept op om de huidige, beperkte rol van vrouwen in de preventie en beheersing van conflicten, in 
vredesonderhandelingen en in wederopbouwprocessen te helpen ombuigen naar een actieve participatie 
in de besluitvorming. Ondanks de aandacht voor de positie van vrouwen in de resolutie, maakt deze 
ook duidelijk dat onderscheidsvermogen nodig is: voor het leveren van steun en voor het bieden van 
oplossingen aan mannen, vrouwen, jongens en meisjes afzonderlijk. 

KLTZ b.d. Mary RiemensKENNIS

De implementatie van Resolutie 1325 is wettelijk verplicht, 
wat terugkomt in tal van nationale en internationale 
operationele richtlijnen en plannen van krijgsmachten en 
internationale organisaties. De verplichting veronderstelt 
op individueel niveau bekendheid met en kennis van de 
resolutie en haar doelstellingen, waaronder de integratie 
van een genderperspectief in operaties. Kapitein-luitenant 

ter zee (LD) Ella van den Heuvel houdt zich al lange tijd 
bezig met de implementatie van VN-Resolutie 1325 en 
het verhogen van de operationele effectiviteit door het 
toepassen van een genderperspectief. Ik spreek haar over 
haar functie en de zaken waar haar aandacht naar uitgaat 
en ze prioriteit aan geeft.

Interview met kapitein-
luitenant ter zee Logistieke 
Dienst Ella van den Heuvel
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Het woord ‘gender’ roept geregeld een beeld op van 
feminisme, van positieve discriminatie en van werken aan 
de acceptatie van en hulp aan alléén vrouwen. Terwijl 
gender gaat over mannen, vrouwen én kinderen; hun 
onderlinge verschillen sociaal gezien, hun rollen binnen 
gemeenschappen en de taken die zij uitvoeren. Taken en 
rollen die per land verschillen en die wijzigen in tijden van 
oorlogen en crises. Stereotype rollen vaak,  waarmee ieder 
mens is opgevoed en van waaruit hij denkt en reageert. 
Zo wordt van mannen verwacht dat zij vechten en van 
vrouwen dat zij achterblijven en zorgen voor de ouderen 
en de kinderen. Gender is voortdurend aanwezig in ons 
dagelijks leven: in onderlinge relaties, in opvoeding, in 
economie, in politiek, in onderwijs, noem maar op. Zo 
bezien is gender tegelijk van iedereen en van niemand, is 
het overal en veranderlijk. Er kan sprake zijn van gelijkheid 
of ongelijkheid, beide met een eigen dynamiek. 

Iedere militair krijgt te maken met deze dynamiek: privé, 
binnen de eigen organisatie en eenheid, in de uitzendge-
bieden en bij (inter)nationale samenwerking, waaronder 
oefeningen. De genderbenadering vraagt om het bewust-
zijn hoe ieder van ons gewoon is te kijken vanuit de eigen 
situatie, maar ook het besef dat anderen vanuit hún situ-
atie heel anders kunnen kijken, denken en handelen. Dat 
besef is een eerste stap naar inzicht en genderbewustzijn. 
Een bewustzijn dat op zijn beurt nodig is om interventies 
te kunnen doen voor mannen, vrouwen en kinderen die 
passen bij de situatie van dat moment, bijvoorbeeld in de 
crisisgebieden waar onze eenheden opereren. Interventies 
die iedere militair moet kunnen doen en die nodig zijn om 
gendergelijkheid te beschermen en te promoten in het 
licht van mensenrechten.

Kapitein-luitenant ter zee (LD) Ella van den Heuvel is sinds 
1 maart genderadviseur van de Commandant der Strijd-
krachten (CDS) bij de Directie Operaties. Haar werk vloeit 
direct voort uit VN-Resolutie 1325 en onderscheidt zich 
daarmee van het onderwerp Diversiteit en Inclusiviteit 
(D&I) waar gender (lees hier sekse) onderdeel van is. 

Was gender in relatie tot operaties voor u 
een roeping? 
‘Toen ik in 2006 werd gevraagd om mij te verdiepen in 
gender was ik niet meteen enthousiast. Ik twijfelde of ik 
de functie bij de Hoofddirectie Personeel zou aanvaarden. 
Die initiële twijfel kwam voort uit mijn eigen onbekend-
heid met gender en ‘gender in militaire operaties’. 

Ella’s hart gaat uit naar de vrouwen en kinderen voor wie 
gemiddeld genomen gendergelijkheid in een samenleving, 
zoals toegang tot onderwijs, werk, medische zorg, veilig-
heid en juridische steun, niet vanzelfsprekend zijn. Zaken 
die vaak te maken hebben met ongelijke machtsverhou-
dingen tussen mannen en vrouwen en waarin gestreden 
moet worden om evenwicht in gelijkheid te bereiken. 
‘Dan wil je iets doen in plaats van lijdzaam toekijken of 
wegkijken! In de vaak harde omstandigheden van crises 
en oorlogen waarin onze militairen de lokale bevolking 
steunen, wil je helpen gendergelijkheid te promoten zodat 
de wederopbouw in dat land daadwerkelijk kan plaatsvin-

den en duurzame vrede voor de gehele samenleving kan 
worden bereikt. Vooruitgang daarin is absoluut mogelijk, 
daar geloof ik in.’

Waarom is het belangrijk aandacht te 
schenken aan gender in militaire operaties?
‘Gender in militaire operaties zou eigenlijk iets vanzelf-
sprekends moeten zijn, maar zo is het (nog) niet. Het 
toepassen van een genderperspectief vraagt om gedegen 
inzicht in onze manier van denken. Stereotypen zitten 
onze beoordeling regelmatig in de weg. Zo kan het ste-

VN-waarnemer in gesprek met een Syrische vrouw in de stad Hama  

(UN Photo/Neeraj Singh)

‘Genderbewustzijn leidt tot effectiviteit in ons werk’KENNIS

In elk land is de rol van man, vrouw en kind anders. Vanuit het 

genderperspectief kan de militair daar op anticiperen 

(UN Photo/Marco Dormino)
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reotype beeld dat de man dader is en de vrouw slachtof-
fer je op het verkeerde been zetten. Vrouwen en mannen 
hebben ook andere kwaliteiten, belangen en behoeften, 
die bepaald worden door hun rol binnen de gemeenschap 
waarin ze leven. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan 
veiligheid. 

De toenemende aandacht voor gender in militaire opera-
ties in de afgelopen jaren is goed te verklaren. Om met de 
uitgezonden eenheden een volledig beeld te krijgen over 
de situatie in een missiegebied zijn contacten met lokale 
mannen én vrouwen essentieel. Die kunnen levensred-
dend zijn – voor de lokale gemeenschap en de eigen een-
heden – omdat wij met vollediger informatie beter actie 
kunnen ondernemen. We moeten dus goed nadenken 
hoe we de meest volledige informatie kunnen verkrijgen 
van mannen en vrouwen in culturen die ons vreemd zijn.’

Naast de culturele component moeten militaire eenheden 
tijdens vredes- en humanitaire missies rekening houden 
met de host nation en de eigen politieke basis. Beide 
koppelen voorwaarden aan het verblijf in het operatiege-
bied. De eenheid heeft wettelijke richtlijnen die afkomstig 
zijn van het thuisland, van de VN, de NAVO, de EU of 
de OVSE. Dat zijn VN-resoluties, maar ook mandaten, 
humanitair recht, internationaal recht, enz. Al die verplich-
tingen geven richting, maar brengen ook een verant-
woordelijkheid met zich mee voor de eenheid en daarmee 
voor de individuele militair. Welke specifieke wettelijke 
verplichtingen heeft een eenheid eigenlijk als het gaat om 
de mannen, vrouwen, jongens en meisjes in de operatie-
gebieden?
Ella: ‘Vaak ligt het bieden van een safe and secure 

environment and protection of civilians binnen onze 
opdracht. Wij denken misschien dat dat voor iedereen 
hetzelfde is, maar dat is niet zo. In een bepaald land kan 
de vrouw de broodwinner zijn, werken op het land, of 
de waterhaler zijn. In een ander land zijn die taken weer 
anders verdeeld. Op basis van de persoonlijke situatie 
onderzoekt ieder wat hij of zij nodig heeft om zijn of haar 
rol te kunnen volbrengen. Kan ik veilig naar het water 
komen? Kan ik mijn kinderen wel op straat laten spelen en 
naar school sturen? Wat is een veilige route voor ze? Het 
is maar net wat je referentiekader is en dat is voor ieder 
individu eigenlijk anders.’ 

In de operatiegebieden kunnen eenheden te maken krijgen 
met extreme gewelddadigheden en de gevolgen en ef-
fecten daarvan. Vragen die zich ter plaatse kunnen voor-
doen en waar vooraf moeilijk op te trainen is, zijn onder 
meer: Wat kan en moet een eenheid doen in een situatie 
van gender- en conflictgerelateerd seksueel geweld tegen 
burgers? Hoe bescherm je als eenheid vrouwen, mannen 
en kinderen tegen gewelddadigheden die tot doel hebben 
de lokale gemeenschappen te ontwrichten? Hoe kun je het 
beste handelen en omgaan in de situatie met kindsoldaten, 
genocide en mensenhandel? Hoe kun je de eigen eenheden 
voorbereiden op wreedheden waarvan zij mogelijk getuige 
gaan zijn en waarbij de lokale bevolking bijvoorbeeld een 
vervolgactie van hen verwacht?

Wat is nodig om gender in militaire  
operaties toe te passen, van tactisch tot en 
met strategisch niveau?
‘Er komt een drietal punten in mij op die ik in mijn werk 
als genderadviseur belangrijk vind voor de komende tijd. 
Allereerst vind ik dat elke militair een goede uitleg ver-
dient over gender in militaire operaties. Militair zijn vraagt 
naast kennis over de eigen specialistische werkzaamheden 
een brede, aanvullende kennis die in relatief korte tijd 
wordt meegegeven tijdens de voorbereidingen op een 
missie. Op dat moment een goede uitleg, bruikbare en 
praktische informatie en handvatten over gender geven, 
geeft richting. Nog beter is het om al aan de basis te 
beginnen met opleidingen en trainingen over hoe je een 
genderperspectief kan toepassen. Genderbewustzijn komt 
niet vanzelf. Het kost tijd, instructie, ervaring en reflectie 
om te leren waar VN-Resolutie 1325 werkelijk over gaat. 
Daarom is het belangrijk dat gender in de basisopleidin-
gen terechtkomt, vooral ook bij de Nederlandse Defensie 
Academie en de kaderopleidingen van de krijgsmachtde-
len waar onze (toekomstige) leiders worden opgeleid.’ 

Gender in militaire operaties betekent voortdurend blijven 
kijken naar wat gaande is. Vervolgens inschatten wat 
nodig is en hiernaar handelen binnen de mogelijkheden. 
Het gaat niet over het veranderen van mensen en hun 
culturele gewoontes, maar luisteren naar de verhalen die 
zij vertellen en dan goed inschatten wat de gemeenschap 
belangrijk vindt. Want, de mannen en vrouwen in crisisge-
bieden denken en besluiten voor zichzelf. Een voorbeeld is 
de ervaring van een Zweeds verkenningsteam in Afghani-
stan. Het team bezocht een talibanleider na het sluiten van 
een lokale meisjesschool. Tijdens de ontmoeting vertelde 
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internationale blik op conflictgerelateerd seksueel geweld 
veranderd van ‘…is een ongelukkig gevolg van de oorlog’ 
naar ‘…is een oorlogsmisdaad’. Dat bewijst voor mij dat 
genderbewustzijn leidt tot effectiviteit in ons werk. Want 
dankzij die verschuiving worden plegers van seksueel 
geweld nu vervolgd en berecht. Ze gaan niet langer vrijuit. 
Dat de veroordeling van de plegers nog achterblijft, vraagt 
om verdere stappen. Een andere indicator is in dit geval of 
het seksueel geweld in een crisisgebied af- of toeneemt. 

Om de gewenste verandering in crisisgebieden te bereiken 
is de participatierol van lokale mannen én vrouwen nodig. 
In missiegebieden steunen we de lokale gemeenschap-
pen, maar spreken we vooral met de vertegenwoordigers 
van die gemeenschappen en instituten. Dat zijn veelal 
mannen. Vrouwen blijven vaak op de achtergrond, soms 
door de lokale cultuur en religie, terwijl ze willen strijden 
voor en helpen aan de wederopbouw van hun land. Laat 
het ons niet weerhouden een klimaat voor hen te creëren 
waarin zij aan tafel mogen zitten en mee kunnen beslui-
ten over zaken die de gehele gemeenschap ten goede 
komen. Als militairen kunnen we echt meer moeite doen 
om alle stemmen te horen binnen die gemeenschappen.’ 

Welke ambitie heb je voor gender in  
militaire operaties in de functie van  
genderadviseur CDS? 
‘Mijn overall ambitie is dat we de komende jaren stap-
pen maken als het gaat om vergroting van het gender-
bewustzijn. En dan bedoel ik dat eenieder begrijpt waar 
gender écht over gaat, namelijk dat je bij alle operaties en 
activiteiten die je plant en uitvoert, jezelf vraagt: Welke 
implicaties heeft dit voor de diverse groepen in de bevol-
king? Wie profiteren ervan en wie ondervinden er juist de 

deze leider trots dat hij en zijn vrouw hun eerste kind ver-
wachtten en dat hij hoopte dat het een zoon zou zijn. De 
eenheid wenste hem toe dat zijn vrouw en kind gezond 
zouden blijven. Maar dat, indien nodig, vrouw en kind 
moesten kunnen worden bijgestaan door een vrouwe-
lijke arts. Dat betekende dat meisjes naar school moesten 
kunnen gaan. De volgende dag vernam de eenheid dat de 
meisjesschool weer open was.’

‘Het tweede punt is de noodzaak om meer vrouwelijke 
militairen naar missiegebieden te sturen. Vrouwen die 
worden geconfronteerd met geweld van mannen, klop-
pen niet aan bij mannen. In een missiegebied zijn poli-
tievrouwen en vrouwelijke militairen daarom hard nodig. 
Volgens het Canadese ‘Elsie Initiative for women in Peace 
Operations’ (2017) waaraan Nederland deelneemt, is het 
nodig de percentages van vrouwelijk personeel in VN-
vredesmissies te verhogen van 4,2 % in 2015 naar 8,4% 
in 2020. Dat doel – ter indicatie een groei naar 8000 
vrouwen - is dit jaar niet gehaald. De inspanningen van de 
VN zijn nu gericht op het verhogen van de deelname aan 
VN-vredesmissies van 15% vrouwelijke militairen en 20% 
politievrouwen in de periode 2018-2028.’

Tot slot is volgens Ella het opleiden en trainen van defen-
siepersoneel in het toepassen van een genderperspectief 
belangrijk. ‘Dit speerpunt staat beschreven in het eerste 
Defensie Actieplan 1325 (DAP 1325)1 van 2016. Het ac-
tieplan geeft richting aan de uitvoering van VN-Resolutie 
1325 door Defensie voor de periode 2016 – 2019. Het 
prioriteert welke inspanningen nodig zijn om begrip en 
inzicht over het doel van de integratie van gender in 
militaire operaties te bevorderen en inspanningen die 
helpen gender toe te passen. Het DAP 1325 sluit aan 
op ons Nationaal Actieplan 1325 (in de volksmond NAP 
1325) waarin overheid en maatschappelijk middenveld de 
prioriteiten in de inspanningen voor de implementatie van 
Resolutie 1325 hebben beschreven.’

Is er een probleem dat door gender in  
militaire operaties wordt opgelost?  
‘Wanneer wij tijdens missies op dermate wijze steun wil-
len geven dat de gehele gemeenschap wordt gediend, 
dan moeten we ook vrouwen consulteren. Alleen zo 
werk je mee aan een meer duurzame vrede. Door man-
nen (50%) én vrouwen (50%) bij het proces te betrekken 
krijg je inzicht in hoe deze mensen samenleven en wie de 
touwtjes in handen heeft. Je omgeving goed begrijpen, 
maakt dat je beter kunt reageren. Dat is waar gender in 
operaties over gaat – ongeacht de situatie of het conflict 
– en hoe we onze effectiviteit in een missie kunnen ver-
groten. Dat (operationele) effectiviteit lastig is te meten, 
besef ik mij terdege. Toch kunnen de effecten van het 
toepassen van een genderperspectief aan de hand van 
indicatoren worden gemeten.  

Een voorbeeld: gender in militaire operaties vereist een 
grondig bewustzijn dat met name vrouwen en de kinde-
ren beter beschermd moeten worden, onder meer tegen 
conflictgerelateerd seksueel geweld. Dat is verschrikkelijk 
en neemt alleen maar toe in plaats van af. Inmiddels is de Kapitein-luitenant ter zee (LD) Ella van den Heuvel in Jordanië



marineblad   |   augustus 2020

15

waar militairen mee te maken kunnen krijgen. Aan de 
bewustwording wil de KVMO een bijdrage leveren en 
vormgeven. Opleidingen en trainingen zijn nodig om de 
waarde van de integratie van gender in operaties te laten 
ervaren en zo het genderbewustzijn binnen Defensie ver-
der uit te breiden. De KVMO wenst KLTZ (LD) Ella van den 
Heuvel van harte succes in de functie van genderadviseur 
van de Commandant der Strijdkrachten.

KLTZ b.d. M.A.W. (Mary) Riemens is lid van het 
hoofdbestuur en voorzitter van de Werkgroep 
Genderbeleid van de KVMO.

Noot
1  Het Defensie Actieplan 1325 uit 2016 kan worden gedownload via 

www.kvmo.nl, onder Werkgroep Genderbeleid.

Literatuur
Handbook ‘Teaching Gender in the military’ (2016): 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF-
PfPC-Teaching-Gender-in-the-Military-Handbook.pdf

meeste nadelen van? Wie hebben onze bescherming het 
hardst nodig en hoe moet die bescherming eruitzien?’ 

Hoe bereik je dat? ‘Door al onze mensen in gender op te 
leiden en te trainen. Geef ze een goede uitleg over gender 
tijdens operaties met sprekende voorbeelden. Een instruc-
tiekaart bestaat hier niet voor – het genderperspectief 
moet iets natuurlijks worden in ons brein en handelen.’

Woord van de auteur namens KVMO
De dynamiek die genderongelijkheid genereert, is niet van 
een militaire orde, maar is wel van invloed op ons werk. 
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.  De KVMO onder-
schrijft het belang van het beschermen en promoten van 
gendergelijkheid in Nederland en in ons werk voor ande-
ren. Dit vraagt onder andere kennis over en bekendheid 
met de uiteenlopende gendergerelateerde VN-resoluties 

Viering 

International 

Day of Peace 

bij het UNIFIL-

hoofdkwartier 

in Naquora in 

Libanon in 2017 

(privéfoto)

Over Ella van den Heuvel
Na haar studie toegepaste Onderwijskunde (UT) koos Ella van den Heuvel in 1998 voor de Koninklijke Marine. Na een 
uitzending naar Afghanistan met het Provincial Reconstruction Team in 2006, werd zij projectleider Gender bij de 
Hoofddirectie Personeel. In 2009 volgde een tweede uitzending naar Afghanistan, ditmaal als ISAF-genderadviseur in 
Kabul. Bij de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (2010-2012) legde Van den Heuvel mede de basis voor de 
Spaans-Nederlandse cursus ‘Gender in Operaties’. De cursus is inmiddels een internationale training waar Ella als course 
director werkt. In 2012 werd ze reservist Commandant Zeestrijdkrachten en woonde zij met haar gezin in Oman. Ook 
daar bleef Van den Heuvel actief werken aan de implementatie van VN-Resolutie 1325 en het integreren van een gen-
derperspectief om operaties effectiever te maken. Ze deed ervaringen op als genderadviseur tijdens twee UNIFIL-uitzen-
dingen in 2017 en 2019, tijdens NAVO-operaties vanaf 2013, binnen de Jordaanse krijgsmacht vanaf 2015 en binnen 
de VN vanaf 2016. Sinds 1 juni is Van den Heuvel weer in actieve dienst bij de Koninklijke Marine. 
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‘Huawei is 
wettelijk verplicht 

mee te werken 
met de Chinese 

inlichtingendiensten’

Column

H
et besluit was een draai van 180 graden en had grote gevolgen. De Britse 
regering had nog in januari van dit jaar besloten dat Huawei-apparatuur 
beperkt in het nationale 5G netwerk mocht maar kwam daar in juli op terug. 
Nu mag het helemaal niet en al de bestaande Huawei-apparatuur moet voor 
2027 uit het netwerk verwijderd zijn. 

Het nieuwe beleid kost aanbieders volgens Britse Telecom miljarden en vertraagt de uit-
rol van 5G met enkele jaren. Huawei levert immers kwalitatief hoogwaardige apparatuur 
en is soms tot dertig procent goedkoper dan concurrenten. China reageerde woest en 
dreigde direct met tegenmaatregelen. Het Nederlandse beleid lijkt op het oorspronkelijke 
Britse standpunt: onder strenge voorwaarden mag Huawei buiten de zogenaamde kern 
van het 5G netwerk worden geplaatst. Een Algemene Maatregel van Bestuur van de-
cember 2019 beschrijft de voorwaarden nauwkeurig, al wordt natuurlijk China nergens 
genoemd (het gaat om landen met offensieve cyberprogramma’s tegen Nederland...). 
Het dossier is technisch, zeer complex en in de praktijk blijkt ook de aanwezigheid van 
Huawei in de periferie van het netwerk tot veiligheidsrisico’s te leiden. Er zijn twee rede-
nen die pleiten voor een absoluut verbod. 

Huawei is wettelijk verplicht mee te werken met de Chinese inlichtingendiensten. Dit is 
niet vreemd en gebeurt ook in andere landen. Zo moeten bijvoorbeeld Google, Face-
book, Skype en andere Amerikaanse bedrijven meewerken met de National Security 
Agency (NSA), de Amerikaanse afluisterdienst in Fort Meade. Gebruikt bijvoorbeeld een 
diplomaat in het Midden-Oosten Gmail voor zijn werk, dan leest waarschijnlijk de NSA 
vrolijk mee (via bijvoorbeeld het PRISM programma). Maar terwijl onze Amerikaanse 
bondgenoten intercepties toetsen aan rechtmatigheid/proportionaliteit, onderhevig zijn 
aan democratische controle en in principe niet aan bedrijfsspionage doen, geldt dit niet 
voor China. Als uiteindelijk Huawei onderdelen aan het nationale telecom netwerk levert, 
dan krijgt het bedrijf ongekende toegang, zowel fysiek als op afstand, tot het hele sys-
teem. Eén onbenullige software update kan de volledige onderwerping van het systeem 
inleiden. Sterker nog, zelf cyber operaties uit voeren lukt niet meer, juist omdat controle 
over de nationale telecommunicatie-ruggengraat kwijt is. Men is dan verworden tot de 
SIGINT (Signals Intelligence)-kolonie van een ander. Kortom, kies voor Huawei en krijg de 
Chinese inlichtingdiensten er gratis bij.  
De tweede reden is zo mogelijk nog fundamenteler, want 5G wordt het digitale zenuw-
stelsel van de maatschappij. Alles wordt hieraan gekoppeld, van The Internet of Things 
tot onze vitale infrastructuur. Dat is nogal een afhankelijkheid die wordt verbonden aan 
het Nederlands veiligheids- en buitenlandsbeleid. In de relatie met China moest men al-
tijd al op eieren lopen, met drie taboes: Taiwan, Tibet en Tiananmen. Waagde Nederland 
het nog in 1980 om twee Zwaardvis onderzeeërs aan Taiwan te verkopen (met Chinese 
sancties tot gevolg), nu staat de Chinese ambassadeur al op de stoep als een hoge 
Taiwanese politicus een tussenstop maakt op Schiphol. De taboes zijn sindsdien verder 
uitgebreid met de militarisering van de Zuid-Chinese Zee, het lot van de Oeigoeren, Hong 
Kong en nog veel meer. 
Ondertussen is China machtiger en agressiever geworden. Er broeit een groot conflict 
met de VS, en Nederland en de EU zullen ongetwijfeld in de nabije toekomst partij 
moeten kiezen. Die keuze wordt ernstig bemoeilijkt als China diep in het 5G netwerk 
zit. Landen afhankelijk van Russisch gas riskeren slechts een koude winter als ze Poetin 
tegen de haren in strijken. Landen met Huawei in 5G en ruzie met de Communistische 
partij hebben een groter probleem; hun gehele vitale sector is dan onbetrouwbaar. Beter 
ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, redeneerde het VK terecht, want met Huawei 
creëert China een houdgreep zonder weerga.     

Sergei Boeke is politiek 
adviseur bij het NAVO 
hoofdkwartier JSEC in Ulm, 
Duitsland. Hij schrijft op 
persoonlijke titel.
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‘We gaan iets vreselijks met u 
doen. We gaan u beroven 

van een vijand.’ Aldus zou Georgi 
Arbatov, adviseur van Sovjetleider 
Gorbatsjov, in 1988 een Amerikaan-
se collega hebben gewaarschuwd. 
De Verenigde Staten zouden grote 
strategische problemen krijgen 
zodra zij van hun grote rivaal waren 
beroofd. In The Age of Illusions on-
derzoekt Andrew Bacevich hoe zijn 
land na de val van de Sovjet-Unie 
met deze uitdaging is omgegaan.

Bacevich is oud-beroepsofficier – hij 
diende onder meer in Vietnam in 
1970-1971 – en emeritus hoogle-
raar geschiedenis van internationale 
betrekkingen in Boston. Vanaf het 
einde van de jaren 1990 maakte 
hij naam als een welbespraakt en 
onvermoeibaar criticus van het 
Amerikaanse buitenlandbeleid. Zijn 
stelling was dat Washington te veel 
leunde op militaire macht en te 
weinig gebruik maakte van diploma-
tieke middelen om politieke doelen 
te bereiken. De titels van zijn boeken 
spreken voor zich: The Imperial 
Tense. Prospects and Problems of 
American Empire (2003), en Wa-
shington Rules. America’s Path to 
Permanent War (2010). Bacevich’s 
nieuwste boek laat zich lezen als 
een samenvatting van zijn eerdere 
publicaties. 
Het plotselinge einde van de Koude 
Oorlog leek ongekende mogelijk-
heden te bieden. In zijn beroemde 

essay ‘The end of history?’ ver-
kondigde de politicoloog Francis 
Fukuyama de overwinning van het 
economische en politieke libera-
lisme. Voor de Verenigde Staten lag 
wereldhegemonie in het verschiet 
en de Amerikaanse way of life leek 
de uiteindelijke bestemming van 
de mensheid. ‘We are obligated 
to lead’, zei generaal Colin Powell, 
voorzitter van de verenigde chefs 
van staven, in 1992, ‘America must 
shoulder the responsibility of its 
power’.

Bacevich toont hoe het triomfa-
lisme uitliep uit op een deceptie. De 
‘nieuwe wereldorde’ die president 
George Bush sr. (1989-1993) aan-
kondigde, bleek een lege huls. Het 
was onduidelijk wat precies moest 
gebeuren om de beoogde wereld-
wijde vrede, vrijheid en welvaart te 
verzekeren. De Golfoorlog in 1990-
1991, die een einde maakte aan de 
Iraakse bezetting van Koeweit, leek 
aanvankelijk een goede voorbode. 
De Amerikaanse strijdkrachten wa-
ren onoverwinnelijk. Meer en meer 
ging Washington zich toeleggen op 
militaire interventies. De ‘Freedom 
Agenda’, de doctrine van George 
Bush jr. (2001-2009), was vooral 
een poging de nieuwe wereldorde 
gewapenderhand te vestigen. Dat 
leidde tot enkele onmogelijke 
militaire conflicten, vooral die in 
Afghanistan en Irak, en een quasi 
permanente staat van oorlog.

Bleek het mondiaal leiderschap een 
illusie – dat was ook het neoliberalis-
me. Vooral Bill Clinton (1993-2001) 
zou zich ontpoppen als voorstander 
van de globalisering. Hij verzekerde 
dat deze voor iedereen profijtelijk 
zou zijn. Het tegendeel was het 
geval. De economische groei was 
weliswaar ongekend, maar het 
algemeen belang werd nauwelijks 
bevorderd. Ook in de VS zelf zou het 
neoliberalisme leiden tot armoede 
en buitensporige inkomensongelijk-
heid. Bacevich wijst tevens op de 
omgekeerd evenredige relatie tussen 
rijkdom en de kans die Amerikanen 
lopen om gewond te raken of te 

sneuvelen in de dienst van hun land. 
Ook Barack Obama (2008-2016) – 
van wie Bacevich een bewonderaar 
is – slaagde er niet in het neoliberale 
en militaristische tij te keren. 

Intussen groeide de verdeeldheid in 
de Verenigde Staten. Het aanzwel-
lend ongenoegen bracht sinds de 
jaren 1990 verschillende populisten 
op de voorgrond. Bacevich verweeft 
zijn analyse van het Amerikaanse 
buitenlandbeleid op knappe wijze 
met beschouwingen over de bin-
nenlandspolitieke verhoudingen en 
met de opkomst van Donald Trump. 
De uitkomt van de presidentsver-
kiezingen van 2016 is volgens hem 
‘een ramp’ en hij omschrijft de 45e 
president als ‘a mountebank [een 
charlatan, jwb] of the very first 
order’. Toch was Trump niet de 
veroorzaker van de maatschappe-
lijke en politieke omstandigheden in 
2016. Hij wist er alleen optimaal van 
te profiteren. Een protest-kandidaat 
die werd gekozen door proteststem-
mers. ‘Here the moment met the 
man’, aldus Bacevich.

The Age of Illusions is al met al een 
pessimistisch boek. Aan het eind 
spreekt de auteur de hoop uit dat 
het internationale probleem van de 
klimaatverandering zijn landgenoten 
tot een nieuwe consensus zal bren-
gen. Dan zal het dilemma dat Georgi 
Arbatov schetste eindelijk worden 
opgelost. Die conclusie is vooralsnog 
wel erg optimistisch, maar dat mag 
geen bezwaar zijn om Bachevich’s 
vlot geschreven studie te lezen.

J.W.L. Brouwer 
Centrum voor Parlementaire  
Geschiedenis, Nijmegen
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Traditioneel worden bij de instal-
latie van de nieuwe lichting 

adelborsten reünisten uitgenodigd 
van de promotie 50 jaar daarvoor. 
Dit jaar zou dat in oktober gaan 
plaatsvinden, echter COVID-19 
verhindert deze mooie traditie deze 
keer (de reünisten behoren langza-
merhand tot de kwetsbare groep 
voor het coronavirus). De promotie 
1970 moet het dus doen zonder de 
reünie, waarnaar ook door onderge-
tekende werd uitgekeken. Een ander 
gebruik is dat er ter gelegenheid van 
de beoogde reünie een herinnerings-
boek wordt uitgebracht. Dat laatste 
gebruik is gelukkig wel uitgevoerd.

Ofschoon het  een beetje voelt als 
de slager die zijn eigen vlees keurt 
hier toch enkele woorden over dit 
bijzondere boekwerk. Het is vorm-
gegeven door uitgeverij Pirola in 
Schoorl in volledige kleurendruk. Het 
boek start met een kort voorwoord 
van CDR b.d. P.W.F. Brunsmann, 
de divisie chef van destijds, die de 
promotie 1970 gedurende drie jaren 
aan het Koninklijke Instituut voor de 
Marine (KIM) heeft meegemaakt. 
De opkomst 1970 was in grootte de 
kleinste na 1945. Na 1975 werden 
de aanname aantallen weer substan-
tieel groter. Van de 52 jonkers die de 
opleiding waren gestart verlieten er 
20 tussentijds de opleiding en heb-
ben er 24 na drie jaar en aanvullend 
8 na vier jaar de opleiding voltooid. 
Van de 32 benoemde officieren heb-
ben er 22 hun volledige loopbaan bij 
de Koninklijke Marine doorgebracht. 
De laatste verliet de marine in 2009 
als vice-admiraal.

Van iedere jaargenoot is in het 
jaarboek een eigen bijdrage opgeno-
men over de loopbaan na het KIM, 
zowel binnen als buiten de marine. 
Om enige context te bieden bij al 
deze individuele bijdragen heeft de 
redactiecommissie in ruim twintig 
bladzijden een overzicht toegevoegd 
van de ontwikkelingen in de KM in 
de periode 1970 – 2010.Deze peri-
ode kan ruwweg in tweeën worden 
verdeeld: de eerste helft bestond uit 
jaren van opbouw en vlootvernieu-
wing gedurende de Koude Oorlog, 
de tweede helft uit jaren van vredes-
dividend en afbraak en verkleining. 
Onder meer ontwikkelingen op het 
gebied van operationeel optreden, 
omvang en samenstelling van de 
vloot, het financieel-economisch 
kader, de bestuurlijke organisa-
tie, personele ontwikkelingen en 
technologische innovatie worden op 
beknopte wijze beschreven. 

In een kort hoofdstuk wordt in 
anekdotische vorm het internaat le-
ven van het KIM beschreven. Daarna 
volgen 51 bijdragen met persoon-
lijke bespiegelingen en belevenis-
sen, waarvan 6 over de inmiddels 
overleden jaargenoten. Zoals elk 
jaarboek zijn er helaas ook enkele 
jaargenoten die geen bijdrage wil-
den of konden leveren. Elke bijdrage 
is vervolgens een kleine geschiedenis 
op zichzelf waarin de grote en kleine 
wereld- en marine-gebeurtenissen 
weerspiegeld worden. Om er een 
paar te noemen: scheepsongevallen 
en incidenten, eerste counterdrugs 
operatie na de Tweede Wereldoor-
log, noodlanding patrouille vliegtuig, 
spectaculaire reddingsacties en inzet 
ernstoperaties door vloot en ma-
riniers. Maar bovenal het omgaan 
met de vele veranderingen zoals in 
het inleidende hoofdstuk geschetst, 
zowel in de uitvoerende als de be-
stuurlijke functies op het eind van de 
loopbanen. 

Hoogte- en dieptepunten, succes-
sen en teleurstellingen, voorspoed 
en tegenslag wisselen elkaar af. 
Wat opvalt is de diversiteit en 
verscheidenheid van de karakters 
en persoonlijkheden. Ondanks de 
karaktervormende tijd op het KIM 

hebben  de jaargenoten van pro-
motie 1970 allemaal hun eigen 
identiteit behouden, als ware ze 
representanten  van de roerige jaren 
60. Dat laat zich treffend zien in de 
activiteiten na de KIM- en marine-
periode. Van veehouder en wijnboer 
tot consultant, verkeersvlieger, 
archeoloog, scheepskapitein in crui-
sevaart en baggerbedrijf, openbaar 
bestuur en overheid, rechter en 
advocaat, architect, bedrijfsleven en 
zelfstandig ondernemer, het zit er 
allemaal bij. De opleiding aan het 
KIM blijkt, uit een groeiende reeks 
van jaarboeken, steeds opnieuw in 
staat te zijn het inherent uniforme 
karakter van het krijgsbedrijf te ver-
enigen met een grote diversiteit aan 
individuele karaktereigenschappen. 
Teamvormende en leidinggevende 
kwaliteiten zijn de kernwaarden van 
het curriculum, in verleden, heden 
en toekomst.    

De hoofdstukken worden afgewis-
seld met fotokaternen over de 
KIM-jaren en de reünies. Daarvoor is 
geput uit de individuele fotoarchie-
ven en de collecties van KIM en het 
Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH). Dat maakt het 
niet alleen een lees- maar ook een 
bijzonder kijkboek. Zowel KIM als 
NIMH zullen een exemplaar aan-
geboden krijgen ter opname in de 
eigen bibliotheek. 

Het boek betreft een speciale uit-
gave en is niet in de handel. Enkele 
exemplaren zijn nog wel verkrijgbaar 
bij de schrijver dezes, bereikbaar 
via de redactie van het Marineblad: 
marineblad@kvmo.nl.

KTZ b.d. F.T.S. van der Laan   
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‘Het Toetsingskader 
bevat aanknopings-

punten voor het 
bepalen of een 
missie zinvol en 
verantwoord is’

I
s een voorgenomen missie zinvol en is zij verantwoord? Die twee vragen vormen 
de kern van het Toetsingskader dat wordt toegepast in de besluitvorming over 
militaire missies ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Het 
Toetsingskader kwam tot stand als reactie op de ramp die zich 25 jaar geleden voor 

de ogen van Nederlandse militairen voltrok in Srebrenica. Te licht bewapend en in de 
steek gelaten door de Verenigde Naties, konden zij niets uitrichten tegen de slachtpartij 
die de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Ratko Mladic aanrichtten. Vijf jaar 
later trok de Tweede Kamer de eerste lessen: er moest een helder kader komen waaraan 
toekomstige militaire missies konden worden getoetst.

In 2000 kwam ook een grondwetswijziging tot stand: artikel 100 werd opgenomen 
in de Grondwet. In de bepaling werden de verschillende taken van de krijgsmacht 
opgesomd: de verdediging van het Koninkrijk, de bescherming van zijn belangen (lees: 
de ondersteuning van civiele autoriteiten) en de handhaving en bevordering van de 
internationale rechtsorde. Onder die laatste categorie vallen vredesoperaties, zoals 
UNPROFOR in voormalig Joegoslavië er in de jaren negentig ook een had moeten zijn.

Met de ervaringen van Srebrenica in het achterhoofd wilde de Tweede Kamer eigenlijk 
instemmingsrecht. De regering gaf daar niet aan toe. Wat de Kamer wel voor elkaar 
kreeg was de opdracht aan de regering om het parlement voorafgaand aan uitzending te 
informeren. En niet – zoals in de oorspronkelijke tekst stond – tijdig. Het argument was: 
een goed debat vooraf voorkomt dat er te makkelijk wordt gedacht over het uitzenden 
van militairen en dat risico’s worden veronachtzaamd. Het zijn immers moeilijke besluiten 
waarbij mensenlevens aan de orde zijn. Een goede en openbare afweging van voors en 
tegens is noodzakelijk.

Zo kwam het in 2001 tot het Toetsingskader. Het bevat aanknopingspunten voor 
het bepalen of een missie zinvol en verantwoord is. Zinvol wil zeggen dat het doel 
haalbaar is. Verantwoord is gericht op de veiligheid van de betrokken militairen. De 
aanknopingspunten worden bij ieder besluit om militairen uit te zenden langsgelopen. 
Er zijn politieke en militaire criteria. De politieke criteria betreffen de redenen 
voor Nederlandse deelname, de achtergronden, het mandaat (liefst van de VN-
Veiligheidsraad), andere deelnemende landen en de mate van invloed van Nederland 
op de besluitvorming. Militaire criteria zijn haalbaarheid, risico’s, geschiktheid en 
beschikbaarheid, duur van de deelname en financiën. Tien punten helpen zo bij het 
beantwoorden van de vraag of een missie zinvol en verantwoord is.

Later zijn de aandachtspunten verder uitgebreid. Zo is in 2009 is een lange passage 
toegevoegd over de relatie van de missie met ontwikkelingssamenwerking. En er 
zijn nieuwe bepalingen opgenomen over gender en over de samenhang tussen de 
politieke en militaire invalshoeken en ontwikkelingssamenwerking. In 2014 zijn teksten 
opgenomen over de bescherming van de burgerbevolking en de nazorg voor militairen. 

25 jaar Srebrenica geeft aanleiding tot herdenken en overpeinzen wat misging. Terecht. 
Maar niet minder belangrijk is het om stil te staan bij de instrumenten die zijn ontwikkeld 
om herhaling te voorkomen. Natuurlijk hebben alle extra bepalingen die aan het 
Toetsingskader zijn toegevoegd, hun waarde. Maar zij moeten de aandacht niet afleiden 
van de kern van de zaak: een missie moet zinvol én verantwoord zijn.

Prof. dr. Theo Brinkel 
is KVMO Hoogleraar 
Militairmaatschappelijke 
studies aan de Universiteit 
Leiden.
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drs. Leon HomburgHISTORIE

Het beteugelen van 
woelingen

De schoonveegactie op de Dam 
in Amsterdam, 25 augustus 1970

‘In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die wanordelijkheden veroorzaakt of daaraan 
deelneemt’. Aldus luidt artikel 29 van de Wet militair tuchtrecht zoals die in 1990 van kracht werd. 
De aanpassing van het tuchtrecht had haar wortels in de jaren zestig toen democratisering en 
vermaatschappelijking van de krijgsmacht belangrijke thema’s waren in het personeelsbeleid van de 
Koninklijke Marine. 

Matrozen en mariniers vegen de Dam schoon, 25 augustus 1970 (Collectie Nationaal Archief/ANEFO/Bert Verhoeff)

‘Wanordelijkheden’ kwamen in die tijd 
niet in de reglementen voor, maar in de 
praktijk wel. Eén van die opmerkelijke 

momenten vond vijftig jaar geleden plaats toen 
‘jeugdige ongegradueerde militairen der zeemacht’ het 
recht in eigen hand namen en de Dam in Amsterdam 
schoonveegden. Aan de hand van schaarse officiële 
bronnen, ooggetuigenverslagen en krantenartikelen 
zal deze bijdrage inzicht proberen te geven in de 
aanleidingen, het verloop van de actie en de nasleep van 
een hete zomer in onze hoofdstad in 1970.1

Damslapers
In de tweede helft van de jaren zestig ontwikkelde zich in 
de Verenigde Staten het fenomeen van de tegencultuur. 
Steeds meer mensen (doorgaans jongeren) keerden zich 
tegen het establishment, tegen de invloed van technolo-
gie, de consumptiemaatschappij, de overheid. In dit nieu-
we gedachtengoed lag ook de oorlogszuchtige houding 
van diverse regeringen onder vuur, waarbij de meeste 
protesten gevoerd werden tegen de door de VS gevoerde 
Vietnamoorlog. Een groep die het tijdsbeeld het beste 
typeert, waren de zogeheten hippies. Zij hadden het liefst 



marineblad   |   augustus 2020

21

Damslapers, augustus 1969 (Collectie Nationaal Archief/ANEFO/Rob 

Mieremet)

zo min mogelijk met de autoriteiten van doen en zochten 
naar locaties waar ze konden experimenteren met geest-
verruimende middelen en leven in overeenstemming met 
de natuur en elkaar. Spoedig waaide deze tegencultuur 
over naar Europa waar in diverse steden groeperingen 
dit gedachtegoed omarmden. In Amsterdam ontstond in 
1965 de Provobeweging die maatschappelijke misstanden 
wilde aantonen door het gezag 
maximaal te provoceren. In 1966 
verwierven de provo’s inter-
nationale bekendheid met het 
afsteken van rookbommen bij het 
huwelijk van kroonprinses Beatrix 
en Claus von Amsberg. De harde 
aanpak van de hippies door poli-
tie en justitie bleek weinig effectief. Gestaag leidde dit tot 
een zeker gedoogbeleid en een meer tolerante houding 
van de politie tegenover (vreedzame) protesten. In het-
zelfde tijdsbestek liep Amsterdam wereldwijd voorop met 
het feitelijk gedogen van verdovende middelen als hasj en 
marihuana.2 

Provo ontbond zichzelf in 1967. Een deel van haar 
gedachtegoed werd twee jaar later voortgezet door de 
Kabouterbeweging. ‘Kabouters’ stonden dichter bij de 
ideeën van de hippies en streefden naar een alternatieve 
en vreedzame levenswijze naast de bestaande maatschap-
pij. De Kabouterpartij haalde bij de gemeenteraadsver-
kiezingen van 1970 in Amsterdam vijf zetels en werd 
hiermee de vierde partij in de hoofdstad.
De afkeer van het gezag, de institutionalisering van vrijzin-

nige ideeën en het tolerante drugsbeleid lokten duizenden 
jongeren naar Amsterdam. De bed-in van Beatleslegende 
John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse Hilton 
hotel in maart 1969 deed daar een schepje bovenop. 
De Nederlandse hoofdstad groeide uit tot middelpunt 
van de internationale tegencultuur. Tot ergernis van het 
gros van de bevolking verkozen aanhangers van alter-

natieve stromingen de Dam als 
verzamelpunt. Daar was in 1956 
het Nationaal Monument ter 
nagedachtenis aan de Tweede 
Wereldoorlog, een ontwerp 
van J.J.P. Oud met beelden van 
J.A. Rädecker en reliëfs van P. 
Grégoire, onthuld. Op de brede, 

cirkelvormige treden ervan bivakkeerden in de zomer 
van 1969 honderden hippies, vredesactivisten, Kabouters 
en ex-provo’s. Aanvankelijk wilde de gemeenteraad dit 
nieuwe jeugdtoerisme niet teveel afremmen, maar toen 
klachten over overlast zich opstapelden, nam de raad in 
oktober een verordening aan die het mogelijk maakte het 
buitenslapen te verbieden. Vanwege de intredende herfst 
hoefde het nieuwe beleid overigens niet ten uitvoer te 
worden gebracht. 

Het volgende jaar nam de jeugd opnieuw bezit van de 
Dam. In juni besprak de gemeenteraad of het uitvaardi-
gen van het slaapverbod aan de orde was, maar besloot 
niets te doen. Ondertussen groeide de hippieschare die 
in haar kleurrijke kleding wekenlang op slaapmatjes of 
in slaapzakken de nacht doorbracht aan de voet van het 
monument. Het gros van de Nederlandse bevolking sprak 
er schande van. Het Nationaal Monument was hier niet 
voor bedoeld en ondanks nachtelijke schoonmaakacties 
van Kabouters en de dagelijkse schoonspuitoperatie van 
de gemeentereiniging raakte de omgeving vervuild. In een 
NIPO-enquête, gehouden in de eerste helft van augus-
tus 1975, keurde 87 procent van de ondervraagden de 
recente situatie op de Dam af, 84 procent meende dat er 
een verbod moest komen op het ‘Damslapen’.3 

In augustus verslechterde de situatie op en rond de Dam, 
mede door het mooie zomerweer, in snel tempo. De 
tijdelijke ‘bewoners’ bedelden om aan geld te komen of 
boden zelfs retourvliegtickets te koop aan. Buitenlandse 
relschoppers, die in eigen land harder politieoptreden 
vreesden, streken neer tussen de hippies en Kabouters. 
Winkelpersoneel in de directe omgeving werd lastig geval-
len. De handel in verdovende middelen groeide gestaag, 
evenals het aantal slachtoffers van zakkenrollers, auto-
inbraken en winkeldiefstallen. 

Het slaapverbod
Op 21 augustus besloot burgemeester Ivo Samkalden dat 
het genoeg was en vaardigde een slaapverbod op de Dam 
uit, ingaand drie dagen later. De aankondiging leidde tot 
een grote drukte op het plein op de dag dat het slaap-
verbod zou ingaan. Duizenden toeschouwers wilden een 
laatste blik op de bonte en langharige menigte werpen. 
Ook minder vredelievende jongeren maakten er hun 
opwachting, klaar om de confrontatie met de politie aan 

‘De afkeer van het gezag, de 
institutionalisering van vrijzinnige 

ideeën en het tolerante drugsbeleid 
lokten duizenden jongeren naar 

Amsterdam’
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sowieso het idee toegedaan dat een oorlogsmonument, 
opgericht ter herdenking voor onder andere ruim driedui-
zend gesneuvelde marinemannen, door de Damslapers 
bezoedeld werd. Op 25 augustus, ’s ochtends om 10.00 
uur was het als vertrouwd aanvang koffiedrinken in het 
bemanningsverblijf van de Tjerk Hiddes. De kranten waren 
juist gearriveerd en werden aandachtig bestudeerd. Vol 
ongeloof namen de aanwezige Jannen het nieuws tot 
zich. Waarom liet de politie zich zo kennen? Agenten 
in het ziekenhuis? Triomf voor de Damslapers? Drie jaar 
daarvoor ging het wel anders. Toen ‘zuiverden’ enkele 
tientallen matrozen en mariniers het Centraal Station van 
Amsterdam van ‘naar volk dat doelloos rondhing en men-
sen lastigviel’. En waarom hadden ze anders geoefend in 
het ‘beteugelen van woelingen’ toen het schip een paar 
maanden geleden in het Britse Portland lag?
Tien minuten later was het pleit beslecht. De verbindelaars 
aan boord stelden zich in contact met andere schepen 
om de bereidheid tot actie van overige marinecollega’s te 
polsen. Uiteindelijk vertrokken na ‘vastwerken’ vanaf de 
marinehaven tientallen geüniformeerde matrozen naar 
het station van Den Helder. Het doel was de situatie in 
Amsterdam zelf in ogenschouw nemen en waar moge-
lijk de politie ondersteunen. Aangekomen bij het station 
ontstond enige koudwatervrees. Een deel van de aanwezi-
gen keerde terug, een groep van twintig man (grotendeels 
afkomstig van de Tjerk Hiddes) vertrok richting hoofdstad. 
Aldaar aangekomen trok de groep omstreeks 19.20 uur 
naar de Dam. Het eerste doel was inzicht krijgen in de 
 situatie. Aldus nestelden de mannen zich tussen de Dam-
slapers en het overige publiek. De beschimpingen waren 
niet van de lucht en toen een agent de Jannen verzocht 

te gaan. De meeste hippies hadden op dat moment al een 
veilig heenkomen gezocht. 

In de avond van 24 augustus hadden zich om 19.00 
uur ongeveer 1000 personen op de Dam verzameld. De 
politieleiding en de burgemeester verwachtten vooral 
‘speelse reacties’ en enkele ‘incidentele ordeverstoringen’. 
Ter plaatse waren 28 agenten, een ‘troepenmacht’ die 
kon worden vergroot tot 176 man, bestaande uit een-
heden van de mobiele eenheid, ruiters en motorrijders. 
Rond 20.00 uur was het aantal aanwezigen op de Dam 
aanzienlijk gegroeid en werden trams en auto’s gehin-
derd. Drie politiebusjes die de Dam opreden, werden met 
straatstenen bekogeld, van twee voertuigen werden de 
banden stukgesneden. Winkelruiten sneuvelden, plunde-
ringen volgden en de politie werd met stenen bekogeld. 
Een urenlange veldslag woedde. Twee in het nauw gedre-
ven motoragenten moesten waarschuwingsschoten los-
sen. Een journalist en twee omstanders raakten gewond 
door politiekogels. Agenten moesten zich in beschadigde 
politiebusjes uit de voeten maken. Verschillende dienders 
raakten gewond en belandden in het ziekenhuis. Uitein-
delijk trok de politie zich onverrichter zaken terug. 

Vanuit Den Helder
Aan boord van het Van Speijk-fregat Hr. Ms. Tjerk Hid-
des was matroos 2e klasse Tom Boin (1952) net terug van 
zomerverlof. De spanningen in Amsterdam waren binnen 
de zeestrijdkrachten niet onopgemerkt gebleven. Thuis 
kreeg menig matroos van zijn ouders te horen over de 
schande die het Nationaal Monument werd aangedaan. 
De overgrote meerderheid van het marinepersoneel was 

Een relschopper belaagt een politiebus tijdens de ongeregeldheden op 24 augustus 1970 (Collectie Nationaal Archief/ANEFO/Joost Evers)
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handhaving van de rechtsorde. Opmerkelijk in Barlage’s 
verhaal is de vermelding dat de vaders van sommige 
mariniers als agent werkzaam waren in Amsterdam. Toen 
één van hen zwaargewond raakte tijdens eerdere onlus-

ten zouden de gemoederen 
hoog zijn opgelopen. Naar 
zeggen van Barlage was er 
ook contact geweest tussen 
Doorn en Den Helder.5 In 
de schaarse officiële stuk-
ken blijven beide factoren 

onvermeld. De officiële lezing is dat de beide groepen 
separaat opereerden maar gelijke motieven hadden; het 
bijstaan van de politie en het in ere herstellen van het 
Nationaal Monument.

De veegactie
Zoals gezegd ontmoetten de groepen uit Doorn en Den 
Helder elkaar op Amsterdam CS. Letterlijk gesterkt in 
hun voornemen sloten de matrozen aan bij de mariniers. 
Arm in arm liepen de militairen via het Damrak richting 
de Dam. Toeschouwers moedigden de mannen aan en 
hingen uit het raam om te zien waar dit toe zou leiden. 
De aanwezige politie greep niet in.

Aangekomen op de Dam werd de slagorde verlaten en 
stormden mariniers en matrozen luid schreeuwend richting 
het monument. Sommige zeesoldaten maakten hun kop-

hun provocatie te staken, was de algemene conclusie dat 
in deze menigte weinig eer te behalen viel. Kort na 19.30 
uur keerde de groep terug naar het Amsterdamse station. 
Terwijl de mannen daar wachtten op de trein naar Den 
Helder, arriveerden even 
vóór 20.00 uur op een te-
genoverliggend perron zo’n 
vijftig mariniers die eerder 
die avond waren vertrokken 
vanuit de marinierskazerne 
te Doorn.4

Vanuit Doorn
Afgaand op een bewaard gebleven verslag van ‘schoon-
veger’ Rob Barlage (1953) was de operatie van de Amfi-
bische Gevechtsgroep beter gecoördineerd. Kennelijk was 
op de Van Braam Houckgeest de situatie in Amsterdam 
al langer het gesprek van de dag. Tijdens lessen was de 
dienstdoend instructeur zelfs gevraagd naar mogelijk-
heden om de Amsterdamse politie te assisteren. Op zich 
geen ongewone vraag als men bedenkt dat eenheden 
van het Korps Mariniers in mei 1969 waren ingezet bij het 
bedwingen van massale rellen op Curaçao. De vraag werd 
uitvoerig bediscussieerd, maar de afsluitende reactie was 
dat de lokale overheid de verantwoording droeg voor de 

Matrozen mengen zich tussen het publiek, 25 augustus 1970 (Collectie 

Nationaal Archief/ANEFO/Bert Verhoeff)

‘Ondertussen werden de betrokken  
kazerne en marinehaven overstelpt  

met slagroomtaarten, kamerplanten en  
cheques en geld voor bier’
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Straffen
Navolgend opgelegde straffen voor het betrokken 
marinepersoneel varieerden. De meeste mariniers kre-
gen drie dagen verzwaard arrest, hetgeen inhield dat zij 
overdag hun lessen moesten volgen en na vastwerken 
in een speciaal voor hen ingerichte barak de avond en 
nacht moesten doorbrengen. De bemanningsleden van 
de Tjerk Hiddes zaten hun straf uit op zee, aangezien 
het schip begin september uitvoer voor de maritieme 
NAVO-oefening Northern Wedding. Zij kregen licht ar-
rest opgelegd, variërend van enkele dagen tot meer dan 
een week. Ook voor hen werd een speciaal slaapverblijf 
ontruimd. Vijf mariniers belandden voor de krijgsraad. De 
zwaarst gestraften waren diegenen die goed herkenbaar 
op persfoto’s stonden terwijl zij handelingen verrichtten 
die in strijd waren met de krijgstucht. Zo kreeg Tom Boin 
tien dagen licht arrest vanwege het feit dat hij in incor-
rect tenue rondliep. In het tumult was hij zijn muts en 
braniekraag kwijtgeraakt, hetgeen op de foto’s duidelijk 
zichtbaar was! De mariniers die in 1971 voor de krijgs-
raad verschenen kregen hun zaak terugverwezen naar 
de commandant van de eenheid waar ze op dat moment 
deel van uitmaakten. Hun straf werd gelijkgesteld aan die 
van de overige veroordeelden, in dit geval dus drie dagen 
verzwaard arrest. Uiteindelijk moest ook nog iemand 
honderd gulden schadevergoeding betalen voor vernielin-
gen aan een auto waarvan de bestuurder volgens zeggen 
tijdens de actie op het marinevolk was ingereden. 

pelriemen los en zwaaiden ermee in het rond. De menigte 
stoof alle kanten op, voornamelijk richting de Damstraat. 
In minder dan tien minuten tijd was de Dam schoonge-
veegd. Een enkeling die verbouwereerd en verstijfd van 
angst was blijven staan werd met zachte hand wegge-
voerd of belandde in een arrestantenwagen van de politie. 
En passant kregen passagiers van een touringcar die 
stopte voor het Hotel Krasnapolsky een helpende hand bij 
het uitstappen. Direct daarna traden de militairen terug en 
nam de politie de zaak over. Toen om 20.04 uur de officier 
van de wacht van de Marinekazerne Amsterdam van het 
voorval vernam, waren de betrokken militairen alweer op 
weg naar CS. Om 20.30 uur zaten de meeste mariniers en 
matrozen in de trein richting Doorn of Den Helder. 

Terug in hun kazerne en marinebasis nam de Koninklijke 
Marechaussee de mannen direct apart. Iedereen kreeg 
te horen dat hij op parade stond, dat hij zoveel mogelijk 
moest vertellen over wat hij had gedaan en wat hij zijn 
collega’s had zien doen. Waren kaderleden betrokken bij 
de actie? Maar iedereen hield de mond dicht. 

De eerste reacties
De samenleving en de admiraliteit reageerden op het 
voorpaginanieuws zoals viel te verwachten. Officieel 
veroordeelde de marineleiding de actie ten stelligste. Het 
druiste tegen alle regels in dat een militair het recht in 
eigen hand nam. Maar velen zullen gedacht hebben als 
minister-president en oud-marineofficier Piet de Jong; hij 
veroordeelde aanvankelijk het gebeuren streng, maar gaf 
jaren later aan sympathie voor de actie gehad te hebben. 
De Amsterdamse gemeenteraad was uitermate ontstemd 
en drong aan op een onderzoek, dat evenals het aan-
gekondigde onderzoek naar de schoonveegactie op het 
Centraal Station in 1967 nooit iets heeft opgeleverd. De 
reacties vanuit de samenleving verliepen volgens de lijnen 
van de eerder genoemde NIPO-enquête. Een minderheid 
van de bevolking beklaagde zich over het optreden van 
de militairen. Ondertussen werden de betrokken kazerne 
en marinehaven overstelpt met slagroomtaarten, kamer-
planten en cheques en geld voor bier. Een vliegtuigje met 
de sleeptekst ‘DANK AAN DE KON.MARINE!’ vloog een 
aantal rondjes boven Amsterdam. 

Nasleep
Terwijl de kranten bolstonden van het optreden van 
de matrozen en mariniers, bleef het in de nachten na 
de veegactie onrustig in Amsterdam. De protesten van 
jongeren werden grimmiger. Op 26 augustus bekogel-
den relschoppers de politie met straatstenen en molo-
tovcocktails. Politiecharges en 24 aanhoudingen waren 
het gevolg. De agenten moesten tevens een oogje in 
het zeil houden op de Nieuwedijk waar uitbaters knok-
ploegen hadden georganiseerd om oproerkraaiers uit 
de buurt te houden. Ook in de avond van 27 augustus 
moest de politie uitrukken; dit keer werden zes jongeren 
opgepakt. Vanaf dat moment keerde de rust weer op de 
Dam. Het jeugdtoerisme vond een nieuwe locatie voor 
samenscholingen in het Vondelpark. Hier was ook sprake 
van overlast, maar bleef bezoedeling van een Nationaal 
Monument achterwege. 

Cartoon door Wim Boost in de Volkskrant van  

7 september 1970 
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hun leven. Als ze zelf het hoe en waarom van de Dam-
veegactie tegen het licht houden, drijven meer woorden 
als ‘jeugdige onbezonnenheid’ en ‘stoerigheid’ boven. 
Maar ook ‘plicht jegens het vaderland’ en een oprecht 
gevoel van ‘wij kunnen het oplossen’, wogen voor hen 
mee bij het op touw zetten van de bliksemactie. Voor 
deze marinemensen was het een dilemma tussen regels 
en plichtsgevoel in een periode waarin de jongemannen 
omgeven waren door een maatschappelijke cultuur die 
opriep de regels te doorbreken.

drs. L.M.A. (Leon) Homburg is conservator  
van het Marinemuseum in Den Helder.

Noten
1  Als formele bron voor dit artikel is gebruikt de brief van minister-

president P.J.S. de Jong aan de Tweede Kamer, getiteld De recente 
gebeurtenissen in Amsterdam, de dato 31 augustus 1970. Zie http://
resolver.kb.nl/resolve?urn=sgd:mpeg21:19691970:0005072&role=
pdf. De ooggetuigenverslagen zijn de publicatie van R. Barlage, De 
ontruiming van de Dam, 25 augustus 1970, the in site story! (2019) 
op https://ontruimingdam25augustus1970.blogspot.com/2019/08/
inhoudsopgave.html en een interview van de auteur met A. Boin op 
2 juni 2020.

2  T. Nabben: 'High Amsterdam - Uitgaan en drugs tussen interbellum 
en jaren tachtig' Zie: http://rozenbergquarterly.com/high-amsterdam-
uitgaan-en-drugs-tussen-interbellum-en-jaren-tachtig/.

3  ‘Zo denkt Nederland over Amsterdam’, in Elsevier Weekblad nummer 
36 (1970) 16-18.

4  Interview met A. Boin.
5  Barlage, hoofdstuk 5-10.

Tot slot
De schoonveegactie van augustus 1970 was niet de 
eerste keer dat marinepersoneel het recht in eigen hand 
nam. Het was ook niet de laatste. Doorgaans kwamen 
de acties voort uit eigenbelang, zoals de muiterij op het 
pantserschip Hr.Ms. De Zeven Provinciën in 1933 (sala-
riskorting) en het moment dat vier Lockheed Neptune-
patrouillevliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst in 
1975 laag over het Binnenhof vlogen (drastische bezuini-
gingen). De actie op de Dam (alsook die op Amsterdam 
CS in 1967), waar veelal jonge marinemannen onder de 
rang van onderofficier het recht in eigen hand namen, 
verschilde duidelijk van oorsprong. Zij leek te wijzen op 
een reactionaire houding van althans een deel van het 
KM-personeel dat zich verzette tegen de in hun ogen 
lankmoedige opstelling van de autoriteiten wat betreft in 
dit geval ‘zwerfjongeren’ op een Nationaal Monument ter 
nagedachtenis van slachtoffers van de Tweede Wereldoor-
log. Dit gebeurde in een tijdsbestek waarin veel verander-
de in Nederland en in de wereld, veranderingen die ook 
de marine raakten. Deze bleek en bleef in de jaren daarna 
overigens (deels) relatief conservatief, zoals in 1992 nog 
naar voren kwam bij het incident rond de voorkomen ma-
riniersactie gericht tegen de overlast van drugsverslaafden 
op ‘Perron 0’ op Rotterdam CS.
Direct betrokkenen van de actie in 1970 als Boin en 
Barlage blikken veeleer terug op een bijzonder moment in 
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Een selectie

Gevorderd, verbouwd, ingezet en teruggekeerd. 
Nederlandse vissersschepen in WOII

Augustusmaand in de online Bevrijdingskrant

D
e Nederlandse visserij heeft het in de Tweede 
Wereldoorlog zwaar te verduren. Van de 
naar het Verenigd Koninkrijk uitgeweken 
vissersschepen vordert de KM en later ook de 

Royal Navy er zeventien. Twaalf worden er omgebouwd 
tot hulpmijnenveger en ingezet bij de kust op vaarroutes 
van konvooien. De meeste schepen blijven achter 
in Nederland, waar de Duitsers de visserij gestaag 
inperken. De werkloosheid onder de vissers is groot. 
Een klein aantal kiest voor de zogeheten Nederlandsche 
Oostvisscherij en vertrekt in 1943 naar Estland om daar 
voor de Wehrmacht te vissen. De Kriegsmarine vordert, 
verbouwt en bewapent het gros van de achtergebleven 
vissersschepen.  
Die worden ingedeeld bij Minensuch- en Vorposten-
flottillen. De Nederlandse visserij bevindt zich na 
mei 1945 in een deplorabele toestand. De naar het 
Verenigd Koninkrijk uitgeweken schepen keren spoedig 
bedrijfsklaar naar IJmuiden terug. Anders ligt dit voor de 
door de Duitsers gevorderde vissersschepen. Zij liggen 
verspreid van de Franse tot aan de Sovjet-Russische 
kust. Het op 30 juni 1945 opgericht Bureau Teruggave 
Visserijvaartuigen speelt bij het terughalen van dit 
scheepsareaal een cruciale rol.
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Filmblik: Vlootweek Rotterdam augustus 1945

Luchtpamflet – 
Het doek valt voor 
‘marionettenspeler’ Japan

V
an 13 tot 17 augustus 1945 vindt in Rotterdam 
een ‘vlootweek’ plaats. Het evenement is  
georganiseerd door de Britse marine. Uit  
erkentelijkheid voor de Nederlandse bijdrage 

aan de geallieerde strijd alsook om de bondgenoot-
schappelijke banden te verstevigen. 
 
De vele belangstellenden, Prins Bernhard incluis,  
vergapen zich aan schaalmodellen, uniformen, militaire 
demonstraties en natuurlijk aan schepen en wapen-
systemen. Meevaren op landingsvaartuigen en  
amfibische voertuigen is voor de aanwezige kinderen  
één avontuur. 

H
et einde van de Japanse onderdrukking nadert. 
Echte vrijheid en vooruitgang voor Indonesië is 
alleen mogelijk met een geallieerde overwinning. 
Dat is de strekking van dit luchtpamflet dat 

de geallieerden in juli-augustus 1945 boven Indonesië 
uitwerpen. Afgebeeld staat een Japanse soldaat 
die genoeglijk op een Indonesisch eiland zit. In zijn 
rechterhand heeft hij een bundel leidsels waarmee hij 
als marionettenspeler de Indonesische bevolking voor 
zich laat werken. In zijn linkerarm draagt hij twee grote 
zakken waarop vermeld staat: ‘Diamanten’ en ‘Voedsel’. 
Hij schrikt op van een geallieerde vloot die op hem 
afstevent. De Indonesische bevolking zal het pamflet met 
enige scepsis en wantrouwen tot zich hebben genomen. 
De meesten zien in het toekomstige Indonesië geen rol 

weggelegd voor de geallieerden. Dat blijkt ook kort na 
de Japanse capitulatie. Amper twee dagen later, op 17 
augustus 1945, roept Soekarno de onafhankelijke staat 
Indonesië uit.



28

De verandering zijn

LTZ1 Berend van de Kraats 
is oud-onderzeebootcom-
mandant, initiatiefnemer 
van BOOST en momenteel 
door CZSK in de gelegen-
heid gesteld vorm te geven 
aan een geheel nieuwe 
manier van werken.

Blijf in contact!
• berend@oceansx.nl voor reacties en tips.

• www.oceansx.nl voor meer informatie. 

• Volg ons op Instagram via @oceansx.nl en op LinkedIn via /company/oceansx.

Individueel 
en collectief 

reflectievermogen 
versterken door 

persoonlijke verhalen 
gestructureerd met 

elkaar te delen

W
ij werden wakker in ons tentje op Rømø, Denemarken, toen het nieuws 
ons bereikte. In de NOS-app op de telefoon van mijn vrouw lazen wij: 
“Twee Nederlandse militairen omgekomen na helikoptercrash Aruba.” We 
stonden even stil. Misschien staan we nog steeds een beetje stil.

Als marinemensen kennen we het gebied goed. We zijn allemaal wel eens op een 
Westreis geweest of gaan er vast nog een maken. Als de verhalen van twee toegewijde 
personen in die, voor ons allen zo herkenbare, omstandigheden abrupt tot een einde ko-
men, dan leven we allemaal mee. Het dwingt iedereen gewild of ongewild tot reflectie. 
De woorden in de dagorder van de CZSK vond ik sterk gekozen. Hij riep op elkaar op te 
zoeken, met elkaar te praten en elkaar vast te houden in deze periode van enorm verlies.

Laten we nooit meer anders gaan doen. Ook niet ná deze periode van rouw. Oftewel 
een nieuwe standaard van verbinding gaan hanteren, ondersteund door rapportages en 
gestructureerde feedback. Rapportages en feedback geven we consequent aandacht. 
Een goed voorbeeld is het overcomplete reisverslag van een onderzeeboot. Technisch 
heeft het absoluut waarde: hoe vaak we naar de diepste duikdiepte zijn gegaan of 
hoeveel draaiuren een diesel heeft gemaakt. Het zijn allemaal essentiële data voor het 
plannen van toekomstig onderhoud. Maar de andere, niet-technische, gerapporteerde 
informatie wordt vrijwel nooit gelezen. Die informatie of ervaringen delen we vaak in 
kleine kring tijdens het koffiedrinken op de basis.

Sommen kun je fout uitrekenen, procedures fout uitvoeren en een boot kun je vlekkeloos 
afmeren. We geven elkaar keurig gestructureerde feedback wat we collectief accepteren 
als ‘cadeautje’. Maar hoe dat voelt en wat succes of tekortkoming met je doet, is echt 
andere koek. Het is (zelf-)reflectie. Het vermogen om te reflecteren is een kwetsbare reis. 
Voor iedereen anders, maar het is wel een reis die iedereen kan maken. Hoe eerder je 
deze reis maakt hoe mooier de volgende gaat worden.

Er bestaat geen opdracht die tot reflectievermogen aanzet. Maar we kunnen het wel 
stimuleren door (wederom) de juiste omstandigheden te creëren. Bijvoorbeeld door de 
drempel weg te nemen om kwetsbare verhalen te delen en zo ruimte te geven aan open-
heid en wederzijdse ondersteuning. Het zijn omstandigheden die vaak, geheel natuurlijk, 
ook ontstaan na voltooide missies of een tragische gebeurtenis. Elkaar opzoeken, met 
elkaar praten en elkaar vasthouden, dragen actief bij aan zulke omstandigheden.

Oceans4 draagt als groeiende verzameling verhalen ook bij aan die omstandigheden. 
Het biedt een structuur waarin iedereen gefaseerd verslag kan doen van zijn of haar 
eigen verhaal. In die structuur zijn de fasen de gemene deler: ze gelden voor iedereen en 
vereisen dezelfde ondersteuning en begrip. Oceans4 maakt verslaglegging dus makkelijk 
en verschaft daarnaast toegang tot de verhalen van anderen die op hun manier dezelfde 
fasen hebben doorlopen. Zo ondersteunen we het reflectievermogen van het individu én 
van het collectief.

Oceans4, onze plek voor jouw verhaal. 

OceansX is een maatschappelijk geïntegreerde doe-tank. Kijk voor Oceans1 
(CO2-challenge) en Oceans2 (BOOST) op www.OceansX.nl. En bekijk onze ani-
matie over Oceans4 via de QR-code of via https://vimeo.com/441784810



Naast de primaire doelstelling van de Stichtingen 
waarin de boten zijn ondergebracht, te weten de 
instandhouding van de vaartuigen, is het uitdragen 

van de ‘verhalen’ bij de boten onder jongeren minstens 
zo belangrijk. Voor de ‘Dorus Rijkers’ is het verhaal 
dat deze legendarische reddingboot (en de eveneens 
legendarische schipper Coen Bot) op 14 mei 1940 de 
gewonden van Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau in 
veiligheid heeft gebracht, nadat de kanonneerboot door 

Duitse bommenwerpers bij Callantsoog tot zinken werd 
gebracht. 17 opvarenden sneuvelden bij deze aanval. Het 
Collectief heeft het voornemen, om dit deel van WOII de 
aandacht te geven, die het verdient.

Herinneringsplaquette
Op 16 oktober* vinden er herdenkingen plaats met De 
Zeemanspot en Dorus Rijkers bij de Marineclub in Den 
Helder. Ook wordt dan, ter herinnering aan de redding en 
ter nagedachtenis van de 17 gesneuvelde opvarenden van 
Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau, in één van de verblij-
ven van de reddingboot ‘Dorus Rijkers’ een plaquette aan-
gebracht en onthuld.  De Commandant Zeestrijdkrachten, 
vice-admiraal Rob Kramer zal hierbij aanwezig zijn.

Meer informatie over het (voorlopige) programma staat 
op www.kvmo.nl, onder activiteiten. 

*  de oorspronkelijke datum was 14 mei maar vanwege de COVID-19 

maatregelen is de herdenking verzet naar 16 oktober

Jaarlijks wordt op de donderdag voor de Wereldhavenda-
gen de Johan de Witt Conferentie georganiseerd. Fysiek 
kan deze dit jaar om begrijpelijke redenen niet doorgaan 
maar daarvoor in de plaats heeft de organisatie een online 
programma samengesteld. Onder het thema ‘The perfect 
storm’ (die corona heet), geeft het programma inzicht in 
de thema’s die de Koninklijke Marine momenteel bezig-
houden. Dit gebeurt in de vorm van korte essays, teasers, 
een podcast en digitale interactie. 

Meedoen kan via het reageren op de drie relevante on-
derwerpen die nu al op de site staan en via het aanleveren 
van bijdragen (opiniestuk, video of audiobijdrage) voor 
de podcast die 3 september online komt. In die podcast 
waaraan onder anderen vice-admiraal Rob Kramer deel-
neemt, komen de stellingen aan bod.

Ga naar www.johandewittconferentie.nl en neem deel 
aan de discussie!

Helders Historische Reddingboten Collectief: 
Herdenkingen van de gevallenen
De historische reddingboten ‘Dorus Rijkers’ en ‘De Zeemanspot’ vormen samen het Helders Historische 
Reddingboten Collectief. Tot 2017 maakte hier ook de motorreddingboot ‘Javazee’ deel uit van. Op 16 
oktober 2020 organiseert het collectief  een herdenking ter nagedachtenis aan de gesneuvelden en 
opvarenden van de reddingsboten. 
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Opening Marineclub na verbouwing

KVMO Scriptieprijs 2020
Op donderdag 23 juli heeft KLTZ (LD) Joris ten Berg namens het hoofdbestuur de KVMO-prijs voor de 
beste bachelor-scriptie uitgereikt aan LTZ 3 (TD) Dewi Ekker. Op die dag kregen de afgestudeerde jonge 
marineofficieren, in het zaaltje van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder, hun bachelor-
diploma’s.

In de uitstekende, Engelstalige scriptie, getiteld “Network 
Traffic Visualization in Virtual Reality”, beschrijft LTZ Ekker 
haar onderzoek naar het visualiseren van datastromen 
binnen digitale netwerken met behulp van Virtual Reality. 
LTZ Ekker maakt hiermee een grote innovatieve stap 
richting het in 3D zichtbaar maken van datastromen, 
om zo snel en gebruiksvriendelijk afwijkingen te kunnen 
detecteren.

Met de scriptieprijs wil de KVMO de afstuderende jonge 
officieren stimuleren onderzoek te doen naar voor 
de Koninklijke Marine relevante onderwerpen en hen 
belonen voor uitmuntende prestaties.

“Hoe moderniseer je de club met waardering voor de 
traditie”? Je kunt met een gerust hart zeggen dat dit de 
uitdaging was van de Marineclub. Sinds enkele jaren is 
de club er duidelijk op gericht om de drempel zo laag 
mogelijk te maken, en tegelijkertijd er voor te zorgen dat 
voor diegene die nog het gevoel van traditie zoeken zich 
nog welkom voelen. Met het concept van het Grand-
Café was de club daar al goed in geslaagd. Nu was de 
rest aan de beurt. De Commandant Zeestrijdkrachten, 
Vice-admiraal Rob Kramer viel de eer te beurt om de 
hernieuwde club op  
30 juni jl. te openen.

Direct springt de verandering van de entree naar de bar 
en het restaurant in het oog. Deze is omgevormd tot een 
moderne lounge. De grote vraag is nu wanneer daar een 
pianoconcert wordt verzorgd.

Veel kunstwerken zijn verplaatst, vaak met andere 
belichting of op een wand geplaatst met een behang 
waardoor het kunstwerk beter gepresenteerd wordt. 
Mocht u het opvallen, de Mesdag is dus niet voorzien van 
een nieuwe lijst. Ook bij de haard zijn veel herkenbare 
elementen en tegelijkertijd oogt het frisser en moderner.

Het is nu makkelijker gemaakt een deel van het restaurant 
te betrekken bij het Grand-Café. Tegelijkertijd kan een 
deel van het restaurant met gordijnen ook weer worden 
afgezonderd van de rest. Dit om in kleinere, besloten sfeer 
te kunnen dineren.

Kortom, met de verbouwing is het absoluut gelukt de 
balans te vinden tussen een modern jasje met behoud van 
traditie. Als KVMO zijn wij dan ook blij dat de huiskamer 
weer helemaal bij de tijd is.

 Links de opening van de Marineclub door vice-admiraal Kramer (foto Peter van Aalst). Rechts het vernieuwde restaurant (foto Marineclub).
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In Memoriam

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

LTZV2OC C.H.M. Martens († 20 juli 2020)
LTZ2OC E.L. Warnies († 20 juli 2020)
KOLMARNS b.d. H.G.L. Wentholt († 20 juli 2020)
Mevrouw W.C. Mensing-van der Wel († 10 juli 2020)

Mevrouw M.J. Stigter-Bakker († 20 juni 2020)
KLTZT b.d. E.J. Hermes († 23 april 2020)
LTZSD1 b.d. J.W. Jentjens († 5 maart 2020)

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

Onderlinge Bijstand

De KVMO heeft een samenwerkings-
verband met Onderlinge Bijstand 
(www.onderlingebijstand.nl). 
Voor nadere informatie of het  
verkrijgen van aanvraag formulieren 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de KVMO.

Algemene Vergadering KVMO en afscheidsreceptie  
oud-voorzitter KVMO 
De 106e Algemene Vergadering van de KVMO vindt plaats 
op donderdagmiddag 1 oktober 2020 bij de Van Ghent-
kazerne in Rotterdam.

Na afloop van de (besloten) huishoudelijke vergadering  
zal er afscheid kunnen worden genomen van voormalig 
voorzitter KTZ b.d. Marc de Natris.

Tevens is er dan de mogelijkheid kennis te maken met de 
nieuwe voorzitter KLTZ Rob Pulles.
Naar verwachting zal de receptie duren van 16.00 tot ca.  
18.00 uur. 
Het definitieve programma en de wijze van aanmelding 
worden later bekend gemaakt, een en ander in overeen-
stemming met de dan geldende coronaregels.

Activiteiten
In verband met de maatregelen in het kader van de 
bestrijding van COVID-19 zullen afdelingsactiviteiten pas 
vanaf het zomerverlof weer (in aangepaste vorm) kun-
nen worden opgestart. Houd hiervoor ook de site van de 
KVMO in de gaten.

Geen ProDef bulletin, wel nieuwsbrief

Wellicht was het u al opgevallen maar bij dit nummer van 
het Marineblad ontbreekt eenmalig het ProDef bulletin. 
Er is voor gekozen om tijdens de zomerperiode alle leden 
waarvan we het e-mailadres hebben een uitgebreide 
digitale ProDef-nieuwsbrief te sturen. Deze verschijnt rond 
dezelfde datum als dit Marineblad.



verwelkomt 
promotie 2020  

op het KIM!


