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Verkiezingen
Hr.Ms. Evertsen is 18 augustus teruggekeerd van een prima anti-
piraterijmissie. Hr.Ms. Rotterdam opereert op dit moment absoluut 
joint, met ingescheepte ondersteunende eenheden van zowel de CLAS 
(Scan Eagle UAV), het CLSK (Cougars) als de Kmar, als combined, als 
vlaggenschip van de NAVO-antipiraterijmissie Ocean Shield, onder bevel 
van commandeur Ben Bekkering. 

Op 10 augustus maakte het mijnbestrijdingsvaartuig van de wacht, Hr.Ms. Willemstad, in de Wester-
schelde een zwaargewicht uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Eind juni onderschepte Hr.Ms. 
Tromp in het Caribisch gebied 2000 kilo cocaïne. In Kunduz beveiligen de mariniers van de Koninklijke 
Marine de politietrainingsmissie, onder leiding van Kolonel der mariniers Jarst de Jong. Aan boord van 
veel koopvaardijschepen varen mariniers als Vessel Protection Detachments mee, ter beveiliging tegen 
mogelijke aanvallen van piraten aan de Oostkust van Afrika. Tegelijkertijd steekt de piraterij voor de 
Westkust haar gemene kop op. Ook daar klinkt vanuit de politiek en de rederijen de terechte roep om 
bescherming.

Terwijl de marine dus operationeel op alle fronten bezig is, werpen de verkiezingen op 12 september hun 
schaduw vooruit. De verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen heeft de GOV|MHB voor 
wat betreft de defensieparagraaf geanalyseerd. Het geheel biedt een overzicht van wat de diverse par-
tijen hebben te bieden op het gebied van “een voor haar taak berekende krijgsmacht”. Veel partijen uiten 
zich in algemeenheden, maar waar ze specifiek worden, wordt het meteen bedreigend. Zoals de PvdA die 
aan de ene kant taakspecialisatie voorstaat en aan de andere kant met naam en toenaam juist een kern-
activiteit waarmee Nederland internationaal skyhigh scoort, namelijk de Onderzeedienst, wil schrappen. 
Wie begrijpt het nog? Een ding is zeker: tijdens coalitieonderhandelingen wordt alles vloeibaar.

Tijdens de indienststelling van het Oceangoing Patrol Vessel Hr.Ms. Holland, die samenviel met de opening 
van de Marinedagen 2012, hield de directeur van Damen Schelde Naval Shipbuilding een pleidooi dat 
het nu eens afgelopen moest zijn met het bezuinigen op Defensie. Er zou juist geld bij moeten met het 
oog op de politieke situatie in de wereld. Hoewel de OPV’s prachtige schepen zijn, wil ik opmerken dat 
ze producten zijn van vorige bezuinigingen (afstoten 4 M-fregatten) en dat ze slechts kunnen worden 
ingezet in het laagste deel van het geweldsspectrum. Het OPV is dan ook geen volwaardige vervanging 
van de M-fregatten. Zo trekken ‘oudere’ bezuinigingsslagen ook nu nog sporen door de slagkracht van de 
marine. 
In 2005 schreef Arun Prakash, bevelhebber van de Indiase zeestrijdkrachten in de Indian Defence Review 
een artikel over het toenemende belang van maritieme macht in het algemeen en van een voor haar taak 
berekende zeemacht in het bijzonder:  

“The 21st century is going to be a maritime century. The globalisation of the world economy and its impact on glo-
bal sea-borne trade, energy imperatives and growing dependence on sea resources, all point towards the growing 
importance of the seas. These developments are extremely important for India due to our reliance on the sea for 
trade, energy resources and food resources. In fact, over a century ago, the famous American maritime strategist, 
Admiral Mahan had stated, ‘Whoever controls the Indian Ocean dominates Asia.’ He further went on to predict 
that ‘in the 21st century the destiny of the world will be decided upon its waters.’ Today that prediction appears to 
be coming true. While we have no wish to dominate anything, we need to ensure that nobody else is in a position 
to do so, or to dictate terms to us either. A capable navy is only one element of a maritime power. A large merchant 
fleet, modern ports with good infrastructure, a vibrant, efficient and self-reliant shipbuilding industry along with 
its supporting technical infrastructure are some of the other vital elements of maritime power which we need to 
concentrate upon. The key, however, lies in the populace having a maritime temperament and outlook. Indians in 
general, need to acknowledge that if not a ‘maritime nation’ (yet), we certainly are a nation dependant on the seas, 
and need to look more seawards than inwards.” 1

Het wordt tijd dat onze politici, van links via het midden tot rechts, deze treffende woorden uit 2005 eens 
goed tot zich laten doordringen en zich ten volle realiseren dat ook Nederland afhankelijk is van een vrije 
zee. 

 1  www.rediff.com/news/2005/feb/28inter1.htm

KLTZA R.C. Hunnego, voorzitter KVMO
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Laten we, alvorens in te gaan op de materie, eerst eens 
afbakenen waar we het over denken te hebben. Onder 
‘maatschappelijk’ versta ik hier ‘wat wordt ervaren in 
de maatschappij’. Wat er leeft onder de bevolking, maar 
ook de meningen in het bedrijfsleven en onder de lokale 
overheden. ‘Draagvlak’ vertaal ik met ‘in welke mate 
gedragen, dan wel iets gesteund of ondersteund wordt’. 
Dit moet overigens niet verward worden met het begrip 
‘sympathie’. 
De waardering voor de Nederlandse soldaat is hoog. We 
herinneren ons nog dat ‘de soldaat’ in 2006 werd gekozen tot 
‘Nederlander van het jaar’. Maar als er in metingen gevraagd wordt 
naar de steun voor het defensieapparaat, zijn de uitkomsten al snel 
heel anders. Onder Defensie ten slotte vat ik de krijgsmacht als 
instituut, en zeker inclusief de optie om die krijgsmacht of delen 
ervan, daadwerkelijk in te zetten. 
En dan als laatste, ter inleiding, een enkel woord over mijn 
opdracht: ik mag dit thema belichten ‘vanuit het perspectief van de 
militair’. Mijn eerste reactie was: hè, is dat van deze tijd? Immers, 
onze topleiders te land, ter zee en in de lucht denken en opereren 
toch alleen maar comprehensively. Wij hebben toch ervaren in onze 
diverse ontplooiingen dat die holistische wijze van het analyseren 

Het thema van het symposium van de KVMO 
in juni was ‘Maatschappelijk draagvlak voor 
Defensie’. In dit nummer van het Marineblad zijn 
de bijdragen opgenomen van de sprekers VVD-
kamerlid A. Bosman en generaal-majoor der 
Cavalerie b.d. Jhr. J.H. de Jonge. Prof. dr. J. van der 
Meulen, derde spreker, heeft zijn bijdrage voor 
het Marineblad verwerkt in een geactualiseerd, 
opiniërend artikel. 

Hieronder volgt de bijdrage van generaal-majoor der Cavalerie b.d. Jhr. J.H. de Jonge, voormalig 
plaatsvervangend commandant van het Eerste Duits-Nederlands Legerkorps.

van een probleem en het beschouwen van mogelijke oplossingen 
de enige juiste weg is? Daartoe hadden we destijds toch ook die 
Leergang Topmanagement Defensie waar vlag- en opperofficieren 
tezamen met gelijkwaardige ambtenaren van andere ministeries, 
alsmede met leiders van Brandweer en Politie de leergang 
doorliepen? Overigens visieloos om die Leergang vanwege een 
stomme centenkwestie om zeep te helpen. Ik heb zelf in 2008 
vanuit Kandahar in Kabul vaak overleg gepleegd met de Afghaanse 
minister van Justitie. Dat was niet als militair. Het was vanuit mijn 
positie als teamlid van een comprehensive aangestuurde operatie. 
En zo moeten wij nu ook deze uitdaging van het thema ‘draagvlak’ 
aanlopen.

Het maatschappelijk draagvlak: is dat eigenlijk belangrijk? En 
waarom dan? Wellicht vanwege het budget wat Defensie nodig 
heeft? Of ook omdat we gewaardeerd willen worden? Laat mij er 
eens Carl von Clausewitz bij betrekken. Clausewitz, ongetwijfeld 
gelezen door velen hier aanwezig. De strateeg, de filosoof, de 
analyticus. Onder meer bekend door zijn onderbouwde stelling 
van de ‘Trinity’, ofwel de cruciale samenhang tussen de drie 
gebieden in een staat: politiek, krijgsmacht, bevolking. Ik wil dat 
hier en nu niet verder uitrafelen, maar wat hij zegt is dat die drie 

gebieden, of pijlers zo u wilt, of onderdelen, hecht met elkaar 
verbonden moeten zijn. Zodra één van die pilaren een ‘Alleingang’ 
inzet dan wel zich vervreemdt van de andere gebieden, komt het 
bouwwerk van die samenleving scheef te staan. En dreigt dus 
instorting, of in ieder geval schade. 
Laten we proberen dit in dagelijkse taal te vatten. De politiek moet 
weten wat de heersende opvattingen zijn bij het volk dat zij dient. 
De krijgsmacht moet weten wat de politiek haar eenduidig en 
met visie opdraagt. En de bevolking moet weten waartoe zij een 
krijgsmacht betaalt en wat zij van die krijgsmacht mag verwachten. 
En ga zo maar door. Een sterke onderlinge relatie, gebaseerd 
op communicatie, transparantie en vertrouwen. Voor mij geldt 
dat die rol van de (pijler) bevolking zich uit in maatschappelijk 
draagvlak. Dat draagvlak is dus niet iets van de moderne tijd. De 
oude Clausewitz gaf ons al mee het belang van die onderlinge 
verhouding van krijgsmacht richting bevolking en vice versa.

Neerwaartse spiraal
Maatschappelijk draagvlak voor Defensie is hoog geweest in 
de periode 1945 tot het begin van deze eeuw. Nut en noodzaak 
stonden nauwelijks ter discussie en het budget was afdoende 
om een relevante krijgsmacht voor die tijd te kunnen bekostigen. 
Maar daarna nam dat de wil om overheidsgeld voor Defensie te 
reserveren snel af. Defensie werd meer en meer een sluitpost 
en elke nieuwe aanslag op het budget leidde niet tot enige 
maatschappelijke onrust. Geheel anders dan de reacties op 
voorgenomen bezuinigingen op Volksgezondheid, Cultuur, 
Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking. En die neerwaartse 
spiraal ervaren we nu nog steeds. In september gaan we dat in alle 
hevigheid wéér zien. 
Wat zijn nu de oorzaken van deze trend? Hoe kunnen we het 
verklaren? Wel handig om daar het antwoord op te vinden, 
zodat we onze reactie daarop kunnen toespitsen. Ik wil twee 
waarschijnlijke oorzaken noemen. Allereerst is daar de implosie 
van het vroegere Warschau Pact en de val van de muur. Door 
dit beëindigen van de Koude Oorlog werd voor de Nederlandse 
samenleving de directe relatie tussen dreiging en nut van Defensie 
steeds minder duidelijk. Wat waren nu die bedreigingen? Alles liep 
toch goed? En dat terrorisme: echt ver van ons bed! 
Voorts zijn daar de theorieën over het collectieve geheugen, die 
ik even leen vanuit de geschiedeniswetenschap: direct na een 
grote gebeurtenis – zoals de Tweede Wereldoorlog – wordt 
de herinnering daarover beheerst door de aanwezigheid én 
de autoriteit van tijdgenoten; men weet het nog, men verhaalt 
ervan, men roept de beelden nog op. Ofwel de periode van het 
communicatieve geheugen. Als voorbeeld: politici, werkgevers, 
kerkleiders die zelf aan den lijve het bombardement van Rotterdam 
hebben meegemaakt, de hongerwinter of gevechtshandelingen 
ter bevrijding van Nederland. In de tijd dat die generatie het voor 
het zeggen had, hoefde je niet te verklaren waarom een sterke 
krijgsmacht geboden is. Na een bepaalde tijd gaat de omgang 
met het verleden over in een gestolde toestand van het culturele 
geheugen. De emoties zijn minder dominant; de benadering 
is meer rationeel. Wellicht wat meer nuchter en afstandelijk. 
Die cycli beslaan in de regel zo’n veertig jaar. Zelfs in het Oude 
Testament, het boek Richteren, tref je hiertoe al indicaties aan.
Toch hebben wij allen ons te laat gerealiseerd dat wij in de periode 
1945 – 2000 verwend waren. Het begrip voor de noodzaak van 

een sterke Defensie was aanwezig – communicatieve geheugen 
en een tastbare dreiging – en derhalve hoefde er niet actief te 
worden gewerkt aan begrip en draagvlak. Maar het bleek eindig. 
Na 2000 heeft men het niet begrepen en opgepakt. Er is niet echt 
actief aan gewerkt en er is toen geen visie voor de toekomst over 
ontwikkeld. Feitelijk is daardoor de bevolking vervreemd van 
politiek en krijgsmacht.
Maar dat zullen we dan in de laatste tien jaar wel hersteld hebben, 
denkt u. Helaas, nee dus. Minister Hillen heeft destijds, bij de 
presentatie van de gigantische bezuinigingen zoals vastgelegd in 
zijn brief van 8 april 2011, gemeld dat het aspect draagvlak – het 
werken daaraan – een speerpunt zou zijn gedurende zijn gehele 
ambtsperiode. Dit zou hij ferm ter hand nemen. Sedertdien is het 
buitengewoon stil gebleven vanuit zijn bureau. De CDS bevestigt 
in gesprekken het onderkende enorme belang van het werken aan 
het herstellen van het draagvlak voor Defensie. Van hem hebben 
we ook voorbeelden van hieraan gerelateerde,  buitengewoon 
inspirerende toespraken. Maar het thema draagvlak blijkt niet in 
zijn staf belegd. En dan blijft het toch een beetje ad hoc, bijna op 
persoonlijke titel, zonder plan en zonder visie.
Minister Hillen werd er in mei 2012 over gevraagd, tijdens een 
rede van hem in Nieuwspoort. Hij zag het draagvlak vooral 
toenemen door het intensiveren van internationale samenwerking. 
Geconfronteerd met een opmerking vanuit de toehoorders dat 
samenwerking in een verenigd Europa op dit moment nu niet echt 
lekker scoort en dat bovendien de rek om nog meer samen te 
werken met de ons omringende landen er wel een beetje uit lijkt, 
antwoorde hij dat wij dan maar meer met troepen door de straten 
van Nederland moeten gaan paraderen teneinde de zichtbaarheid 
te vergroten. Niet echt overtuigend, erg pijnlijk zelfs. Ergo: er 
ontbreekt visie en een werkelijk begrip van het belang.

Maar hoe dan wel? Laten we eens een optie nader uitwerken. Mij 
lijkt dat we ons moeten richten op de vraag wat de samenleving 
nog wel ervaart als bedreiging en vervolgens bekijken wat 
Defensie daar voor een rol in speelt. Of moet spelen, willen we 
relevant blijven. En dan gaat het natuurlijk om de portemonnee, 
het inkomen, de werkgelegenheid, de welvaart. Dié worden 
bedreigd. En niet onze vrijheid. Althans, zo wordt het door velen 
ervaren.

De val van de Berlijnse muur in 1989 is een van de waarschijnlijke 
oorzaken van het afnemen van het maatschappelijk draagvlak voor 
Defensie. (foto www.pohl-project.de)

ß
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Welnu, ons inkomen wordt voor een overgroot deel verdiend in 
het buitenland. Hoewel ze het wellicht niet beseffen, hebben Henk 
en Ingrid belang bij een stabiele omgeving, bij open handelslijnen, 
exportmogelijkheden, afzetmarkten. En dat betekent het kunnen 
optreden tegen alles wat dat bedreigt: failed states, internationale 
criminaliteit, piraterij. En vooral: immer binnen die comprehensive 
3D+E (Diplomacy, Development, Defense + Economy) benadering. 
Immer in deze gevallen een innige, volledig geïntegreerde 
samenwerking  tussen experts en uitvoerders uit die vier 
departementale gebieden. Onze regering lijkt deze zienswijze 
volledig te omarmen. Ik lees in het regeerakkoord van september 
2010:
‘Het externe beleid, waar de minister van Buitenlandse Zaken als 
coördinerend bewindspersoon eerstverantwoordelijk is, zal zich 
daarom in het bijzonder richten op bevordering van internationale 
stabiliteit en veiligheid, energie- en grondstoffenzekerheid, 
bevordering van de internationale rechtsorde, alsmede 
bevordering van handels- en economische belangen van 
Nederland en Nederlandse bedrijven.’
Voorwaar, heldere taal en een goed voornemen. 

Maar... het heeft nog niet geresulteerd in een Vrede en 
Veiligheidsbeleidsdocument. Bijvoorbeeld om te beschrijven hóe 
nu die onderlinge verhouding binnen die 3D+E zal zijn. Wie neemt 
het voortouw? Wie initieert? Defensie in ieder geval niet.
Een andere vraag die wij moeten beantwoorden is de doelgroep 
op wie wij ons moeten richten, om daadwerkelijk te werken 
aan het vergroten van het draagvlak voor Defensie. Uiteindelijk 
gaat het natuurlijk om stemmen en steun voor politieke 
partijprogramma’s, die een groter budget voor Defensie 
voorstaan. Bovendien kijkt Clausewitz nog steeds over onze 
schouder mee. Dus richten we onze pijlen op de gehele 
samenleving? Alle mensen op straat? Of willen we via zogenaamde 

‘boegbeelden’ onze boodschap aanreiken? En vervolgens: wie gaat 
dan dat overtuigende verhaal vertellen? Zijn dat de topleiders 
van Defensie? Of die van Buitenlandse Zaken en Economische 
Zaken? Of zijn het nu juist de CEO’s van onze grote multinationals 
die het verhaal gaan vertellen, dat zij in hun uitbreiding van 
nieuwe vestigingen en investeringen in gebieden ver buiten onze 
landsgrenzen, die steun of aanwezigheid van delen van die breed-
inzetbare Nederlandse krijgsmacht nodig hebben. Of andersom: 
dat zij die krijgsmacht nodig hebben, teneinde te voorkomen 
dat zij verliezen leiden door piraterij of non-state actors. Het zijn 
deze organisaties, alsmede werkgevers-/werknemersorganisaties 
die helder moeten kunnen aantonen dat inzet van delen van de 
krijgsmacht, uiteindelijk leidt tot groei en dus werkgelegenheid 
en welvaart. In die landen waar zij ontplooien en investeren, maar 
zeker ook in Nederland en derhalve ook voor Henk en Ingrid.
Jammer dat nu juist in de afgelopen jaren die samenwerking tussen 
Defensie en werkgevers niet erg warm is verlopen. Wij kennen 
het Platform Defensie - Bedrijfsleven. Je zou verwachten – gezien 
de problematiek van draagvlak – dat Defensie daarin met de 
hoogste autoriteit is vertegenwoordigd. In de praktijk blijkt dat 
niet het geval. Een verkeerd signaal wordt hiermee afgegeven. We 
kenden kortstondig het Nederlands Consortium Uruzgan. Onder 
aanvoering van Bernard Wientjes bezochten captains of industry 
de mogelijkheden van (civiel-militair-industrie-bedrijfsleven) 
samenwerking gedurende een bezoek aan Uruzgan. Na terugkeer 
van deze geslaagde reis werd het echter weer stil van de zijde van 
Defensie en Economische Zaken. Geen follow-up. De liefde van de 
zijde van de werkgevers en het bedrijfsleven is dan wel een beetje 
bekoeld, kan ik mij voorstellen. Jammer want juist nu hebben we 
elkaar nodig om te werken aan dat draagvlak voor Defensie. Maar 
het toont ook aan dat Defensie niet gesynchroniseerd over alle 
operatielijnen werkt aan dit aspect. Wel voornemens, maar geen 
regie.
En dan, dames en heren, is er een rol voor verenigingen als de 
KVMO, NOV, KVNRO en anderen weggelegd om te fungeren als 
platform. Teneinde in gesprekken met Defensie en haar omgeving 
het onderwerp draagvlak fermer op de agenda te zetten. Met 
voorstellen en voorzetten. En dus met oplossingsrichtingen.

Dat maatschappelijke draagvlak blijkt er wel te zijn. In 2006 
steunde 89% van de Nederlandse bevolking de krijgsmacht, en in 
2010 was dat nog steeds 84%. Prima getallen zou je denken. En nog 
steeds kan Defensie op brede steun in de samenleving rekenen. 
Maar de ontwikkeling op de begroting van Defensie laat een ander 
plaatje zien.

Na de Koude Oorlog
Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt De fensie 
geconfronteerd met ombuigingen, bezui nigingen en ingrijpende 
reorganisaties. Over het algemeen kunnen deze maatregelen 
op brede maatschappelijke steun rekenen. De maatschappelijke 
bereidheid om Defensie bij bezuinigingen te ontzien is, ondanks 
de bovengenoemde waardering, niet groot. Deels komt dat 
omdat het nut van een omvangrijke defensieorganisatie niet 
meer wordt gezien en deels omdat de inzet tijdens (vredes)
missies minder in beeld is. Dit betekent nog niet dat binnen 
de samenleving de legitimiteit van de krijgsmacht ter discussie 
staat. Echter, de inzet van de krijgsmacht, zeker bij internationale 
operaties ter bevordering van de internationale rechts orde, blijft 
de maatschappij en de politiek sterk verdelen.
Hoe is dat draagvlak voor Defensie om te zetten, zodat meer 
mensen het belang van Defensie onderkennen? Een stukje 
historie: het Nederlandse zelfbeeld wordt al zeker anderhalve 
eeuw bepaald door beklemtoning van tolerantie, openheid, recht 
boven macht en vrijheid. Militaire elementen vinden hierin geen 
plaats. We kennen geen militaire heldenverering en nauwelijks 
een zichtbare militaire presentie in de openbare ruimte. In onze 
cultuuruitingen in woord en beeld speelt de militaire slechts een 

marginale rol. We zijn, zo lijkt het, tevreden met de betiteling non-
militair, en we zijn daar wellicht nog wel een beetje trots op.
Met het einde van de Koude Oorlog is in Nederland tevens een 
einde aan een militair verleden gekomen, dat gekoppeld was 
aan de verdediging van het eigen grondgebied en aan een leger 
gebaseerd op dienstplicht. Dit was een fundamentele breuk. De 
eeuwenoude en allesbepalende rol die de instandhouding van 
krijgsmacht legitimeerde, namelijk klassieke landsverdediging, is 
sinds een tiental jaren volledig verdwenen.
In de twintigste eeuw is de militaire dienstplicht van invloed 
geweest op de levens van vele honderdduizenden jongens die 
rond de leeftijd van 18 jaar in dienst zijn gegaan. De invloed van het 
leger was vooral groot omdat militairen tijdens een groot deel van 
hun diensttijd werden ondergebracht in kazernes. Het verblijf in 
de kazerne zorgde ervoor dat dienstplichtigen werden geïsoleerd 
van hun oude leefomgeving en de rest van de maatschappij. Ze 
werden opgenomen in een wereld met een eigen taalgebruik 
en andere normen en waarden, waarbij de nadruk lag op zaken 
als discipline, uniformiteit, hiërarchie, onderlinge solidariteit, 
teamgeest en groepsconformisme.
Door die dienstplicht had ieder gezin wel een of meer mensen die 
betrokken waren of waren geweest bij Defensie. De bekendheid 
met Defensie was groter en de inbedding van Defensie in de 

Nederlandse samenleving was groter. Mijn vader heeft in 1950 
mogen dienen bij de luchtdoelartillerie en mijn broer heeft als 
dienstplichtig kok in Libanon mogen dienen. De dienstplicht had 
een samenbindend en opvoedend karakter. De dienstplicht was 
vaak een onderwerp van gesprek, al was het alleen maar de vraag: 
van welke lichting ben jij?

Betrokkenheid
Gaat u nu van mij horen dat ik ga pleiten voor de invoering van 
de dienstplicht? Nee, zeker niet. Waar ik naar toe wil is dat meer 
mensen een betrokkenheid hebben bij Defensie. 
De relatie tussen maatschappij en krijgsmacht komt uitgebreid 
aan de orde in het rapport “Maatschappij en Krijgsmacht” van de 
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Het advies maakt 
een onderscheid in:
1.  het algemene draagvlak voor de krijgsmacht, zijn noodzaak  

en wenselijkheid;
2.  het draagvlak voor de diverse taken van de krijgsmacht,  

zoals landsverdediging en bijdragen aan internationale vrede  
en veiligheid; 

3.  het draagvlak voor specifieke militaire operaties.

Het rapport stelt dat het algemene draagvlak voor de krijgsmacht 
onverminderd hoog is. Gemiddeld ruim driekwart van de 
bevolking vindt al decennia lang de krijgsmacht nodig dan wel 
noodzakelijk. Ook de steun voor de hoofdtaken van Defensie 
blijkt uit onderzoek relatief hoog en constant te zijn. Kortom, het 
draagvlak voor de eerste twee categorieën is ruim aanwezig.
Het draagvlak voor de derde categorie, steun voor specifieke 
missies, blijkt echter niet bij voorbaat verzekerd te zijn, zoals 
Uruzgan heeft aangetoond. Het AIV-rapport noemt vijf politieke 
en sociale factoren die volgens haar de voornaamste verklaring 
vormen voor steun aan de internationale inzet van militairen:
1.  Legitimiteit: de mate waarin politieke handelingen van 

gezagsdragers door burgers als gerechtvaardigd en juist worden 
ervaren;

2.  Belangen en waarden: de doelstellingen die met het militaire 
optreden worden beoogd;

3.  Succes: het verwachte of bereikte resultaat van een militaire 
operatie;

4.  Leiderschap: als deel van de kwaliteit van het besluitvormings-
proces om aan te tonen waarom militaire inzet nodig is;

5.  Kosten: waaronder vooral het risico op slachtoffers een 
negatieve invloed kan uitoefenen op de steun aan militaire 
operaties. 

De AIV adviseert de regering in de communicatie naar de 
bevolking en het parlement toe, expliciet aandacht te besteden 
aan de bovengenoemde eerste 3 factoren, waardoor ze tevens 
meer inhoud geeft aan de factor: leiderschap.
Leiderschap appelleert aan de kwaliteit van de besluitvorming 
waarbij rekening wordt gehouden met de genoemde factoren, 
maar ook aan de wijze waarop daarover verantwoording wordt 
afgelegd. Maatschappelijk draagvlak is voor de defensieorganisatie 
van vitaal belang. Uit de rapporten blijkt dat de steun voor de 
krijgsmacht en de taken groot en stabiel is, maar dat voor de 
missies erg klein. De samenleving hecht belang aan de taken, maar 
de daadwerkelijke inzet scoort laag.

 mij lijkt dat we ons moeten richten op de 
vraag wat de samenleving nog wel ervaart als 

bedreiging 

 door de dienstplicht was de bekendheid met 
Defensie groter, evenals de inbedding van 
Defensie in de Nederlandse samenleving 

ß

Bijdrage van A. Bosman, lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD, oud F-16 vlieger en lid van de 
vaste commissie voor Defensie.

Dames en Heren,
Dank voor deze uitnodiging. Het is altijd een eer en een 
genoegen om weer aanwezig te zijn op een militaire 
installatie van de Nederlandse krijgsmacht. 
Het thema voor deze bijeenkomst is: ‘Maatschappelijk 
draagvlak voor Defensie’. Een onderwerp wat mij na aan het 
hart ligt. En waar ik mij ook zorgen over maak. 

Nederland heeft gekozen voor een actieve en constructieve rol in 
de wereld. De krijgsmacht vervult hierbij een belangrijke rol. Het 
bestaansrecht van die krijgsmacht en de rol van de krijgsmacht 

is vastgelegd in de Grondwet. Om de opgedragen taken goed te 
kunnen uitvoeren, is brede steun in de samenleving van groot 
belang. Steun voor de krijgsmacht als organisatie, voor de taken, 
de inzet en voor de medewerkers.
De Pruisische militaire filosoof Von Clausewitz spreekt in zijn 
geschriften over de drie-eenheid van politiek, krijgsmacht 
en bevolking. Volgens hem dienen deze drie elementen 
onverbrekelijk met elkaar verbonden te zijn. Vertaald naar de 
huidige concrete Nederlandse situatie betekent dit, dat er naast 
een politiek draagvlak in beginsel ook een maatschappelijk 
draagvlak dient te zijn voor de krijgsmacht.
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Voor het Continu Onderzoek Burgerperspectief is in enquêtes 
gevraagd naar de grootste problemen van de Nederlandse 
samenleving en welke zaken hoog op de agenda van de regering 
thuis horen. Meer geld voor de zorg en het onderwijs, maar ook 
veiligheid op straat, bescherming tegen het water, bestrijding 
van armoede en het vergroten van de werkgelegenheid scoren 
hoog. De inzet van de krijgsmacht en ontwikkelingssamenwerking 
scoren erg laag. Ook eerdere onderzoeken laten zien dat er vooral 
minder geld moet worden besteed aan internationale militaire 
missies, maar ook aan ontwikkelingssamenwerking.
En juist nu we missies in den vreemde ondernemen in het 
hoogste geweldsspectrum en militair optreden een grotere 
maatschappelijke relevantie heeft gekregen dan sinds lange 
tijd het geval was, is onvoldoende besef en kennis van militair 
optreden ongewenst, misschien zelfs gevaarlijk. Onbegrip over 
wat wel en niet verwacht kan worden van de inzet van bepaalde 
militaire middelen, onbegrip over de eigen dynamiek van militaire 
confrontaties kan leiden tot foute beslissingen en kan, in uiterste 
consequentie, mensenlevens kosten. We moeten dat militaire 
element van onze nationale identiteit erkennen en benoemen.
Dat benoemen is de rol van een ieder die betrokken is bij Defensie. 
Wij zijn allen ambassadeurs. De politiek is op dit moment, 
ondanks haar streven naar een zo breed mogelijk draagvlak,  
onvoldoende in staat om de samenleving te overtuigen van het nut 
van de militaire missies in relatie tot de taken van de krijgsmacht 
en de belangen van de samenleving.
Teruggrijpend op de uitspraken van Von Clausewitz over 

de drie-eenheid van politiek, krijgsmacht en bevolking, zie 
ik een zeer belangrijke rol voor de politiek weggelegd. Als 
politicus heb ik direct invloed op het politieke proces, ben 
ik medeverantwoordelijk voor de inrichting en inzet van de 
krijgsmacht en ben ik volksvertegenwoordiger die verantwoording 
moet afleggen aan de bevolking over mijn keuzes. Ook de keuzes 
ten aanzien van Defensie en de inzet daarvan. Ik zal mij dus meer 
bewust moeten zijn van de impact die ik heb op de beeldvorming 
van Defensie en de uitvoering van de taken van Defensie. Ik vind 
Defensie van het grootste belang in het kader van de internationale 
politiek en de rol die Nederland daar in kan en moet spelen. Ik 
moet beter uitleggen dat Defensie een uitvoeringsorganisatie is 
van ons buitenlands beleid. Ik zal moeten uitleggen dat Nederland 
afhankelijk is van het buitenland. De wereld kan namelijk prima 
zonder Nederland, maar Nederland kan niet zonder de wereld. Ik 
zal moeten blijven herhalen dat Nederland de zestiende economie 
van de wereld is en dat wij afhankelijk zijn van export naar landen 
die wel investeren in internationale veiligheid. We moeten er 
voor waken dat we door andere landen gezien gaan worden als 
veiligheids-consument of free-rider. 

Ambassadeurs voor Defensie
Ik zal als politicus een ambassadeur moeten zijn voor Defensie. 
Maar ik kan dat niet alleen! Hoe kan ik als politicus meer 
ambassadeurs krijgen voor de rol van Defensie? Ik hoop dat u als 
werknemer het bestaansrecht van Defensie in uw omgeving zal 
blijven uitleggen, en zo op die manier uw ambassadeursrol kan 
spelen. Ik hoop dat de industrie meer kan gaan uitdragen aan de 
politiek en de samenleving dat een investering in Defensie een 
investering is in Nederland. Ik hoop dat zij als ambassadeurs van 
Defensie gaan uitleggen dat Defensie geen kostenpost is, maar 
een verzekering met winstuitkering. Een groot deel van de premie 
keert namelijk terug in de maatschappij. We maken hoogwaardig 
materieel, dat we ook nog eens kunnen exporteren. Onze 
schepen, radartechnologie, bedrading en nog vele andere zaken 
zijn top van de wereld. En dat is naast de bijna 4 miljard euro aan 
salaris, wachtgeld en pensioenen die ieder jaar weer terugstromen 
in de Nederlandse samenleving!
Defensie is meer ingebed in de samenleving dan we misschien wel 
denken. Door het te blijven benoemen en iedereen in onze eigen 
omgeving daarvan bewust te maken, vergroten we het draagvlak 
voor Defensie. Ik zal mij daar hard voor maken, ik hoop u ook.

Jaarlijks wordt de Machiavelliprijs uitgereikt voor een ‘op-
merkelijke prestatie op het gebied van publieke communi-
catie’. Vorig jaar kreeg bondscoach Bert van Marwijk de prijs 
vanwege zijn optreden tijdens het WK 2010. De jury prees 
hem vanwege ‘uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten’, 
zowel in de omgang met z’n spelers, als in die met het Neder-
landse publiek. 

In zijn algemeenheid heeft de Nederlandse bevolking heel wel voor 
ogen wat de hedendaagse taken van de krijgsmacht zijn. Op de foto 
Nederlandse militairen in Kunduz, Afghanistan.

A. Bosman in zijn tijd als F-16 vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. 
(foto collectie Bosman)

wordt publieke scepsis over het resultaat van een missie juist 
losgekoppeld van waardering voor de soldaten. Dat was de les van 
Uruzgan. Bovendien is er, in het algemeen gesproken, de nodige 
positieve aandacht voor militairen en voor de krijgsmacht: zie de 
jaarlijkse Veteranendag en zie de recente commando-overdracht, 
beide life gebracht door de publieke omroep. 
Maar ook bij die gelegenheden viel er niet te ontkomen, in omlijs-
tend commentaar en in vraaggesprekken met betrokkenen, aan de 
financiële perikelen die de krijgsmacht kwellen. Aan de vooravond 
van beide plechtigheden legde NRC Handelsblad in een hoofd-
redactioneel commentaar onder de kop ‘Nederland en zijn solda-
ten’, de vinger op die pijnlijke plek: ‘Respect voor de veteranen en 
“onze jongens” op missie is mooi, maar heeft weinig zin heeft als 
het niet gepaard gaat met begrip voor het feit dat een krijgsmacht 
nu eenmaal geld kost.’2  Het is een begrijpelijk sentiment, dat 
wellicht door veel militairen gedeeld wordt, maar het is ook een 
riskante redenering. Kan het respect dan maar beter achterwege 
blijven, zolang er bezuinigd wordt? Hoe moeilijk misschien ook, 
het lijkt verstandiger om het één los te zien van het ander, net 
zoals bij kritiek op een missie de soldaten buiten schot blijven. In 
beide gevallen gaat het om standpunten en besluiten die om poli-
tiek debat en politieke verantwoording vragen. Dat betekent niet 
dat er vanuit de beroepsgroep zelf geen pressie zou mogen wor-
den uitgeoefend. Het initiatief ‘Handen af van Defensie’ is even 
logisch als legitiem, in de huidige omstandigheden.

Dat geldt des te meer omdat na de komende verkiezingen 
een nieuw kabinet mogelijk verder snoeit in de uitgaven voor 
de krijgsmacht. Gevoegd bij de 1 miljard die het kabinet Rutte 
van het budget afhaalde wordt een dergelijk vooruitzicht 
door veel kenners als desastreus beoordeeld. Een ‘mokerslag’ 
noemt Kees Homan het voornemen van de PvdA om nog 
eens een dergelijk bedrag te bezuinigen. Een ‘zwart gat’ 
schrijven Harry van den Berg en Lo Casteleijn – beiden lid 
van de PvdA. Ko Colijn hekelt de manier waarop zijn partij 
Defensie gebruikt als ‘achternamiddagsluitpost’. De VVD 
belooft in haar verkiezingsprogramma pas op de plaats met 
het defensiebudget. Maar die partij wil 3 miljard bezuinigen op 
ontwikkelingssamenwerking – een ‘dramatische ingreep’, meent 
Rob de Wijk.3 Een tot nadenken stemmende zin in dit verband 

Opiniestuk van prof. dr. J. van der Meulen, bijzonder hoogleraar Militair-Maatschappelijke Studies 
aan het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden, tevens hoofddocent aan de 
Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Minister van Defensie Hans Hillen, die de feestrede hield, 
dagdroomde dat Nederlandse militairen net zo triomfantelijk 
door de Amsterdamse grachten zouden varen als Nederlandse 
voetballers.1 
Na het EK-débacle werd Van Marwijk juist gebrekkige 
communicatie aangewreven en werden de spelers met hoon 
overladen. Dat laatste is een verschil met de krijgsmacht: daar 

kwam ik tegen in het verkiezingsprogramma van de Christen Unie: 
‘Er is ten diepste geen onderscheid in het motief om met onze 
militairen te werken aan vrede en veiligheid in Afghanistan, en in 
het motief om met de gelden voor ontwikkelingssamenwerking 
mensen van kansen te voorzien.’ De CU is overigens een van 
de weinige partijen die meer geld voor de krijgsmacht wil 
uittrekken. 
De ervaring leert dat de beloften in verkiezings programma’s 
rekbaar zijn als het op coalitievorming aankomt. Dan moeten nu 
eenmaal compromissen worden gesloten en hoe dat voor de 
krijgsmacht gaat uitpakken is niet te zeggen. Blijft Rutte 2 eerder 
dan Roemer 1 met zijn handen af van Defensie? Dat hangt natuur-
lijk ook samen met wie precies de andere regeringspartners wor-
den, wat de krachtsverhoudingen zijn  en wat er dan allemaal uit te 
ruilen valt. In de tussentijd blijft er voor kenners en pleitbezorgers 
van de krijgsmacht  alle aanleiding hun punt te maken – waarbij 
hun argumenten niet boven kritiek verheven hoeven zijn. 
Tijdens het KVMO-symposium op 7 juni luisterde ik met verbazing 
naar het betoog van Ton Welter.4 Ik noemde hem één van de 10 
miljoen voetbalcoaches die zijn favoriete elftal opstelt. Natuurlijk is 
het prikkelend om als denkbeeldig minister van Defensie miljarden 
méér uit te geven aan de krijgsmacht. Maar de opsomming van 
wat die denkbeeldige organisatie allemaal in huis moet hebben, 
doet haast net zo willekeurig aan als tegenovergestelde lijstjes met 
onderdelen en wapensystemen die weg kunnen. 
Welter weigert te geloven dat er voor zijn visioen geen draagvlak 
kan worden gevonden onder de bevolking. Als politici de passie 
en de moed kunnen opbrengen om deze krijgsmacht XL aan de 
man te brengen, zo meent hij, dan zal Nederland zich vast en zeker 
willen laten overtuigen. 
Welter overspeelt zijn hand maar staat niet alleen in zijn 
aansporing om het belang van Defensie beter aan de man te 
brengen. Ook andere commentatoren betogen dat politici het in 
dit opzicht laten afweten. NRC Handelsblad vindt, in het eerder 
geciteerde hoofdredactioneel, dat generaal Van Uhm er beter 
is in geslaagd dan zijn ‘politieke bazen’ om uit te leggen dat de 
‘krijgsmacht een instrument van vrede en stabiliteit kan zijn.’ 
Terecht wordt Van Uhm geprezen voor zijn optreden-met-geweer, 
als belichaming van het geweldsmonopolie van de overheid.5 
Maar het is omstreden of het opleggen daarvan uitgerekend in 
Afghanistan goed gelukt is. In ieder geval  is de publieke opinie 
gaandeweg wars geraakt van dit militaire avontuur. 
Die afkeer van ‘Afghanistan’ is niet ontstaan, zoals Van Uhm zelf 
herhaaldelijk heeft gezegd, door de te negatieve berichtgeving 
in de media.6 Hij kan al helemaal niet worden toegeschreven, 
zoals NRC Handelsblad meent, aan het feit dat ‘in Nederland 
steun voor specifieke missies doorgaans klein is.’ En hij is ook 
niet een gevolg van de verliezen die de militairen incasseerden, 
de verklaring die voormalig staatssecretaris van Defensie Jack de 
Vries geeft.7 Het is eigenlijk vreemd dat het wankele draagvlak 
voor Uruzgan zo weinig overtuigend wordt geduid, maar het 
past wel in de gewoonte om publieke opvattingen over defensie 
als tekortschietend weg te zetten. In de woorden van de 
Verkenningen: 

‘Defensie slaagt er onvoldoende in het wezenlijke belang van de 
krijgsmacht voor onze veiligheid bij een breed publiek in Nederland 
over het voetlicht te brengen,  ondanks de waardering die Neder- ß
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landse militairen ten deel valt en het professionele en betrouwbare 
imago van de krijgsmacht. Velen zijn onvoldoende bekend met de 
bijdragen die de krijgsmacht dagelijks levert aan de belangen van 
het Koninkrijk en van individuele burgers. De Nederlandse defen-
sie-inspanning lijkt hierdoor in de ogen van velen meer een kwestie 
van willekeurige keuze dan van noodzaak. Dat ook de inzet van de 
krijgsmacht ter bevordering van de internationale rechtsorde moet 
worden bezien in het perspectief van de belangen van het Konink-
rijk komt eveneens onvoldoende uit de verf.’8

Misschien zit er een kern van waarheid in en het is ook helemaal 
niet nodig om de publieke kennis van de krijgsmacht te 
idealiseren. Toch zou ik willen volhouden dat in zijn algemeenheid 
de Nederlandse bevolking heel wel voor ogen heeft wat de 
hedendaagse taken van de krijgsmacht zijn. Het was juist 
opmerkelijk om vast te stellen hoe snel en breed, na de Koude 
Oorlog, de logica van ‘nieuwe missies’ werd onderschreven, 
daarbij inbegrepen een voor die taken toegerust beroepsleger. 
In beginsel, zo laat onderzoek terzake zien, is dat nog steeds zo, 
al is de animo voor deelname aan verre, gevaarlijke missies wel 
enigszins gedaald. Maar dat weerspiegelt in feite ook politieke 
meningsverschillen over de reikwijdte van Defensie. 
Vaak luidt de redenering dat wanneer kiezers beter het belang 
van defensie beseffen, er ook een einde zal komen aan de 
bezuinigingen. Zij zullen dan willen en moeten inzien dat de 
prijs van internationale veiligheid niet een restpost kan blijven, 

constant afgeknepen door de kosten van zorg, onderwijs en 
asfalt. Helaas, een aldus calculerende burger bestaat niet. Hij laat 
zich ook niet opvoeden door hem moraliserend toe te spreken 
of door badinerend te doen over wat hem in zijn dagelijks leven 
bezighoudt en zorgen baart. Dat betekent natuurlijk niet dat 
uitleg over het waarom en hoe van militaire inzet net zo goed 
achterwege kan blijven. Of dat er geen sterke argumenten zijn om 
de defensieorganisatie uit zijn financiële wurggreep te bevrijden. 
Laat het politieke debat daarover in alle scherpte gevoerd worden, 
voor en na de verkiezingen. ‘Handen af van Defensie’ helpt daarbij. 

Noten
1   www.stichtingmachiavelli.nl
2 NRC Handelsblad, 28 juni 2012.
3  Kees Homan, Trouw, 12 juli 2012; Harry van den Bergh en Lo 

Casteleijn, de Volkskrant, 31 mei 2012;  Ko Colijn, Vrij Nederland, 
29 mei 2012; Rob de Wijk, Trouw, 29 juni 2012.

4  En ik las zijn volledige tekst na in het vorige Marineblad.
5   www.youtube.com/watch?v=gHX5lAslnTc
6  ‘….in de media zag ik slecht nieuws geëtaleerd, en het goede 

nieuws niet.’ Interview in de Volkskrant, 16 juni, 2012.
7  In het voorwoord bij het mooie boek van Esmeralda Kleinreesink, 

Officier in Afghanistan. Achter de schermen van een militaire 
missie. Amsterdam, Meulenhoff, 2012, p.11.

8  Eindrapport Verkenningen, Den Haag, Ministerie van Defensie, 
2010,  p. 52.
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In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september a.s. hebben de politieke partijen 
hun partijprogramma’s bekend gesteld. Hoe zien zij de toekomst van Defensie? Is er nog een 
toekomst voor de krijgsmacht? Het zijn indringende, belangrijke vragen voor iedereen die betrokken 
is bij Defensie. Alle reden dus voor de GOV|MHB, waarbij de KVMO is aangesloten, om de 
defensieparagrafen in de programma’s te analyseren en op hun merites te beschouwen. 

Verkiezingsprogramma’s 2012
Een heldere analyse van een verzameling troebele 
partijprogramma’s

De meeste analyses zijn vooraf gedeeld met de 
fractiewoordvoerders, maar het is niet in alle gevallen gelukt van 
hen commentaar te verkrijgen. Het Kamerreces was hier mede 
debet aan. 
Bij het lezen ervan moeten wij ons blijven realiseren dat de 
bezuinigingen uit de Beleidsbrief van 2010 politiek (nu dus al 
achterhaald) en boekhoudkundig wellicht verwerkt zijn, edoch dat 
het realiseren van de 1 miljard euro bezuinigingen onze krijgsmacht 
nog jaren verlamt. Voorts dat de aangekondigde ontslagen voor 
het merendeel pas in 2013 en 2014 gaan vallen. En dat desondanks 
de meeste partijen aansturen op nieuwe neerwaarts bijgestelde 
taakstellingen. En dus tot nog meer gedwongen ontslagen. 

verkiezinGengenmaj b.d. Jhr. J.H. de Jonge e.a.

Laten we nu eens kijken naar het ter beschikking te stellen budget 
voor Defensie. De meeste partijprogramma’s melden daar weinig 
over maar de teneur is duidelijk. De partijstandpunten in een 
notendop op een rij:
•  De SGP en CU uiten hun onvrede over de eerdere bezuinigingen 

en wensen die terug te draaien; er moet dus geld bij! 
•  Het CDA staat een status quo voor. 
•  De VVD laat de veelzijdig inzetbare krijgsmacht los en wil tijdens 

de reorganisatie niet verder bezuinigen. 
•  D66 wil meer internationale samenwerking. Maar de teneur is, 

zoals ook bij GroenLinks, verdere bezuinigingen. 
•  De overige partijen, waaronder de PvdA, PVV en de SP snijden ß
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grote bedragen in het defensiebudget. De JSF wordt door veel 
partijen gezien als een showstopper, waarbij de SP zelfs geen 
alternatief wenst. Die partij kan het allemaal doen zonder 
gevechtsvliegtuigen. 

U leest geen stemadvies. Dat hebt u ook niet nodig. We weten 
allen dat wij op het punt staan onherstelbaar gemarginaliseerd 
te worden. Met het lezen van onderstaande korte analyses 
(geplaatst conform de volgorde op de kieslijst) wordt het u en alle 
mensen in uw omgeving die u daarover wilt meenemen, volstrekt 
duidelijk van welke partijen verwacht kan worden dat zij hun nek 
uitsteken om de Nederlandse krijgsmacht te behoeden voor een 
faillissement. Iedere analyse wordt gevolgd door een reactie (voor 
zover ontvangen) van de betrokken defensiewoordvoerder. Wij 
wensen u veel wijsheid met uw keuze. Maar breng wel uw stem 
uit!

VVD
De VVD heeft bij de formatie na de vorige 
verkiezingen in tegenstelling tot het 
partijprogramma ingestemd met bezuinigingen 
tot een bedrag van 1 miljard euro op Defensie. In 
het nieuwe programma ‘Niet doorschuiven maar 
aanpakken’ valt een aantal zaken op.

De VVD geeft aan dat de bezuinigingen weliswaar pijnlijk maar 
nodig waren om de krijgsmacht om te vormen tot een wereldwijd 
inzetbare en flexibele krijgsmacht. Dit is, aldus de GOV |MHB, 
klinkklare retoriek, om niet te zeggen onzin. De krijgsmacht heeft 
in de voorbije jaren in Irak en Uruzgan en tijdens vele andere 
internationale missies al ruim aangetoond dat zij expeditionair 
inzetbaar is. De huidige bezuinigingen zijn slechts ingegeven 
door geldgebrek en doen juist afbreuk aan onze expeditionaire 
capaciteiten en voortzettingsvermogen. De enkele intensiveringen 
op het gebied van cyber warfare en onbemande vliegtuigen 
vormen een positief element in de plannen, daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat onze tanks, vliegtuigen, helikopters en 
schepen binnen twee maanden waren afgevoerd, maar dat wij van 
deze onbemande vliegtuigen nog niet eens een foto hebben. 

De krijgsmacht zou verder moeten omvormen naar low on boots, 
high on tech. Dat valt niet te rijmen met een wereldwijd inzetbare 
en flexibele krijgsmacht, als bedoeld in de Verkenningen. De VVD 
kiest dus duidelijk voor een andere krijgsmacht, waarbij het niet 
duidelijk is welke inhoud aan de vervulling van de drie hoofdtaken 
kan en moet worden gegeven. Er ligt een doorwrochte studie 
Verkenningen en toch wordt door ondeskundigen hier met 
groot gemak aan voorbij gegaan. Bovendien heeft de ervaring 
geleerd dat uiteindelijk boots on the ground het verschil maken. 
Techniek is belangrijk, maar niet meer dan een aanvulling. In de 
internationale arena is de bereidheid om gezamenlijk risico’s aan 
te gaan bepalend voor de waardering voor de Nederlandse inzet, 
voor het aanzien en de bezetting van de stoelen aan tafel waar de 
beslissingen worden genomen. Low on boots, high on tech riekt 
naar laf weglopen voor risico’s en free rider gedrag. 

Het ondersteunen van onze handelsbelangen als 9e exportnatie 
en het aanzien van Nederland als 16e economie vereisen een 

operationele capaciteiten waaronder tanks, artillerie en 
ondersteuning er nu ook gesneden zou moeten worden in 
de infanterie om zo te komen tot low on boots. Die redenatie 
is voor rekening van de GOV|MHB. Het high on tech-low on 
boots-principe wil dan ook niet zeggen dat we geen infanterie 
meer willen. De infanterie die we hebben is dan wel van de 
hoogste kwaliteit met een solide opleiding en hoogwaardig 
materieel. Niet inzetten op heel veel militairen die alleen maar 
een wachttoren kunnen bemannen, maar juist die veelzijdig 
inzetbare militair die je voor alle missies in kan zetten. Bij de 
reorganisatie zijn daarom vrijwel alle infanterie-eenheden 
juist intact gelaten. De VVD wil wel een betere balans tussen 
de verschillende onderdelen om op die manier de veelzijdig 
inzetbare krijgsmacht te krijgen die flexibel inzetbaar is. Dat is 
ingezet met de huidige reorganisatie. 
Kortom, ik vind het jammer dat de GOV|MHB  zo kort door 
de bocht het VVD program afbrandt en daarbij gebruik maakt 
van eigen aannames. De VVD is altijd bereid om haar visie toe 
te lichten en de achtergronden te bespreken. De VVD heeft 
de krijgsmacht hoog in het vaandel en ziet de meerwaarde 
van een goede krijgsmacht voor Nederland. De VVD weet 
als geen andere partij dat de relatie tussen opbrengst van de 
handel en de verantwoordelijkheid die je moet nemen in de 
wereld sterk van elkaar afhankelijk zijn. De VVD wil dan ook 
niet verder bezuinigen op Defensie.

PvdA
Naar we mogen aannemen ligt aan het PvdA verkiezings-
programma ‘Nederland sterker en socialer’ een aantal studies ten 
grondslag die richtinggevend zijn geweest voor de doelstellingen 
die in het programma zijn vermeld. Het zullen echter niet alleen 
studies zijn die de basis vormen, maar vooral ook het PvdA 
gedachtegoed met alle daarin voorkomende wensen en idealen. 
Het verkiezingsprogramma is niet alleen bedoeld als (mogelijke) 
basis voor de onderhandelingen om na de verkiezingen tot een 
werkbare coalitie te komen, maar het is vooral ook een document 
dat een sterke wervingskracht moet hebben en waarin de 
kiezers zich herkennen. In dat verband kun je ook doelstellingen 
formuleren die goed klinken en aantrekkelijk zijn, maar waarvan je 
ook weet dat je die onder de gegeven nationale en internationale 
omstandigheden toch niet kunt realiseren. Voorts ligt het voor de 
hand over bepaalde puur nationale zaken expliciete uitspraken te 
doen, terwijl m.b.t. internationale kwesties een hoog abstractie 
niveau meer voor de hand ligt. 

Al deze elementen zijn terug te vinden in het PvdA verkiezings-
programma. In die zin is het een prima document, wat natuurlijk 
niet wil zeggen dat je het met alles eens behoeft te zijn. Waar 
het om gaat is: welke denkrichtingen/tendensen bevat het 
programma? 
Kijken we naar Defensie. Eigenlijk staat er niet veel over in. Ja, 
de krijgsmacht moet ‘modern en effectief’ zijn, tegelijkertijd 
ook weer inleveren en we kunnen eigenlijk alleen maar verder 
mits er meer internationale samenwerking komt. Het ontbreekt 

krijgsmacht die er toe doet, die een rol kan vervullen die past bij de 
status van ons land. 

De VVD geeft vervolgens aan dat eenheden die niet geschikt 
zijn voor de nieuwe missies omgevormd of opgeheven moeten 
worden. Om welke ‘nieuwe’ missies gaat het dan, afgezet tegen 
de drie ongewijzigde hoofdtaken van de krijgsmacht? Het 
heeft er zo alle schijn van dat het gaat om operationele KL en 
marinierseenheden die de gezamenlijke risico’s lopen; die zijn 
niet low on boots, high on tech. Dat zijn vooral de eenheden die de 
kastanjes uit het vuur moeten halen en die ons aanzien verschaffen 
in deze wereld. Het is navrant om te moeten constateren dat 
door het snijden in operationele capaciteiten waaronder tanks, 
artillerie en ondersteuning het aandeel ‘boots’ – de infanterie – in 
de krijgsmacht groter is geworden. Die zouden nu moeten wijken 
voor high tech ?

De VVD stelt zich wel op het standpunt dat de huidige 
bezuinigingen eerst moeten worden afgerond. Nieuwe 
reorganisaties terwijl de huidige nog moeten starten is in de ogen 
van de VVD een onhaalbare kaart. Dat is weliswaar het intrappen 
van een open deur maar de GOV|MHB is het daar van harte mee 
eens. 
Dat er hard gewerkt moet worden aan draagvlak in de samenleving 
is duidelijk. Dat kan het beste door het aandeel dat de krijgsmacht 
levert aan de veiligheid in Nederland goed voor het voetlicht te 
brengen; dan gaat het om het belang van Nederland bij missies in 
het buitenland en bij nationale operaties. 

Reactie van dhr. A. Bosman, VVD: De zienswijze van de 
GOV|MHB ten aanzien van het VVD verkiezingsprogramma 
is wat kort door de bocht. Een ieder moet beseffen dat we 
in economisch zwaar weer zitten en dat er harde besluiten 
genomen moeten worden om de Nederlandse economie 
er weer bovenop te helpen. De VVD is van mening dat, 
met de huidige bezuinigingen, Defensie daar aan bijdraagt. 
Natuurlijk zie je als beroepsgroep het liefst dat er alleen maar 
geld bijkomt, maar dat is in de huidige omstandigheden niet 
realistisch.
 
De VVD is van mening dat de krijgsmacht veelzijdig inzetbaar 
moet zijn dat die inzet op flexibele wijze moet plaatsvinden. 
Met een begroting van ruim 7 miljard euro moet deze 
krijgsmacht in staat zijn om die veelzijdige inzetbaarheid te 
garanderen. De VVD is daarnaast altijd eerlijk geweest over 
het verminderde voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. 
Het is nu niet meer mogelijk om grote missies zoals Uruzgan 
op brigadeniveau uit te voeren. Het commentaar van de 
GOV|MHB geeft aan dat het vooral de infanterie van de KL en 
de Mariniers de risico’s lopen, de kastanjes uit het vuur halen 
en het aanzien in de wereld verschaffen. Dit doet geen recht 
aan alle delen van de Krijgsmacht. De Koninklijke Luchtmacht 
is de afgelopen 20 jaar constant ingezet geweest bij zeer veel 
brandhaarden. De Koninklijke Marine is zeer actief bij de 
piraterijbestrijding en de onderzeedienst is van een dusdanig 
kaliber dat veel landen om onze expertise vragen. 
Het is niet correct om te stellen dat door het snijden in 

naar de mening van de GOV|MHB aan een visie over het te 
voeren veiligheidsbeleid en de rol daarin van de krijgsmacht. 
Het rapport Verkenningen van (ruim) twee jaar geleden bevatte 
een uitstekende strategische analyse van de internationale 
veiligheidssituatie en gaf houvast voor de planning van de defensie 
inspanning. Clingendael heeft begin dit jaar de Strategische 
Monitor gepubliceerd als update van die analyse.
Van dit alles is niets terug te vinden in het verkiezingsprogramma. 
Er is dus ook geen ambitieniveau vermeld. De plannen zijn 
volledig gericht op de korte termijn en worden gedicteerd door 
de Eurocrisis. Ontwikkelingen in het Pacifisch gebied (nieuwe 
strategie van de VS) en Afrika hebben de PvdA niet bereikt. Het 
argument: er is geen geld (voor Defensie) klopt niet, want niet 
alleen gaat Defensie er nominaal op achteruit, maar ook het 
relatieve aandeel van het BBP holt achteruit. Defensie verdwijnt als 
hekkensluiter naar de achtergrond.
De PvdA is erg voorzichtig, zo niet terughoudend, als het gaat om 
deelname aan (vredes-)missies. De bereidheid tot gebruik van 
militair geweld is er wel en moet passen in een veelomvattende 
lange termijn strategie voor de ‘fragiele staten en conflictregio’s’. 
Het Toetsingskader is aan herziening toe.
Wat stelt de PvdA voor? We hebben een ‘moderne en effectieve 
krijgsmacht’ nodig. Modern houdt onder meer in dat de voorkeur 
uitgaat naar levensduurverlenging van de F-16. Effectief waartegen 
wordt gemakshalve niet gezegd en is dus een loze kreet. Een 
verdere inkrimping van de krijgsmacht staat die effectiviteit 
kennelijk niet in de weg. Defensie is ook veel te duur om alleen 
nationaal betaald te kunnen worden. Dus: meer internationale 
samenwerking en taakspecialisatie. Wat de AIV daarover heeft 
gerapporteerd is niet van belang. PvdA is bereid een stukje 
autonomie in te leveren als daarmee taakspecialisatie kan worden 
bereikt. Of andere landen als België, het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland daar ook zo over denken wordt in het midden gelaten. 
Minder betekent: opheffen onderzeebootdienst en minder 
jachtvliegtuigen. Het leger wordt inderdaad steeds leger. Detail: de 
Luchtmobiele Brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps 
Mariniers komen onder één commandostructuur. De beruchte 1 
miljard van Diederik Samson staat er niet (meer) in, maar duidelijk 
is dat Defensie opnieuw substantieel moet inleveren. 
Het gevoel bekruipt je dat de PvdA eigenlijk niets met Defensie 
heeft. Afschaffen is kennelijk net een brug te ver. 

Reactie PvdA: Mevr. A. Eijsink gaf in een telefonische 
reactie aan dat bezuinigingen op Defensie gewogen 
moeten worden in samenhang met Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking. De 3-D initiatieven bepalen de 
hoogte van het budget.

PVV 
De weinige opmerkingen die de PVV in het verkiezingsprogramma 
‘Hún Brussel, óns Nederland’ heeft opgenomen doen vermoeden 
dat niet hoog op de prioriteitenlijst staat. De hoofdtaken 
voor Defensie worden teruggebracht tot bescherming van ß
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de Nederlandse handelsbelangen en de opmerking ‘NAVO 
cruciaal’. Wat dat laatste betreft heeft de GOV|MHB een vraag: 
moet dat de invulling zijn van de ‘bescherming van het eigen en 
bondgenootschappelijk grondgebied’? De indruk wordt gewekt 
dat de NAVO de kastanjes voor ons uit het vuur moet halen als de 
nood aan de man komt. Het is in elk geval volstrekt niet duidelijk 
welke bijdrage Nederland volgens de PVV aan de NAVO zou 
moeten leveren.

Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit is 
voor Nederland als handels- en distributieland van groot belang. 
Daarom moeten wij in internationaal verband ons steentje 
bijdragen en bereid zijn om risico’s te aanvaarden. Nederland 
heeft internationale verdragsverplichtingen die voortvloeien uit 
het Handvest van de Verenigde Naties, het Noord-Atlantische 
Verdrag en het EU Verdrag van Lissabon; voldoen wij daar niet 
voldoende aan, dan worden wij als free rider beschouwd en wordt 
onze inbreng in de VN, NAVO en EU niet meer serieus genomen. 
Aan het door de PVV centraal stellen van de bescherming van 
Nederlandse handelsbelangen hangt wat de GOV|MHB betreft 
dus wel degelijk een prijskaartje, omdat wij meer moeten doen 
dan ons alleen maar beperken tot onze handelsbelangen.
De ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, 
rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als 
internationaal, komt bij de PVV helemaal niet aan de orde. Daar 
hoeft Defensie volgens de PVV kennelijk niets meer aan te doen. 
Dat staat haaks op de dagelijkse praktijk waarin de krijgsmacht 
wordt ingezet voor de nationale veiligheid. Denk aan inlichtingen 
en veiligheid, bewaking en beveiliging, kustwacht, inzet speciale 
eenheden, explosievenopruiming, bewaking van het Nederlands 
luchtruim enz.

De opmerkingen over Defensie beginnen met de stelling: Geen 
JSF. Afgezien van het feit dat een dergelijke opening vooral lijkt te 
zijn ingegeven om snel ‘een punt te maken’, wordt ‘wat dan wel’ in 
het midden gelaten. 

Geen EU-leger, geen gewapende missies onder EU-vlag, geen 
gemeenschappelijk EU-buitenlandbeleid: deze standpunten passen 
helemaal bij het negatieve standpunt dat de PVV t.a.v. Europa 
inneemt. Maar ook hier wordt geen alternatief geboden. De 
conclusie is dan ook: met dergelijke ondoordachte opmerkingen 
is geen defensiebeleid te maken. Het is volstrekt onduidelijk wat 
de PVV wel met Defensie wil en hoeveel geld daaraan mag worden 
besteed. Samengevat: losse flodders, waarmee geen enkel doel 
wordt geraakt.

CDA
Het CDA gaat in haar verkiezingsprogramma ‘Iedereen’ uit van de 
grondwettelijke taken voor de krijgsmacht. Om die taken uit te 
kunnen voeren is - in lijn met de conclusies uit de Verkenningen - 
een innovatieve, veelzijdig inzetbare en slagvaardige krijgsmacht 
nodig. Om dat defensieapparaat in stand te houden, zijn 
voldoende investeringen en duurzame financiering nodig. 
Op zichzelf is er op deze mooie woorden weinig af te dingen, 

Reactie van dhr. R. Knops, CDA: ‘Genoeg is genoeg. 
Handen af van onze militairen’. Het Midden-Oosten 
schudt op z’n grondvesten. In Azië staan reuzen op. Piraterij 
teistert onze scheepvaart. Iran dreigt nucleair te gaan en 
de Perzische Golf af te sluiten – en daarmee een deel van 
onze olietoevoer. De invloed van het Westen neemt af, 
de instabiliteit toe. Dat raakt ons, direct of indirect. Onze 
veiligheid, onze welvaart, onze handel, economie en manier 
van leven zijn kwetsbaar. Daarom staat het CDA voor een 
veelzijdig inzetbare krijgsmacht. De daarbij behorende 
operationele capaciteiten zijn bij de huidige ombuigingen 
van 1 miljard euro zoveel mogelijk bespaard gebleven. 
Helaas waren pijnlijke ingrepen onontkoombaar. Daardoor 
boet de krijgsmacht inderdaad aan gevechtskracht en 
voortzettingsvermogen in en zal het ambitieniveau iets 
omlaag moeten. Echter, door te snijden in bestuur, staven, 
dienstverlening, ondersteuning en infrastructuur komt 
er geleidelijk weer meer ruimte om te investeren, zoals in 
cyber en UAV’s. Het CDA staat voor een investeringsquote 
van tenminste 20%; noodzakelijk voor een hoogwaardig 
technologische, innovatieve krijgsmacht. Daarnaast worden 
achterstanden ingelopen en voorraden aangevuld. In 2014 
moet de organisatie weer volledig op orde zijn. We willen 
bovendien de capaciteit aan reservisten vergroten voor back- 
en frontfill en zo de flexibiliteit vergroten. Nederland beschikt 
nog steeds over een krijgsmacht om trots op te zijn. Het CDA 
wil dat graag zo houden. De kritieke ondergrens is wat ons 
betreft dus bereikt. Een economische crisis los je niet op met 
een gebroken geweertje. Verdere bezuinigingen, zoals links 
voorstaat, zijn volstrekt onverantwoord. Niet alleen vanwege 
de onzekere veiligheidssituatie in de wereld. Maar ook 
vanwege de onzekere toekomst die het defensiepersoneel 
tegemoet gaat. Vandaar ook onze boodschap: ‘Genoeg is 
genoeg. Handen af van onze militairen!’.

SP
De Socialistische Partij meldde in het partijprogramma 2011-2015:
•  Nederlandse militairen moeten onmiddellijk Kunduz verlaten, 

slechts civiele steun is nog gewenst;
•  Geen JSF aankopen;
•  Leeftijd van uit te zenden militairen boven de 21 jaar oud;
•  Nederlandse militairen alleen onder strikte voorwaarden en 

slechts in het kader van VN inzetten voor vredesoperaties;
•  Nederland investeert in crisispreventie, vredesopbouw en 

bescherming van mensenrechten. Daartoe steun verlenen aan 
lokale en internationale NGO’s die zich richten op waarneming, 
bescherming van mensenrechten en stille diplomatie.

Daartoe kon de SP fors bezuinigen op Defensie-uitgaven, onder 
meer door geen nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen. Maar 
ook door het ambitieniveau voor internationale operaties te 
verminderen door aan minder missies op hetzelfde moment mee 
te doen. Daarnaast besparen op materieel en personeel door 

maar bedacht moet worden dat de krijgsmacht bezig is om een 
bezuinigingsoperatie uit te voeren, die het best als kaalslag kan 
worden gekenschetst. Het is volgens de GOV|MHB zeer de vraag 
of aan het eind van die bezuinigingsoperatie nog gesproken kan 
worden over een innovatieve, veelzijdig inzetbare en slagvaardige 
krijgsmacht. In elk geval is er dan op het voortzettingvermogen 
sterk ingeteerd. Door het verdwijnen van de tanks en het afstoten 
van F-16’s, helikopers en schepen en een aanzienlijk deel van 
de gevechtsondersteuning is er een capability gap ontstaan. 
Intensiveringen in cyber operations en UAV’s zijn zeker nodig, 
maar zijn geen compensatie voor de weggesneden capaciteit. 
Een operatie als lead nation met een duur als die in Uruzgan is niet 
meer mogelijk. 

Dat voldoende investeringen en duurzame financiering nodig 
zijn, staat buiten kijf. Maar de vraag blijft: wat is voldoende? 
De duurzaamheid van de financiering is gediend met een vast 
percentage van het BNP. Nederland is in dat opzicht weggezakt tot 
1,2% van het BNP en maakt intussen in EU- en NAVO verband deel 
uit van de hekkensluiters. Wat staat de CDA dan concreet voor 
ogen om de multifunctionele krijgsmacht zoals die is omschreven 
in de Verkenningen weer op orde te krijgen en wel op een 
zodanige wijze dat het Nederlandse defensieapparaat weer past bij 
de status van Nederland als 9e exportnatie en 16e economie in de 
wereld?

Uitbreiden en voortzetten van de defensiesamenwerking met 
gelijkgezinde partnerlanden in Europa is een ander punt uit het 
CDA-programma. Dat is prima. Daar zijn zeker voordelen te 
behalen. De gezamenlijke slagkracht van samenwerkende landen 
als coalitie in een zelfde missie kan daarmee worden vergroot; 
het geheel is immers meer dan de som der delen. Maar de 
Nederlandse slagkracht wordt er niet beter van. 
 
Het CDA is voor inzet van de krijgsmacht voor de bestrijding van 
drugshandel, illegale immigratie, terrorisme en piraterij. Dit zijn 
deeltaken die voortvloeien uit de drie grondwettelijke hoofdtaken, 
ze worden ook nu al uitgevoerd. Niets nieuws onder de zon dus. 
Goed gemotiveerd, geoefend en opgeleid personeel is 
zonder enige twijfel het belangrijkste element voor een goed 
functionerende krijgsmacht, aldus het CDA. Die motivatie 
heeft op dit moment echter erg te lijden onder de heersende 
onzekerheid over gedwongen ontslagen. De GOV|MHB vindt 
dat die tanende motivatie nu aandacht verdient om het moreel 
binnen de krijgsmacht overeind te houden. Goede zorg en nazorg 
voor personeel begint met het kunnen dienen in een organisatie 
die ook op lange termijn over voldoende middelen beschikt om 
de grondwettelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 
‘Naar behoren’ te lezen: als in overeenstemming met de rol die 
Nederland in internationaal verband wil spelen.

Het CDA staat een actiever reservistenbeleid voor, maar het is 
niet echt duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Als daarmee 
de bijdrage van reservisten aan de vervulling van de taken van 
Defensie niet alleen kan worden vergroot, maar ook kan worden 
gegarandeerd, is dat een uitstekende ontwikkeling.Dat veteranen 
blijvende erkenning en waardering verdienen, onderschrijft de 
GOV|MHB van harte.

het aantal tankbataljons (?) en pantserinfanterie te verminderen 
en onderzeeërs en mijnenvegers af te stoten. Boeiend overigens 
die keuze van de SP om vooral NGO’s meer te gaan steunen: 
de partij kiest hier voor het versterken met Nederlandse 
overheidsmiddelen van instituties die zich onttrekken aan een 
parlementaire controle! Het lijkt allemaal erg ondoordacht. Ergo: 
veel dingen die Nederland niet meer zou moeten doen, hetgeen 
besparingen oplevert, maar geen overtuigende alternatieven. Dus 
een recht door zee free riders gedrag. Of toch niet?

Want kijk nu eens naar het verkiezingsprogramma ‘Nieuw 
Vertrouwen’ voor 12 september 2012. Daarin meldt de SP onder 
meer: ‘Nederland is geen eiland en Europa is geen fort. We 
moeten de internationale rechtsorde bevorderen, in het belang 
van vrede, veiligheid, welvaart en welzijn van alle wereldburgers’. 
Dat zijn toch krachtige en hoopgevende geluiden. De realiteit 
breekt door! Maar dan wordt al snel duidelijk hoe. Namelijk door 
met ‘tal van internationale organen en tribunalen uit te stralen 
dat Nederland het land van de vrede is’. En: ‘door te werken aan 
een kleinere krijgsmacht’. En door de ontwikkelingsplannen van 
de NAVO tegen te willen houden. En door ‘door te vliegen met 
de F-16 en af te zien van de aanschaf van de JSF’. We kunnen 
doorgaan, maar dit lijkt niet nodig.
De SP staat voor een minimalistische inzet van de krijgsmacht en 
staat dus een feitelijke onttakeling daarvan voor ogen. Voorts staat 
de partij voor veel internationale solidariteit en samenwerking, 
maar maakt niet echt overtuigend waar, op welke wijze dat dan 
gaat gebeuren. En daarmee verklaart de SP Nederland toch weer 
tot dat ‘eiland’ en dat ‘fort’ waarvan de partij eerder meldde 
dat zij daar niet aan wilde. Derhalve: veel luchtfietserij en erg 
ondoordacht.

D66
D66 pleit in haar verkiezingsprogramma 
‘En nu vooruit’ voor een sterk Europees 
bestuur waarin Nederland ook invloed moet 

hebben en niet alleen de grote landen de dienst uitmaken. Hun 
stelling is dat als iets beter Europees dan nationaal kan worden 
geregeld, de Europese route moet worden gevolgd. Voorbeelden 
zijn o.a. buitenlands beleid en defensie. D66 zet in op het streven 
naar een echte politieke unie. De intenties van D66 lijken mooi 
maar ook wat naïef. De grote Europese landen zullen te allen tijde 
hun eigen identiteit willen behouden en dat ook uitdragen, al dan 
niet expliciet. Daarnaast is het de vraag of de Nederlandse kiezer 
meegaat met het nog verder afstaan van zeggenschap naar Brussel 
zonder daarbij het gevoel te hebben/krijgen dat het voor hen ook 
wat oplevert. 
Op het gebied van internationale veiligheid en defensie noemt 
D66 de obligate ‘goede internationale rechtsorde en wereldwijde 
veiligheid’; niets nieuws onder de zon en zich niet onderscheidend 
van andere partijen, want dit wil iedereen wel. 

D66 staat voor dat EU en NAVO, als strategische partners, 
elkaar aanvullen in de diplomatie, ontwikkelingshulp en militaire 
middelen. Volgens D66 moet de NAVO zich vooral richten op 
‘stabilisatieoperaties’. Welke dat precies zijn en welke middelen 
daarvoor nodig zijn maakt D66 niet duidelijk. Kortom, dit is ook 
weer zo’n gratuite statement. ß
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Ook wil D66 dat lidstaten, naar draagkracht, mee betalen aan EU 
en NAVO missies.
Hoe die draagkracht wordt bepaald wordt niet genoemd. Tegen de 
achtergrond van de huidige financiële situatie waarin de Europese 
landen, en met name de zuid Europese, zich bevinden acht ik ook 
dit standpunt van D66 verre van realistisch.
Alleen onder strikte voorwaarden en onder strenge eisen acht 
D66 Nederlands militaire inzet toelaatbaar. Leidend is het 
toetsingskader! Voor die inzet is een ‘heldere (internationale) 
strategie en lange termijn visie’ vereist. Een statement dat het op 
hoog abstractieniveau heel goed doet. De werkelijkheid, alleen 
al nationaal, is veel weerbarstiger. In Nederland blijkt de lengte 
van de lange termijn maximaal vier jaar te zijn, of zoveel korter als 
een kabinet die periode niet haalt. Lange termijn visies worden 
doorkruist en achterhaald door budgettaire ingrepen. D66 gaat 
hieraan volledig voorbij, doet net of de neus bloedt en gaat niet in 
op de ingrepen die Defensie thans ondergaat. Hierover wordt met 
geen woord gerept.
Wel wil D66 dat de krijgsmacht wordt ingericht ter ondersteuning 
van het 3D beleid. Landmacht, luchtmacht en marine dienen 
tijdens missies elkaar aan te vullen en ondersteunen.
Daartoe bepleit D66 een stapsgewijze aanpassing van de 
defensiestructuur teneinde, in Europees verband, nationale 
militaire middelen ‘veel efficiënter en effectiever’ te kunnen 
inzetten. Dat is de wijze waarop D66 tegen de huidige 
defensieorganisatie aankijkt: onvoldoende efficiënt en effectief, 
een droevige constatering die Defensie geen recht doet!
D66 wil de opvolger ‘van de plank’ kopen. Voorts wordt een 
nieuwe vergelijking van kandidaat-opvolgers bepleit, met voorkeur 
de vervanging in te bedden in gezamenlijk Europees verband. 
Het doel daarbij kan zijn om zich, om budgettaire redenen, op 
dit moment niet te committeren aan dit grote project voor de 
komende kabinetsperiode. Volledig wordt voorbijgegaan aan de 
werkgelegenheidsaspecten van dit project voor Nederland. 

Samenvattend: D66 brengt nauwelijks nieuwe zaken aan de 
orde. De wensen zijn eerder uitgedragen en van een hoog 
abstractieniveau, zo niet tegen het naïeve aan. Een warm 
bepleiter van de defensiebelangen kan deze partij niet 
worden genoemd. Enige houvast kan zijn dat wanneer D66 
regeringsverantwoordelijkheid krijgt, de toon zonder twijfel 
bijdraait (water bij de wijn) en wordt aangepast aan de opvattingen 
van de andere regeringspartijen.
 

Reactie van mevr. W. Hachchi, D66: De samenvatting 
doet geen recht aan het D66-standpunt over Defensie. Het 
behouden van een eigen identiteit is niet in strijd met een 
politieke unie. In een politieke unie kunnen landen hun eigen 
identiteit behouden. Dat burgers geen verdere zeggenschap 
meer willen afstaan klopt niet, want peilingen Europabreed 
geven aan dat een meerderheid van de Europese burgers 
voor een Europees leger is. Wat betreft de stabilisatie-
operaties: de Verkenningen noemen op talloze pagina’s 
stabilisatieoperaties. Er staat zelfs een hele uitleg over op pag. 
197 van de Verkenningen. Dat het D66-standpunt over het 
naar draagkracht meebetalen aan de EU- en Navomissies nu 
niet realistisch is bestrijden we: een verkiezingsprogramma 

functionerende democratie heb je veiligheid nodig. Veiligheid in 
Nederland maar ook wereldwijd. Veiligheid krijg je niet cadeau. 
Daar moet je op een geloofwaardige manier in investeren. Dit 
vraagt om uitleg aan de bevolking, maar ook luisteren naar 
de bevolking en zoeken naar draagvlak voor de krijgsmacht 
en de missies van de krijgsmacht. Zo stak GroenLinks bij de 
besluitvorming voor de Kunduz-missie weliswaar haar nek uit maar 
heeft het onrealistische debat niet bijgedragen tot draagvlak voor 
de missie.

GroenLinks verwacht veel van organisaties en burgers die zich 
inzetten voor vredesopbouw. De GOV|MHB steunt dit maar ziet 
daarbij wel een voorwaardenscheppende rol van de krijgsmacht. 
Een rol die zich niet beperkt tot vredesmacht. Wij houden nog 
steeds vast aan de drie hoofdtaken van de krijgsmacht. Wij willen 
in bondgenootschappelijk verband nog steeds de veiligheid van 
Nederland garanderen en inhoud geven aan de ondersteuning en 
hulpverlening bij de uitvoering van civiele overheidstaken.
In het derde citaat komt twee keer het woord daadkrachtig 
voor. Het lijkt er op dat er op dat vooral anderen krachtdadig 
moeten zijn? De GOV|MHB vindt dat Nederland het aan zijn 
stand, aanzien, en vanwege de waarden en normen verplicht is 
haar deel van de lasten te dragen. Onze bondgenoten hebben 
we dat beloofd en zij verwachten dat terecht. En dan niet een 
taakspecialisatie voor zaken waar we goed in zijn, nee ook ons deel 
van de risico’s nemen. 
Voor een daadkrachtig optreden tijdens missies, zowel in 
Nederland als in de wereld, is een breed palet aan middelen nodig. 
Diverse studies en rapporten (onder meer het rapport ‘Houvast 
voor de krijgsmacht van de toekomst’) wijzen op een onveilige en 
moeilijk voorspelbare toekomst. Op de huidige krijgsmacht is met 
instemming van GroenLinks een miljard bezuinigd. Dit kon niet 
alleen bereikt worden met meer efficiëntie en sourcing. Er moest 
gesneden worden in de operationele capaciteit. Zo verloren wij de 
laatste tanks. Tanks die prima hadden kunnen optreden in Uruzgan 
maar omwille van de ‘opbouw-beeldvorming’ niet werden ingezet. 
Wij zijn er minder veelzijdig door geworden en hebben minder 
voorzettingsvermogen overgehouden. 
GroenLinks wil stoppen met het project voor de ontwikkeling 
van de JSF. Wij hopen dat daarmee niet bedoeld wordt dat er 
geen opvolger komt voor de F16 en dat de gereserveerde gelden 
ingepikt kunnen worden. Wij roepen GroenLinks ter behoud van 
hun idealen op niet verder te bezuinigen op Defensie omdat elke 
verdere korting onze krijgsmacht doet verschrompelen tot een 
tandeloze, ongeloofwaardige vredesmacht.

CU
De ChristenUnie maakt een aantal standpunten in haar 
verkiezingsprogramma ‘Voor de verandering’ kenbaar. Dit zijn 
onder meer:
•  De CU kiest voor een veelzijdig inzetbare krijgsmacht. 
•  De korting van 600 miljoen zoals deze is opgelegd aan Defensie 

door het vorige kabinet tast de slagkracht van de krijgsmacht 
ernstig aan en moet worden teruggedraaid. Een gevolg hiervan 
is dat missies die de mogelijkheden van Defensie te boven gaan 

bevat niet alleen zaken die binnen 4 jaar haalbaar zijn.
Over het standpunt van D66 m.b.t de efficiency en 
effectiviteit van Defensie: de AIV constateert ook dat 
samenwerking noodzakelijk is en dat de Europese 
krijgsmachten veel efficiënter kunnen. De NAVO en de EU 
constateren dat ook. Hillen constateert ook, bijvoorbeeld 
op 21 februari 2012: ‘Ik zal even wat getallen noemen. De 
defensiebegroting van de Verenigde Staten bedraagt grosso 
modo 400 mld. per jaar. Voor Europa is dat 200 mld. per jaar; 
dat is de helft. Voor Rusland is het 100 mld. en voor China 50 
mld. In de verhoudingen lijkt het weleens alsof Europa een 
heel onbeholpen lelijk eendje is tussen al die grootmachten, 
maar de defensiebegroting van Europa is groter dan die van 
China en Rusland samen. Alleen, Europa gaat er zo weinig 
efficiënt mee om. Europa heeft een heleboel landen die 
allemaal hun eigen staven, merken en defensie-industrie 
willen hebben. Je kunt best een heleboel dingen samen doen. 
Je kunt al veel efficiënter samen optreden voordat je aan de 
soevereiniteitsvraag toe bent.’

GL
Op de website waar het programma van GroenLinks, getiteld 
‘Groene kansen voor Nederland’, wordt geïntroduceerd staat als 
inleiding vermeld bij hoofdstuk 3 Open Samenleving: ‘Het recht 
op verschil bestaat alleen in een goed functionerende democratie. 
Die krijgen we niet cadeau. Zij vergt permanent onderhoud en 
grote waakzaamheid. …GroenLinks staat pal voor de waarden van 
de rechtsstaat - zowel in Nederland als wereldwijd’. Enkele citaten 
uit de paragraaf Vredesmacht:
‘ De regering geeft steun aan organisaties die zich inzetten 
voor crisispreventie, vredesopbouw en de bescherming van 
mensenrechtenactivisten en journalisten. Binnen de EU pleit 
zij voor versterking van het programma voor de uitzending 
van getrainde burgers ter ondersteuning van vredes- en 
verzoeningsprocessen.’

‘ De Nederlandse krijgsmacht legt zich toe op conflictbeheersing, 
vredesbewaring, vredesafdwinging en ondersteuning van 
crisisbestrijding, mits deze missies gesteund worden door de VN.’

‘ Nederland streeft naar een daadkrachtiger optreden van de 
internationale gemeenschap bij ernstige bedreigingen van de 
veiligheid van burgers…. Daarnaast maakt ons land zich sterk voor 
een daadkrachtiger Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid 
inclusief de vorming van een Europese krijgsmacht.’

‘ Nederland stapt uit het project voor de ontwikkeling van de JSF.’

Dat GroenLinks pacifistische en idealistische roots heeft spreekt 
al uit de kop ‘Vredesmacht’ boven de korte passage waar het 
partijprogramma ingaat op de krijgsmacht. Streven naar een ideale 
maatschappij is een lovenswaardige doelstelling. De GOV|MHB 
vindt de benadering echter niet uitgebreid genoeg. Zo zijn wij 
het er mee eens dat je een goed functionerende democratie niet 
cadeau krijgt, maar willen wij dat breder trekken; voor een goed 

alleen mogen worden uitgevoerd als hiervoor ook de middelen 
ter beschikking worden gesteld. 

•  De CU geeft aan dat er meer geld naar Defensie moet.
•  In de samenwerking met anderen ziet de CU een belangrijke rol 

weggelegd in de NAVO. Maar uiteindelijk beslist de Nederlandse 
regering en het parlement over de inzet van de eigen mannen en 
vrouwen. 

•  De inzet van wapens is een laatste redmiddel. Maar in dat kader 
zijn er wapens die niet zouden moeten worden gebruikt, zoals 
gifgassen en kernwapens. De CU zet zich in om deze wapens uit 
te bannen. 

•  Daarnaast wordt er nog de zorg voor militairen en specifiek de 
veteranen gememoreerd. 

•  Van militairen mag en moet een voorbeeldfunctie worden 
verwacht.

SGP
Onder het kopje ‘Kerntaak: defensie’ heeft de 
SGP  in haar verkiezingsprogramma ‘Daad bij 
het Woord’ kort en krachtig haar standpunt 

ten aanzien van Defensie verwoord. ‘Voor onze nationale 
veiligheid is een goed leger met goed materieel van het grootste 
belang’.
De partij vindt de voortdurende forse kortingen onbegrijpelijk en 
vindt dat een kritische grens is bereikt. Gepleit wordt zelfs voor 
meer geld voor investeringen. Dat klinkt mooi maar hoe dat moet 
worden betaald laat de partij open.
De voortdurende onzekerheid en onrust in de organisatie is 
fnuikend voor het personeel. Daarom moet er voor de lange 
termijn zekerheid zijn over het defensiebudget, aldus de SGP. 
Met de defensiestandpunten van de SGP kan de GOV|MHB het 
eens zijn. Deze partij heeft, door haar omvang,  een beperkte 
invloed. In ieder geval heeft de GOV|MHB  in de SGP een warm 
medestander voor het behoud van een goede defensie voor 
Nederland. Dat moeten we koesteren.

Reactie van dhr. D. van Dijk, SGP: De toename van 
investeringen wordt onder meer betaald door bezuinigingen 
op de uitgaven voor kinderopvang. In de laatste 
kabinetsperiode heeft onze partij, ondanks haar kleine 
omvang, een relatief grote invloed uitgeoefend. Tijdens de 
Catshuisonderhandelingen was het voor de SGP een hard 
punt: geen nieuwe bezuinigingen op Defensie. 

Aan dit artikel werd voor het doorspitten van de partijprogramma’s 
meegewerkt door leden van het HB NOV en leden van de werkgroep 
DenK: Jelle Reitsma (v.w.b. CDA en PVV), Ruud Vermeulen (v.w.b. 
VVD en CU), Don Nagel (v.w.b. D66), Hans de Vries (v.w.b. PvdA), 
Marcel Duvekot (v.w.b. SGP), Frans Ebbelaar (v.w.b. GL) en Rob 
Hunnego (v.w.b. de contacten met de Kamerleden). Harm de 
Jonge heeft naast de coördinatie en de inleiding de analyse van het 
programma van de SP voor zijn rekening genomen.

 Alle verkiezingsprogramma’s zijn te downloaden via 
http://nlkiest.nl/extra/verkiezingsprogrammas

ß
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Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het Nieuw-Guineaconflict eindigde, waarmee tevens een einde 
kwam aan de permanente aanwezigheid van de Koninklijke Marine in het Verre Oosten. De marine 
speelde een belangrijke rol in het conflict, aangezien zij de leiding had in de verdediging van de 
kolonie, maar stond daarin niet alleen. 

Van jungleguerrilla tot multi-threat
de inzet van de krijgsmacht tijdens het Nieuw-Guineaconflict

Naast onderzeebootjagers, fregatten, onderzeeboten, Neptune-
patrouillevliegtuigen en mariniers waren in Nieuw-Guinea ook 
een bataljon van de landmacht, Hunter- gevechtstoestellen 
en luchtafweer van de luchtmacht aanwezig. Het conflict was 
daarmee het laatste zelfstandige optreden van de krijgsmacht, 
pas in de jaren negentig zou de krijgsmacht weer gezamenlijk 
optreden.1

Zo divers als de eigen eenheden waren, zo divers was de dreiging. 
In de jungle vochten mariniers, soldaten en Papoea’s tegen 
Indonesische militairen, die per boot of parachute infiltreerden. 
Op het hoogtepunt van het conflict in augustus 1962 dreigde 
Indonesië met een grootscheepse aanval die we nu een multi-
threat-dreiging zouden noemen: een invasievloot stevende af op 
Nieuw-Guinea, gedekt door oppervlakteschepen, conventionele 
onderzeeboten, MiG-jagers en straalbommenwerpers 
met antischipraketten. Tegenwoordig lijken we door rules 

of engagement gebonden te zijn in ons optreden. In deze 
zenuwoorlog was dat weinig anders: Nederlands-Indonesische 
onderhandelingen waren gaande, Den Haag wilde niet dat het 
conflict zou escaleren en offensief optreden was uitgesloten. 
Op het nippertje werd een akkoord bereikt waarmee een groter 
conflict werd voorkomen. De Indonesische invasievloot was al 
uitgevaren. 
Naarmate de tijd vordert dreigt het Nieuw-Guineaconflict in de 
vergetelheid te raken en dat is volgens ons niet terecht. Het was 
één van de grootste operaties van de Nederlandse krijgsmacht na 
de Tweede Wereldoorlog. Dertigduizend Nederlandse militairen 
hebben in Nieuw-Guinea gediend – het merendeel dienstplichtig 
- en achttien militairen kwamen niet levend terug. Het is daarom 
nog steeds een rijke bron voor militair historisch onderzoek. 
Het doel van dit artikel is te laten zien dat het optreden van de 
Nederlandse krijgsmacht tijdens het Nieuw-Guineaconflict ook 

vandaag de dag nog inzichten geeft, die ook voor hedendaags 
optreden interessant kunnen zijn. Na een beschrijving van de 
escalatie van het conflict volgt een aantal voorbeelden van het 
optreden van de Nederlandse krijgsmacht op zee, in de lucht en in 
de jungle. 

Van Sabang tot Merauke
Op 17 augustus 1945 riepen de nationalistische leiders Soekarno 
en Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit, wat het startschot 
vormde voor de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. De 
Indonesische vlag moest wapperen van ‘Sabang tot Merauke’, 
oftewel van de meest westelijk gelegen Indonesische 
stad tot aan de meest oostelijke op Nieuw-Guinea. Bij de 
soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië aan Indonesië 
in 1949 werd Nieuw-Guinea buiten de overdracht gehouden en 
daarmee werd de kiem gelegd voor een nieuw conflict. Volgens 
het verdrag zouden Nederland en Indonesië binnen een jaar 
overeenkomen wat er met Nieuw-Guinea zou gebeuren. De 
onderhandelingen hierover liepen echter snel vast. 
Bilateraal overleg en besprekingen binnen de VN veranderden 
niets aan de situatie. Het conflict kwam in een groter kader terecht: 
de Koude Oorlog. Soekarno wilde hierbinnen een onafhankelijke 
koers varen.2 Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten 
wilden Indonesië echter onder de eigen invloedssfeer brengen, 
of op zijn minst voorkomen dat het land zich ging bekeren tot de 
tegenpartij. Indonesië was strategisch gelegen, beschikte over 
belangrijke grondstoffen en haar bevolking van 97 miljoen was 
op vier na de grootste ter wereld. Economische en militaire steun 

waren de ideale middelen om Indonesië te beïnvloeden. Jakarta 
was gevoelig voor wapenleveranties omdat het de impasse over 
het Nieuw-Guineaconflict met geweld wilde doorbreken.
Vanaf 1952 begon Indonesië met kleinschalige gewapende 
infiltraties in Nieuw-Guinea teneinde een volksopstand te 
ontketenen. De benodigde wapens voor deze infiltraties en voor 
een mogelijke grote aanval op de Nederlandse kolonie kwamen 
grotendeels uit de Sovjet-Unie. De Sovjetleider Chroesjtsjov 
leverde niet alleen veel moderne wapens, maar ook economische 
en politieke steun. Tot ergernis van Nederland leverden ook 
de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten, wapens 
aan Indonesië, zoals moderne C-130 Hercules-vliegtuigen. 
Weliswaar leverden de Verenigde Staten aanzienlijk minder dan 
het communistische blok, het was duidelijk dat de Nederlandse 
belangen ondergeschikt waren aan de Koude Oorlog.

Bondgenootschappelijke steun was voor de Nederlandse regering 
cruciaal in het conflict. De regering-Eisenhower wilde neutraal 
blijven, maar zegde toe dat het Nederland in geval van een 
aanval niet in de steek zou laten. President Kennedy koos vanaf 
1961 een andere koers. Hij weigerde Nederland harde beloftes 
over militaire steun te geven. Bovendien zette hij beide partijen 
onder druk om aan de onderhandelingstafel tot een oplossing 
te komen. Ook Groot-Brittannië en Australië wensten zich niet 

te binden in een alliantie met Nederland zonder de Verenigde 
Staten. In de tussentijd zond Nederland militaire versterkingen 
naar zijn overzeese gebiedsdeel en kwamen de Indonesische 
voorbereidingen voor een grote aanval op Nieuw-Guinea 
in een stroomversnelling. Een escalatie van het conflict leek 
onvermijdelijk. 

De laatste zeeslag van de marine
Diverse onderhandelingsvoorstellen zagen het licht, terwijl het 
geweld toenam. Een voorbeeld hiervan is het zeegevecht bij de 
Vlakke Hoek, de laatste keer in de geschiedenis van de marine 
dat een Nederlands marineschip een vijandelijk marineschip 
tot zinken bracht. De Marine Inlichtingendienst (MARID) 
had Indonesische berichten onderschept waaruit bleek, dat 
Indonesische vaartuigen op 15 januari 1962 150 infiltranten 
aan land zouden zetten op de zuidkust van Nieuw-Guinea. 
Spoedig ontdekte een Nederlands Neptune-patrouillevliegtuig 
drie Indonesische motortorpedoboten (MTB’s), waarna een 
zeegevecht volgde met twee Nederlandse fregatten. Hr.Ms. 
Evertsen bracht daarbij een MTB tot zinken. Het incident deed 
internationaal veel stof opwaaien en zorgde voor een verscherping 
van het conflict.3

In elk militair conflict speelt frictie, ook wel bekend als de fog of 
war, een belangrijke rol. Operaties lopen daardoor anders dan 
gepland en gevechten tonen soms verrassende uitkomsten. Zo 
ook in Nieuw-Guinea. Tijdens de zeeslag bij de Vlakke Hoek 
weigerden wapens en systemen op cruciale momenten. De 
Neptune kreeg na detectie van de MTB’s de opdracht deze 
met fakkels te verlichten en het vuur te openen, maar de 
fakkels ontbrandden niet. Bij een vervolgpoging van een andere 
Neptune ontbrandden enkele fakkels wel, maar weigerden de 
boordmitrailleurs. Toen de fregatten zich in de strijd mengden, 
moest Hr. Ms. Kortenaer tijdelijk het vuur staken. Het gyrokompas 
was uitgevallen, en daarmee de vuurleiding.4

Regelmatig leidde frictie tot blue-on-blue incidenten op zee, in 
de lucht en op het land. In de nacht van 12 augustus 1962 namen 
Hr.Ms. Evertsen en Hr.Ms. Luymes elkaar onder vuur. De oorzaak 
van dit incident –zonder schade of slachtoffers- lag in het feit 
dat de Evertsen het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Luymes niet 
geïnformeerd had over zijn gewijzigde route en intenties. Toen 
de schepen elkaar ontmoetten gaf de Evertsen het verkeerde 
herkenningssein op de seinlamp. Voor visuele identificatie vuurde 
de Evertsen daarop lichtgranaten af met het kanon, waarop de ß

in elk militair conflict speelt frictie, ook wel 
bekend als de fog of war, een belangrijke rol. 

Zo ook in Nieuw-Guinea

Hr.Ms. Evertsen in 1962. Op 15 januari van dat jaar bracht het schip bij 
de Vlakke Hoek een Indonesische MTB tot zinken. (NIMH)
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Luymes, na het horen van de kanonschoten, het vuur opende 
met zijn 40 mm. De Luymes staakte het vuren toen het een 
eerder verzonden vijandsmelding per bericht binnenkreeg van 
de Evertsen, de positie daarvan kwam overeen met die van de 
Luymes. De commandant van de Evertsen beschouwde het 
incident als de ‘inevitable fog of war’.5

Ook de luchtmacht kwam met de schrik vrij na een vuurincident. 
Zowel Nederland als Indonesië opereerde met Dakota-vliegtuigen. 
Voor een geheime missie werd een Nederlandse Dakota in 
Indonesische kleuren gespoten. Het was de bedoeling een reactie 
uit te lokken van Indonesische parachutisten, die zich in de jungle 
verscholen hielden. De Nederlandse marineschepen waren op 
de hoogte gesteld van deze missie. De commandant van een 
Landing Craft Personnel Ramp (LCPR) was echter zonder briefing 
op patrouille gegaan. Bij het zien van de Dakota opende de LCPR 
meteen het vuur. De Dakota keerde direct terug en werd weer in 
Nederlandse kleuren gespoten.6

Tragischer was een friendly fire incident op het land. In de dichte 
jungle was het moeilijk oriënteren. Wanneer een patrouille op 
een mogelijke vijand stuitte, bemoeilijkte het gebladerte vaak de 
identificatie. Dit leidde op 9 augustus 1962 tot een incident waarbij 
een Nederlandse groep een andere Nederlandse patrouille onder 
vuur nam, met een dode tot gevolg.7

Een opmerkelijk aspect aan het conflict was dat sommige Indone-

sische en Nederlandse militairen een gemeenschappelijk verleden 
hadden. Een voordeel van deze situatie was dat de MARID suc-
cesvol het Indonesisch berichtenverkeer kon onderscheppen en 
ontcijferen. Dit was voor een belangrijk deel te danken aan het feit 
dat een deel van het door Nederlanders opgeleide inheemse ver-
bindingspersoneel in Nederlandse Indië in 1949, met medenemen 
van de codes, overging naar de nieuwe Indonesische krijgsmacht. 
Zodoende gebruikten de Indonesiërs hetzelfde basismateriaal en 
dezelfde procedures als de Nederlandse inlichtingendienst, die 
daardoor niet veel moeite had om de Indonesische codes te kra-
ken.8 Een nadeel was een moreel dilemma, dat sommige officieren 
beleefden. Indonesische en Nederlandse officieren, die samen als 
adelborst op het KIM hadden gezeten, trokken nu tegen elkaar ten 
strijde onder een verschillende vlag. 

Multi-threat-dreiging: Operasi Djajawidjaja
De Indonesiërs weigerden het zelfbeschikkingsrecht van de 
Papoea’s te erkennen. Tot begin 1962 was dit voor het kabinet-De 
Quay een reden te weigeren met Indonesië te praten. Hierdoor 
mislukte in 1961 het ‘plan-Luns’, een Nederlands voorstel binnen 
de VN om het conflict te beslechten. In de tussentijd nam het 
aantal incidenten en gewapende infiltraties toe. In april 1962 
lanceerde de Amerikaanse diplomaat Bunker een nieuw plan. Het 
Plan-bunker ging uit van een indirecte soevereiniteitsoverdracht 
van Nieuw-Guinea aan Indonesië binnen twee jaar. In de tussentijd 
zou de VN het gezag uitoefenen. De Papoea’s zouden zich tien 
jaar later in een referendum over hun zelfbeschikking uitspreken. 
Voor Nederland betekende dit plan een politieke nederlaag en het 
kabinet-De Quay aarzelde daarom te tekenen. 
Het geduld van de Amerikanen raakte echter op, terwijl 

Nederlandse inlichtingenrapportages waarschuwden voor 
een naderende Indonesische aanval. Onder de naam Operasi 
Djajawidjaja zou Indonesië Nieuw-Guinea medio 1962 
aanvallen met duizenden militairen, schepen, onderzeeboten, 
bommenwerpers en jachtvliegtuigen. Belast met deze operatie 
was het Commando Mandala onder leiding van (de latere 
president) H.M. Soeharto.9  De organisatie en de sterkte van de 
aanvalsmacht was in Nederland bekend, maar het hoofddoel van 
de aanval bleef onzeker.10 
De Indonesische invasievloot bestond uit zestig zeegaande 
schepen, waaronder jagers, fregatten en MTB’s. Daarnaast hadden 
de 12.000 geëmbarkeerde troepen 58 landingsvaartuigen tot hun 
beschikking.11 Deze vloot en haar dekkingseenheden vormden 
een multi-threat-dreiging: een onderwater-, oppervlakte- en 
luchtdreiging, waarbij zelfs antischipraketten zouden worden 
ingezet. De Tu-16 Badger straalbommenwerper kon de Komet 
AS-1 missile afvuren, met een snelheid van Mach 0,9 en een 
bereik van 50 zeemijl. Het tot zinken brengen van een Nederlands 
oorlogsschip met een antischipraket zou een eye-opener geweest 
zijn voor internationale marines in 1962. De belangrijkste 
bovenwaterdreiging voor oorlogsschepen bestond immers, zo 
was de ervaring, slechts uit kanonvuur van schepen en ongeleide 
vliegtuigwapens. Pas in 1967 drong het belang door van anti-ship 
missile defence toen de Israëlische jager Eilat in zeer korte tijd tot 
zinken werd gebracht met Egyptische Styx-raketten van Russische 
makelij.12 
Naast deze conventionele dreiging bleek later dat Indonesië 
ook plannen maakte voor een ‘asymmetrische dreiging’. 
Een Indonesische elite-eenheid zou aanvallen uitvoeren op 
Nederlandse schepen met vaartuigen die wij nu FIAC (Fast Inshore 
Attack Craft) zouden noemen. Voor dit doel waren speedboten 
gereedgemaakt met 100 kg TNT, een 100 pk buitenboordmotor 
en een schietstoel van een MiG-17, waarmee de bestuurder voor 
inslag de speedboot kon verlaten. De tactische uitvoering was 
echter weinig doordacht, noch beoefend en de effectiviteit was 
daardoor twijfelachtig.13

De strijd in de jungle
In de zomer van 1962 ontstond een zenuwoorlog. Soekarno 
voerde zijn ‘konfrontasi-politiek’: teneinde druk op het 
onderhandelingsproces te zetten, werden de infiltraties 
geïntensiveerd en bouwde de dreiging van een grootscheepse 
invasie zich verder op. Dit resulteerde in een zenuwoorlog, een 
situatie tussen vrede en oorlog in. Mochten de onderhandelingen 
voor Indonesië geen gunstig resultaat leveren, dan was het 
uitvoeren van een invasie het alternatief, wat een openlijke oorlog 
betekende.
Vonden de Indonesische infiltraties aanvankelijk plaats over 
zee met troepen van matige kwaliteit, nu werden ook goed 
bewapende en getrainde parachutisten van het ‘Resimen Pare 
Komando’ boven Nieuw-Guinea gedropt. Eén van de belangrijkste 
Indonesische militairen tijdens zowel de kwestie Nieuw-Guinea 
als de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog was generaal A.H. 
Nasution. Hij kende veel waarde toe aan guerrilla in de opbouw 
naar het de daadwerkelijke aanval. ‘In the “cold war” the future 
enemy is placed under attack in peacetime by guerrilla warfare. (...) 
The enemy is eaten away from within so that he is easily subjugated’.14 
Ook de Nederlanders gebruikten na een improviserende start hun 

ervaringen uit het verleden om grip te krijgen op de Indonesische 
guerrilla’s. Niet alleen vochten veteranen uit de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog, zoals de drager van de Ridder in de 
Militaire Willemsorde G.N. Hakkenberg, in Nieuw Guinea. De 
Nederlandse krijgsmacht maakte dankbaar gebruik van het 
Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-politionele Taak van 
het Leger (VPTL), de doctrine van het KNIL voor het bestrijden 
van guerrilla’s. Daarbij werden ook de lessen uit de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog gebruikt. Veel meer dan het VPTL 
benadrukte het Voorontwerp voor een Handleiding betreffende het 
Patrouilleren in Nederlands Nieuw Guinea (VHPNNG) een goede 
behandeling van de burgerbevolking.15

Een groot verschil met de situatie in voormalig Nederlands-Indië 
was dat de Papoea’s weinig op hadden met de Indonesiërs. Deze 
steun werd versterkt toen de Nederlandse troepen Papoea’s be-
trokken bij de verdediging van Nieuw-Guinea. De oprichting van 
het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) was een groot succes. De 
PVK-pelotons stonden onder leiding van een Nederlands kader 
van mariniers en een officier van de commando’s.16 Daarbij werd 
bij de Europese troepen benadrukt dat de Papoea’s als volwaardige 
en gelijkwaardige soldaten moesten worden beschouwd. Zo was 
het verboden een PVK-militair als drager te gebruiken en alleen de 
complete eenheid kon worden ingezet.17 De pelotons bleken bijzon-
der mobiel, konden meerdere dagen van het land leven en blonken 
uit in het spoorzoeken en verkennen. De PVK-soldaat overtrof in 
veel gevallen de Nederlandse militair. Alleen de meest ervaren 
pelotons van de mariniers en commando’s konden dezelfde mobili-
teit ontwikkelen. In andere gevallen betekende een combinatie met 
Europese eenheden een afremming van het PVK-peloton.18 

De ontknoping: een diplomatieke oplossing
Ondanks de succesvolle bestrijding van de Indonesische 
infiltranten was het de vraag of de Nederlanders en de Papoea’s 
ook een grote invasie konden weerstaan. De Commandant der 
Strijdkrachten in Nieuw-Guinea (COSTRING), schout-bij-nacht 
L.E.H. Reeser, drong daarom bij Den Haag aan op preventieve 
acties tegen Indonesische vliegvelden en marinebases en op 
evacuatie van de Nederlandse burgerbevolking uit Nieuw-Guinea. 
De plannen voor preventieve aanvallen waren al enige maanden 
gereed. Daarnaast deed zich in juni 1962 een unieke kans voor de 
Indonesiërs een zware klap uit te delen toen Hr.Ms. Dolfijn het 
Indonesische troepentransport- en commandoschip Multatuli 

voor de Indonesische kust onder schot hield. De Nederlandse 
regering wenste echter geen geweldsescalatie of paniek vanwege 
gedwongen evacuaties.19

De Verenigde Staten hadden veel moeite gestoken in het tot stand 
brengen van een vreedzame oplossing. Het Amerikaanse prestige 
stond daarom op het spel. Daarnaast hadden de Amerikanen hun 
handen vol aan andere conflicten in de regio zoals in Vietnam 
en Laos. Angst voor een communistisch Indonesië was echter 
doorslaggevend. Een gewapend treffen zou volgens Kennedy 
Indonesië in communistische armen drijven en daarom trachtte 
hij tot het uiterste een oorlog te voorkomen. Nederland was een 
trouwe NAVO-bondgenoot en er was daarom geen enkel risico 
dat het communistisch zou worden. Voor Indonesië gold dat 
risico wel en daarom moest het conflict snel diplomatiek opgelost 
worden, desnoods door toe te geven aan de Indonesische 
wensen.20 Nederlandse argumenten en het zelfbeschikkingsrecht 
van de Papoea’s brachten daar geen verandering in. In juli lag een 
conceptakkoord op basis van het plan-Bunker klaar. Onenigheid 
over bijzaken, zoals het tijdstip van het voeren van de Indonesische 
vlag, sleepte de onderhandelingen voort tot halverwege augustus. 
Onder Amerikaanse druk en met de kennis dat Indonesië tot een 
grote aanval in staat was, tekende Nederland op 15 augustus 1962 
het akkoord. Operatie Djajawidjaja werd afgeblazen. Een oorlog 
werd voorkomen. Op 17 augustus 1962, zeventien jaar na het 
uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid, kon Soekarno 
de belofte aan zijn volk waarmaken. De Indonesische vlag 
wapperde van Sabang tot Merauke en Nederland was als koloniale 
mogendheid uit Zuidoost-Azië verjaagd.

Conclusie
In mei 1963 bezocht de toenmalige Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken J.A.M.H. Luns de Amerikaanse president 
J.F. Kennedy in het Witte Huis. De president vroeg of Nederland 
bereid was de Amerikaanse oorlog in Vietnam militair te 
ondersteunen. Nederland had volgens de president een rijke 
ervaring in het Verre Oosten en de beschikking over ‘seasoned 
troops’. Het antwoord van Luns was negatief: 

‘En weet u waarom, meneer de President? Denkt u, nadat wij 
onder uw zware pressie 12.000 man uit het Verre Oosten hebben 
teruggenomen, en 16 oorlogsbodems, en onze gevechtsvliegtuigen, 
en daarna onze gehele administratie, denkt u werkelijk dat ik nu 
voor het Nederlandse parlement zou kunnen verschijnen met 
de mededeling: wij hebben besloten een bataljon mariniers te 
zenden om de Amerikanen in Vietnam te steunen? Nee, meneer de 
president, iedere mogelijkheid dat het Koninkrijk der Nederlanden 
een rol speelt in dit soort conflicten behoort tot het verleden.’ 

Door het verloop van het conflict om Nieuw-Guinea lijkt de 
Nederlandse krijgsmacht deelname aan de oorlog in Vietnam 
bespaard te zijn gebleven. Toch kreeg Luns geen gelijk: de 
Nederlandse krijgsmacht zou decennia later weer deelnemen aan 
dit soort conflicten. In Afghanistan stonden Nederlandse troepen 
wederom tegenover een irreguliere tegenstander en trokken ze 
samen met lokale troepen ten strijde. 
Nederland verloor het conflict om Nieuw-Guinea en sindsdien 
raakten het lot van de Papoea’s en het Nederlandse militaire 
optreden in Nieuw-Guinea in de vergetelheid. Dat is onterecht 

Het Indonesische troepentransport- en commandoschip Multatuli in 
zicht door de periscoop van Hr.Ms. Dolfijn. (NIMH)
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want het conflict is nog steeds een rijke casus voor het bestuderen 
van joint expeditionair optreden, maritieme oorlogvoering, 
land-, zee- en luchtoperaties onder tropische omstandigheden, 
inlichtingenoperaties, de inzet van speciale eenheden en 
irreguliere oorlogvoering. Ook laat het conflict zien dat succesvol 
optreden op tactisch niveau niets betekent als op strategisch 
niveau het succes uitblijft. 

LTZ 2 OC drs. R.M. (Roy) de Ruiter voert op de Nederlandse 
Defensieacademie een promotieonderzoek uit naar de 
totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid na de 
Koude Oorlog.
LTZ 2 OC W.M. (Matthijs) Ooms is instructeur aan de 
Belgische Operationele School en studeert binnenkort af in 
militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
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Op de voorpagina van de Volkskrant van 10 februari 1999 stond een opmerkelijk artikel waarin drie 
voormalige officieren van de Sovjetmarine onthullingen deden over actieve militaire betrokkenheid 
van de Sovjet-Unie bij het Nieuw-Guineaconflict. 

Geheime Sovjetsteun  
in Nieuw-Guinea

In augustus 1962 beraamde Indonesië een aanval op Nederlands 
Nieuw-Guinea1, genaamd operatie Djajawidjaja2 en zou daarbij 
gesteund worden door de Sovjet-Unie met ‘zes onderzeeboten, 
een dertigtal Toepolev-bommenwerpers en twee- tot 
drieduizend man personeel’. Dit gebeurde heimelijk: de Russische 
onderzeebootbemanningen kregen Indonesische uniformen en 
identiteitspapieren waaruit moest blijken dat ze vrijwilligers waren 
in Indonesische dienst. Vijf van de zes onderzeeboten kregen 
het bevel elk vijandelijk schip te torpederen: ‘marineschepen, 
koopvaardijschepen, zelfs passagiersschepen, onder welke vlag 
dan ook’. De zesde onderzeeboot zou de specifieke opdracht 
hebben gekregen om op 15 augustus 1962 een Nederlands fregat 

in de baai van Manokwari (in het noordwesten van Nieuw-Guinea) 
tot zinken te brengen en daar brandstoftanks te vernietigen. Deze 
onderzeeboot was Manokwari tot op tien mijl genaderd toen 
het plotseling de order kreeg de aanval af te breken. In New York 
was namelijk door Nederland en Indonesië het akkoord getekend 
over de overdracht van Nieuw-Guinea. Ook de reeds uitgevaren 
Indonesische invasievloot keerde om. ‘Twee uur later en het zou 
oorlog zijn geweest’, aldus het artikel.3 

De directeur van het Instituut voor Maritieme Historie (IMH) 
reageerde destijds met scepsis op de onthullingen: ‘er was op 
15 augustus 1962 beslist geen Nederlands fregat aanwezig bij 
het marinesteunpunt Manokwari.’ De orders konden dus niet 
kloppen. ‘Dat de Sovjet-Unie zes onderzeeërs naar Nieuw-Guinea 
heeft gestuurd valt [volgens mij] te bewijzen, noch te ontkennen,’ 
aldus de directeur.4 Nog steeds is er onduidelijkheid over deze 
actieve Sovjetsteun. De Nieuw-Guinealiteratuur bevestigt dat 
Moskou aanzienlijke materiële en politieke steun aan Indonesië 

gaf, maar over actieve Sovjetsteun zijn de meningen verdeeld. 
Duidelijke bewijzen die de Sovjetsteun bevestigen of ontkrachten 
ontbreken. Sommige auteurs, zoals W. Platje en P. Heijboer,5 zijn 
overtuigd dat de Russische onthullingen kloppen, maar niemand 
stelt dat de Nederlandse militaire en politieke top destijds op de 
hoogte waren van deze steun, of op zijn minst rekening hielden 
met deze mogelijkheid.
In dit artikel staat de vraag centraal, welk bewijs er is voor actieve 
militaire Sovjetsteun tijdens operatie Djajawidjaja in augustus 
1962 en in hoeverre deze mogelijke steun invloed heeft gehad 
op het Nederlandse politiek-militaire beleid. Eerst wordt de 
Koude-Oorlogcontext van het conflict beschreven en worden 
de Russische en Indonesische motieven onderzocht, die een 
toezegging van actieve Sovjetsteun aannemelijk maken. Hierna 
worden Russische en Indonesische bronnen beschreven, die 
een bewijs vormen voor actieve Sovjetsteun. Vervolgens wordt 
onderzocht in hoeverre de Marine Inlichtingendienst (MARID) op 
de hoogte was van de Sovjetbetrokkenheid. Ten slotte wordt de 
vraag beantwoord, in hoeverre mogelijke actieve Sovjetsteun het 
Nederlandse politiek-militaire beleid beïnvloed heeft.

Nieuw-Guinea en de Koude Oorlog
Ten onrechte wordt in Nederland het Nieuw-Guineaconflict 
vooral gezien als een koloniaal conflict en te weinig als een Koude 
Oorlogconflict. Terwijl voor Nederland en Indonesië het Nieuw-
Guineaconflict draaide om de soevereiniteit van Nieuw-Guinea, 
was het de twee supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie, om iets heel anders te doen, namelijk de politieke oriëntatie 
van Indonesië binnen het Oost-Westconflict. 
Indonesië was voor beide supermachten van strategisch belang 
vanwege zijn locatie (op het kruispunt van de Indische en 
Stille Oceaan), bevolkingsgrootte en grondstoffen. Hoewel 
Soekarno een onafhankelijke koers volgde binnen het Oost-
Westconflict, trachtten beide supermachten het land binnen 
de eigen invloedssfeer te krijgen, of op zijn minst te voorkomen 
dat Indonesië zich zou bekeren tot de tegenpartij. Politieke, 

niemand stelt dat de Nederlandse militaire  
en politieke top destijds op de hoogte waren 
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Marine staat de naam Ltz II1 L.A.R.J. 
Van Hamel. In diezelfde hal staat hij 
aangetekend op het tegenoverliggende 
bord met dragers van de Militaire 
Willemsorde, en komt hij voor in het 
bijbehorende boek. Verder zal de 
ondiepwatermijnenveger Hr. Ms. Van 
Hamel voor de iets minder jonge collega’s 
een bekende zijn. Weinigen zullen de 
details kennen van de (korte) levensloop 
van deze officier. Han Korting, een 
historicus die enige tijd bij het Nationaal 
Archief werkzaam was, heeft door het 
schrijven van een biografie van Lodewijk 
(Lodo) van Hamel in deze leemte voorzien. 

Lodo van Hamel was de jongste zoon 
uit een welgesteld gezin. Zijn vader, 

boven Nederland en was zo de eerste 
geheim agent uit Londen die in bezet 
gebied terugkeerde. Van Hamel legde 
contact met betrouwbare achterblijvers 
en via een meegebrachte zender stuurde 
hij al na enkele dagen gegevens over 
Duitse troepenbewegingen naar Londen. 
Een invasie van Engeland lag in de zomer 
van 1940 immers nog zeer voor de hand. 
Na enkele maanden viel het besluit Van 
Hamel terug te halen naar Engeland. 
Een Fokker watervliegtuig van squadron 
320 deed drie pogingen om Van Hamel 
en enkele collega’s op het Tjeukemeer 
op te pikken. Ook de laatste poging op 
14 oktober 1940 mislukte en Van Hamel 
cs werden gevangen genomen. Na een 
proces veroordeelden de bezetters Van 
Hamel tot de doodstraf. Prof. Van Hamel 
maakte tijdens en na het proces van al 
zijn kennis, kunde en connecties gebruik 
om zijn zoon te redden. Tevergeefs, op 16 
juni 1941 executeerde een vuurpeloton 
luitenant ter zee Van Hamel. 

Voor het boek ‘Lodo, voor God Nederland 
en Oranje’ heeft Han Korting gebruik 
gemaakt van veel stukken uit de aan 
het nationaal Archief overgedragen 
dagboeken en briefwisseling van de 
familie Van Hamel. Het boek bevat veel 
dagboekaantekeningen van Lodo van 
Hamel zelf, zoals geschreven in mei 
en juni 1940 en in het ‘Oranjehotel’ te 
Scheveningen, diens afscheidsbrief, maar 
ook correspondentie tussen prof. Van 

Hamel en de bezetters. Het is daardoor 
niet alleen een historische beschrijving 
van het leven van een marineofficier in 
het verzet, maar ook een erg persoonlijk 
document. 

Indrukwekkend is de beschrijving van de 
activiteiten die prof. Van Hamel na de 
oorlog verrichtte om de herinnering aan 
Lodo voort te laten leven en hem alle eer 
te laten toevallen die maar mogelijk was. 
Dat leidde tot de postume toekenning van 
de Militaire Willemsorde in 1946. Vader 
Van Hamel, die in de oorlog ook zijn zoon 
Gerard verloor, liet het hier niet bij en 
dankzij aanhoudende inspanningen ver-
kreeg Lodo later nog een postume Britse 
“Mention in Dispatches”2 en een Neder-
landse Bronzen Leeuw voor zijn optreden 
in Duinkerken. Op 14 november 1960 was 
de familie aanwezig bij de indienststelling 
van de ondiepwatermijnenveger Hr. Ms. 
Van Hamel. 
Het boek geeft een uniek beeld van het te 
korte leven van deze gentleman-officier, 
die als adelborst niet uitblonk in de 
studie, maar wel zeer sportief was en 
veel Korpsfuncties bekleedde. Het pas na 
de oorlog boven de deur van het Zaaltje 
aangebrachte “Kennis is macht, karakter 
is meer” zou op Lodo volledig van 
toepassing zijn geweest.

W.A. Kramer, KLTZ

prof. J.A. van Hamel, was een bekend 
rechtsgeleerde en werkte voor de 
Volkenbond, voorloper van de Verenigde 
Naties. Lodo bezocht een prestigieuze 
kostschool in Frankrijk, werd in 1931 
toegelaten tot de opleiding in Willemsoord 
en in 1935 beëdigd. Na een plaatsing op 
Hr. Ms. Gelderland volgde een Indische 
term van drie jaar, waarin hij diende 
aan boord van verschillende K-boten. Na 
zijn Indische term keerde hij terug naar 
Nederland, terwijl de regering de algehele 
mobilisatie afkondigde.

In de meidagen maakte Van Hamel deel 
uit van de gemengde (wij zouden zeggen 
‘joint’) marine- en landmachtbezetting 
van het Fort IJmuiden. Na de capitulatie 
was het de aanwezige marineofficieren 
meteen volstrekt duidelijk dat ze vanuit 
Engeland de oorlog wilden voortzetten 
en hij vertrok op 14 mei 1940 met vijf 
marinetrawlers naar het Westen. Na 
amper twee weken in Engeland nam hij, 
vrijwel geheel op eigen initiatief, met een 
KM motorsloep deel aan de evacuatie 
van Engelse en Franse militairen vanuit 
Duinkerken. Hij voerde enkele transporten 
uit en assisteerde de Britse commandant 
ter plaatse, waarbij zijn kennis van de 
Franse taal goed van pas kwam. 

Terug in Engeland benaderde de 
Nederlandse Centrale Inlichtingendienst 
hem voor een spionageopdracht. Op  
28 augustus 1940 parachuteerde hij 
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1 De indertijd gebruikelijke afkorting.
2 Vermelding in dagorders.
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economische en militaire steun waren de middelen om dit te 
bereiken. De Verenigde Staten waren bij deze tweekamp om 
Indonesië in het nadeel vanwege het Nieuw-Guineaconflict. 
Steun aan Indonesië zou ten koste gaan van de relatie met NAVO-
bondgenoot Nederland. Uit Amerikaans politiek-strategisch 
belang diende de Nieuw-Guineacrisis daarom snel te worden 
opgelost. De Sovjet-Unie had dit dilemma niet en steunde 
Indonesië onomwonden op het politieke vlak en met aanzienlijke 
wapenleveranties.  

De wapens die de Sovjet-Unie in de periode 1958-1962 aan 
Indonesië leverde waren indrukwekkend en baarden Nederland 
zorgen. Het ging niet om afgedankt Russisch materieel maar 
om de nieuwste wapens zoals de MiG-21 en Tu-16 Badger 
straalbommenwerper met KS-1 Komet antischipraketten. 
Indonesië had deze wapens nodig om met geweld Nieuw-Guinea 
in te nemen. De Indonesische marine ontving onder andere jagers, 
twaalf Whiskey-klasse onderzeeboten en een zware kruiser. 
Indonesische militairen volgden opleidingen in de Sovjet-Unie 
en honderden Russische instructeurs en technici vertrokken naar 
Indonesië.6 
De opbouw van de Indonesische krijgsmacht ging zo snel, dat de 
Indonesiërs moeite hadden de nieuwe wapens te bemannen. De 
Indonesische militaire top schatte in dat een grootscheepse aanval 
op Nieuw-Guinea daarom pas in 1963 uitvoerbaar was. Soekarno 
kon niet zo lang wachten. Hij wilde voor 17 augustus 1962, de 
Indonesische Onafhankelijkheidsdag, koste wat kost Nieuw-
Guinea in handen krijgen. Deze tijdsdruk was niet alleen gebaseerd 
op de symbolische datum van de Onafhankelijkheidsdag, maar ook 
op de toenemende Papoeanisatie: Nederland zette vaart achter 
het organiseren en bewapenen van de Papoea’s. Zo was in 1961 de 
Nieuw-Guinearaad ingesteld, gericht op zelfbestuur, en was het 
Papoea Vrijwilligers Korps opgericht. Een langdurige strijd in de 
jungle tegen Papoea’s zagen Indonesische politieke en militaire 
leiders als een zwaardere opgave dan een korte hevige strijd tegen 
de moderne maar numeriek zwakke Nederlandse strijdkrachten.7 
Bovendien had Soekarno zijn volk beloofd dat in 1962 de 
Indonesische vlag zou wapperen boven Nieuw-Guinea, waarmee 
het snel winnen van het Nieuw-Guineaconflict een persoonlijke 
prestigezaak werd.
Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten beschikte Indonesië 
in juni 1962 over vier operationeel inzetbare bemanningen voor de 
twaalf onderzeeboten en tien bemanningen voor de 26 TU-16’s.8 
Het zou daarom een logische stap zijn om Russische bemanningen 
in te zetten, die zich toch al als instructeurs in Indonesië bevonden. 

Welke motieven hadden Chroesjtsjov en Soekarno voor een 
dergelijke stap?
Voor Chroesjtsjov dreigde een verlies van invloed in Indonesië 
ten opzichte van de Verenigde Staten, vanwege het Bunker-plan. 
Onder leiding van de Amerikaanse diplomaat Bunker waren 
Indonesië en Nederland begonnen met onderhandelingen 
over een vreedzame overdracht van Nieuw-Guinea. Indien 
beide partijen het Bunker-plan zouden accepteren, en die 
overeenkomst kwam steeds dichterbij, dan zou dit Amerikaans 
diplomatiek succes betekenen. Dat zou niet alleen een moreel 
verlies zijn voor de Sovjet-Unie, de kans was groot dat daarmee 
de Russische invloed in Indonesië zou afnemen en dat de dure 

Russische investeringen – de wapenleveranties – voor niets waren 
geweest. In dit licht was het voor Chroesjtsjov aantrekkelijker 
wanneer Indonesië het Nieuw-Guineaconflict met geweld zou 
oplossen, wat het gebruik van Sovjetwapens betekende. Wanneer 
een deel van deze wapens door Russen bemand zou worden, 
was een Indonesische overwinning gegarandeerd. Het Nieuw-
Guineaconflict zou dan dankzij de Sovjet-Unie opgelost worden, 
wat de Russisch-Indonesische band zou versterken. Actieve 
deelname van Sovjetmilitairen kon leiden tot escalatie, maar dit 
risico kon beperkt worden door de militairen als ‘vrijwilligers’ 
onder Indonesische vlag te laten optreden. Tot slot was er nog 
een militair-technisch argument: de Sovjetmilitairen in Tu-16’s 
en onderzeeboten konden onder Indonesische vlag de nieuwste 
Sovjetwapens testen tegen een goed uitgeruste NAVO-lidstaat.
Zoals aangehaald wilde Soekarno voor 17 augustus 1962 
Nieuw-Guinea in handen krijgen, hetzij via diplomatieke 
onderhandelingen, hetzij via militair geweld. Voor de militaire 
optie was actieve Sovjetsteun noodzakelijk, omdat de Tu-16’s 
en onderzeeboten nodig waren om de Nederlandse vloot uit 
te kunnen schakelen en daarmee de weg vrij te maken voor de 
Indonesische invasievloot. Door de Sovjetmilitairen heimelijk 
als vrijwilligers in Indonesische dienst te laten optreden, kon 
Soekarno een militaire overwinning naar buiten toe verkopen als 
een zelfstandig Indonesisch succes, wat overeenstemde met zijn 
gewenste onafhankelijke koers in de Koude Oorlog. De andere 
optie, een vreedzame overdracht, was voor Soekarno alleen 
acceptabel wanneer dit snel gebeurde en onder pro-Indonesische 
voorwaarden. Ook hierbij was actieve Sovjetsteun nuttig. 
Wanneer Soekarno aan de Amerikanen zou laten doorschemeren 
dat de Russen bereid waren actieve steun te leveren, dan zou dit 
waarschijnlijk leiden tot extra druk op het onderhandelingsproces. 
Uit vrees voor escalatie van het conflict zouden de Verenigde 
Staten Nederland onder druk zetten snel akkoord te gaan met het 
Bunker-plan. 

Bewijs van actieve Sovjetsteun
Zowel de Sovjet-Unie als Indonesië hadden dus plausibele 
motieven om Sovjetmilitairen te laten deelnemen aan de geplande 
aanval op Nieuw-Guinea, waardoor het aannemelijk is dat de 

Links, de eerste Indonesische president Soekarno, rechts partijleider 
Chroesjtsjov van de Sovjet-Unie. Laatstgenoemde sprak in zijn memoires 
over actieve Sovjetsteun in het Nieuw-Guineaconflict. (wikimedia.org)
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Russische onthullingen in de Volkskrant kloppen. Toch werden 
deze met scepsis ontvangen, vooral omdat er geen fregat bij het 
marinesteunpunt Manokwari aanwezig was. Uit nader onderzoek 
blijkt dat de scheepsjournalen van de marine dit weerspreken. Van 
13 tot en met 21 augustus lag het fregat Hr.Ms. Evertsen afgemeerd 
te Manokwari.9 Het fregat bewaakte niet actief de baai, noch 
was het direct inzetbaar. De 233-koppige bemanning was aan het 
bijkomen van een lange periode op zee en voerde noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden uit. De voortstuwing stond op 12 uur 
notice en bemanningsleden kregen de vrijheid aan wal te gaan. Wel 
was het schip ’s nachts verduisterd om ontdekking door de vijand 
te bemoeilijken. Er waren geen andere Nederlandse fregatten 
of onderzeebootjagers in de buurt. De Russische verklaring dat 
een onderzeeboot met Russische bemanning op 15 augustus een 
fregat moest uitschakelen in de baai van Manokwari kan dus wel 
degelijk op waarheid berusten, en dit zou dan Hr.Ms. Evertsen zijn 
geweest.
De andere opdracht van de Sovjetonderzeeboot, het torpederen 
van brandstoftanks aan de waterkant, is moeilijker te verifiëren. 
In Manokwari was geen belangrijke brandstofopslag voor 
marineschepen. Desondanks kan men de getuigenissen over 
actieve Sovjetsteun niet zomaar terzijde schuiven. Een zoektocht 
naar aanvullende verklaringen en bewijzen is gerechtvaardigd. De 
defensie-archieven van Rusland en Indonesië zijn helaas gesloten 
voor historici. Maar er is voldoende ander materiaal beschikbaar 
dat licht werpt op deze kwestie. Van Russische en Indonesische 
zijde zijn er bijvoorbeeld memoires van politici en militairen, 
artikelen, internetpublicaties en boeken gepubliceerd. Hier volgen 
de belangrijkste bevindingen uit deze bronnen. 
Opmerkelijk is dat Chroesjtsjov in zijn eigen memoires sprak over 
actieve Sovjetsteun in het Nieuw-Guineaconflict. Hij bevestigde 
dat de Sovjet-Unie militair personeel naar Indonesië stuurde 
om schepen en vliegtuigen te bemannen in ‘de strijd tegen de 
Nederlandse marine’.10 Hij zag dit als een kans voor Russische 
piloten om raketten te testen en over deze actieve steun had hij  
afspraken gemaakt met de Indonesische minister van Buitenlandse 
Zaken Subandrio.11 Chroesjtsjov was echter ontsteld dat Subandrio 
deze geheime deal over actieve steunverlening vervolgens gelekt 
had naar de Amerikanen. Achteraf zag Chroesjtsjov hierin een 
geraffineerd spel van Soekarno: met deze kennis zouden de 
Amerikanen Nederland onder druk zetten om te kiezen voor een 
vreedzame oplossing. De Verenigde Staten zouden immers in een 
pikante situatie terecht komen wanneer de marine van NAVO-
bondgenoot Nederland vernietigd zou worden door ‘Indonesische 
vliegtuigen en onderzeeboten onder bevel van Sovjetofficieren’, 
aldus Chroesjtsjov.12 Zodoende gebruikte Soekarno op 
geraffineerde wijze beide supermachten om Nederland tot inkeer 
te brengen.
Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie durfden Russische oud-
militairen voor het eerst in de openbaarheid te spreken over 
de actieve steun. In Russische militaire vakbladen verschenen 
artikelen over de kwestie. Zo bevestigde de oud-commandant 
van de Sovjettroepen in Indonesië, schout-bij-nacht Tsjernobaj, 
dat zes onderzeeboten met Sovjetbemanningen de Indonesische 
aanval op Nieuw-Guinea zouden ondersteunen, samen met zes 
door Indonesiërs bemande onderzeeboten. Indonesië zou de 
wateren rond Nieuw-Guinea tot verboden gebied verklaren, 
waarna de twaalf onderzeeboten elk schip zouden torpederen, 

ongeacht de nationaliteit. Tsjernobaj stemde de plannen voor de 
onderzeeboten af met de Indonesische militaire top.13 

Ex-marineattaché Tsjoebasjev plaatste in een artikel vraagtekens 
bij het bevel alle schepen te torpederen. Volgens hem en andere 
Russische veteranen was dat bevel te riskant, het had tot onnodige 
escalatie kunnen leiden. Bovendien was de technische staat van 
de onderzeeboten slecht, waardoor de Sovjetbemanningen 
onnodig veel risico liepen.14 Naast Tjernobaj en Tsjoebasjev 
schreven enkele andere Russische auteurs over actieve 
Sovjetsteun, waaruit naar voren komt dat de steun bestond uit 
zes onderzeeboten en mogelijk bemanningsleden voor de Tu-16’s. 
Er zijn geen aanwijzingen dat Sovjetsoldaten deel uitmaakten 
van de amfibische aanvalsmacht. Komt dit beeld overeen met 
Indonesische bronnen?
Diverse Indonesische oud-militairen zijn in de loop der jaren 
door Nederlanders geïnterviewd. Admiraal Sudomo, de oud-
bevelhebber van de Indonesische invasievloot, onthulde in 1977 
het Indonesische aanvalsplan Djajawidjaja en vertelde dat zes 
onderzeeboten door Russen bemand werden, zonder verdere 
details te noemen.15 Hoewel andere Indonesische bevelhebbers 
niets zeiden over actieve steun van Sovjetmilitairen, komt uit 
hun gesprekken en overhandigde officiële documenten naar 
voren dat de inzet van Tu-16’s en onderzeeboten doorslaggevend 
was in het Indonesische aanvalsplan.16 In mei en juni 1962 
ontving Indonesië zes onderzeeboten en twintig Tu-16’s met 
Komet-antischipraketten. Ondanks dat er geen Indonesische 
bemanningen beschikbaar waren voor deze eenheden, werden 

deze wel ingedeeld bij de geplande aanval. De onderzeeboten 
en Tu-16’s vormden ‘strategische dekkingseenheden’ voor de 
invasievloot. In de openingsuren van de aanval op Nieuw-Guinea 
zouden de Tu-16’s de Nederlandse vliegvelden bombarderen en 
samen met de onderzeeboten de Nederlandse vloot uitschakelen. 
Dat de Tu-16’s hier waarschijnlijk succes in zouden hebben, blijkt 
uit het feit dat een oefenvlucht van twee Tu-16’s boven Biak nooit 
is opgemerkt.17 De zes nieuwe onderzeeboten waren volgens 
een Indonesische operatieorder ingedeeld onder Indonesisch 
commando met de naam operatie Alugoro. Samen met de zes 
andere, door Indonesiërs bemande, onderzeeboten zouden zij alle 
vijandelijke schepen uitschakelen ten noorden van Nieuw-Guinea, 
waar de invasie zou plaatsvinden.18 

De Nederlandse slagkracht in de wateren rond Nieuw-
Guinea bestond destijds uit drie jagers, twee fregatten en 
twee onderzeeboten. De schepen konden zich nauwelijks 
verdedigen tegen de antischipraketten van de Tu-16. Anti 
ship missile defence moest in 1962 nog worden uitgevonden. 
Daarnaast gingen twaalf onderzeeboten de Nederlandse 
onderzeebootbestrijdingscapaciteit te boven. De Indonesische 
invasievloot bestond uit 60 zeegaande schepen met 58 
landingsvaartuigen. De enige eenheden die een kans maakten 

uit gesprekken en officiële documenten blijkt 
dat de inzet van Tu-16’s en onderzeeboten 
doorslaggevend was in het Indonesische 

aanvalsplan
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om de invasievloot uit te schakelen waren de twee eigen 
onderzeeboten. Zij hadden echter onvoldoende torpedo’s om 
de hele invasievloot te torpederen. Waren het aanvalsplan en 
Russische betrokkenheid een verrassing voor de Nederlandse 
militaire en politieke top?

De MARID
In tegenstelling tot nu, beschikte in 1962 elk krijgsmachtdeel over 
zijn eigen inlichtingendienst. Wel was er een overkoepelende 
organisatie, het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland 
(CVIN). In crisistijd rapporteerde het CVIN aan de regering, 
maar voor de inhoud van de rapporten was het afhankelijk van 
de inlichtingenorganisaties van de drie krijgsmachtdelen. De 
verantwoordelijkheid voor de verdediging van Nieuw-Guinea 
lag in 1962 bij de Koninklijke Marine. Daarom was de MARID 
de aangewezen inlichtingendienst om de Indonesische dreiging 
te analyseren en de militaire bevelhebber een vroegtijdige 
waarschuwing te geven bij een infiltratie of grote aanval.19 De 
informatie van de MARID werd verwerkt in rapporten van het 
CVIN, maar de MARID leverde ook rechtstreeks rapporten aan 
de regering, waarbij soms een vlagofficier achter gesloten deuren 
toelichting gaf.20 De MARID was daardoor de belangrijkste bron 
van militaire inlichtingen voor de politieke top in Den Haag.

De MARID beschikte over goede informatiebronnen. Op Biak 
was een radio-interceptiedienst die Indonesisch berichtenverkeer 
onderschepte en ontcijferde. In Singapore onderhield een 
liaisonofficier nauwe contacten met de Britse inlichtingendienst. 
Daarnaast beschikte de MARID over informanten, bestudeerde zij 
open bronnen en ondervroeg zij gevangen genomen infiltranten. 
Het archief van de MARID in Nieuw-Guinea is inmiddels ß

Kabinet-De Quay
Voor het kabinet-De Quay was de Nieuw-Guineacrisis de 
belangrijkste kwestie uit zijn regeerperiode van mei 1959 tot juli 
1963. De belangrijkste bewindspersoon voor de vorming van het 
Nieuw-Guineabeleid was de minister van Buitenlandse Zaken 
Luns. Het Nieuw-Guineabeleid werd regelmatig aangepast waarbij 
drie beleidslijnen in wisselwerking met elkaar waren: vertrouwen 
op bondgenootschappelijke (Amerikaanse) afschrikking, 
versterken van de eigen strijdkrachten in Nieuw-Guinea en 
onderhandelen over een vreedzame overdracht. Het door de 
MARID geleverde dreigingsbeeld werd door de politici serieus 
ontvangen en was vaak een motor voor beleidsverandering.
Hoewel de inlichtingenrapporten nauwkeurig de opbouw van de 
Indonesische strijdkrachten beschreven, vermeldden zij niets over 
actieve Sovjetsteun. Ook in de Ministerraad werd niet gesproken 
over mogelijke actieve betrokkenheid van Sovjetmilitairen. Alleen 
Luns achtte het mogelijk dat het naderende Amerikaanse succes 
in de Bunker-onderhandelingen zou leiden tot de Russische 
bereidheid tot actieve steun aan Indonesië.28 Hij sprak dit echter 
niet uit in de Ministerraad. Toen in 1999 de Volkskrant publiceerde 
over de Russische steun waren diverse oud-bewindslieden verrast. 
Destijds hielden zij alleen rekening met een Indonesische aanval.29 
Waarom deelden de MARID en de marinetop niet de informatie 
over actieve Sovjetsteun met het kabinet? Twee verklaringen zijn 
mogelijk. De meest waarschijnlijke verklaring is dat de MARID 
en de marinetop geen grote waarde hechtten aan de actieve 
Sovjetsteun. De participatie van Sovjetbemanningsleden in 
onderzeeboten en vliegtuigen werd daarbij geïnterpreteerd als 
een oplossing van een technisch personeelsprobleem, met slechts 
tactische gevolgen: Indonesië beschikte zodoende over meer 
inzetbare eenheden. Over escalatierisico’s werd niet gesproken en 
bij het inkorten van een inlichtingenrapport voor het kabinet werd 
de mogelijkheid van actieve Sovjetsteun weggelaten. Hieruit volgt 
de conclusie dat de MARID en de Koninklijke Marine weliswaar 
excelleerden op tactisch niveau, maar te weinig oog hadden voor 
militair- en politiek-strategische zaken.
De tweede verklaring is dat de MARID en de marinetop 
wel degelijk gevaar zagen in actieve Sovjetsteun en de 
informatie opzettelijk achterhielden. Begin augustus waren de 
onderhandelingen in een ver gevorderd stadium. Een bewijs van 
Sovjetbetrokkenheid bij een Indonesische aanval zou het conflict 
verscherpen en het vooruitzicht van een vreedzame oplossing 
mogelijk in gevaar brengen. Hoewel er spanningen waren tussen 
de militaire en politieke top, is er geen overtuigend bewijs voor 
een dergelijke samenzweringstheorie.
De MARID schatte daarnaast het doel van de dreigende aanval 
verkeerd in. De invasie, operatie Djajawidjaja, was een alles-of-niets 
verrassingsaanval op de militaire en bestuurlijke zwaartepunten 
in het noorden van Nieuw-Guinea. De MARID en de Nederlandse 
marinetop achtten een dergelijke aanval onwaarschijnlijk vanwege 
de lange kwetsbare route van de invasievloot en zij verwachtten de 
aanval daarom op de dichter bij Indonesische wateren gelegen en 
zwakker verdedigde zuid- of westkust. Zij onderschatten daarbij 
de rol van de door Russen bemande dekkingseenheden, die de 
weg voor de invasievloot zouden vrijmaken. Deze verkeerde 
inschatting van het aanvalsdoel ondersteunt de verklaring dat 
de MARID weinig betekenis toekende aan de eenheden met 
Russische bemanningen.

Voor het kabinet was de Amerikaanse houding doorslaggevend. 
Nederland hoopte op openlijke Amerikaanse militaire steun 
bij een Indonesische aanval. President Kennedy wilde in het 
geheim niet meer beloven dan hulp door de Zevende Vloot 
bij het evacueren van de blanke bevolking uit Nieuw-Guinea. 
De Amerikaanse inlichtingendiensten en beleidsmedewerkers 
waarschuwden hun president in juli voor mogelijke actieve 
Sovjetsteun bij een Indonesische aanval.30 Een Amerikaanse 
diplomaat stelde zelfs een Russische onderminister de 
confronterende vraag ‘whether Soviet crews on Indonesian 
submarines planned any combat operations against Dutch vessels,’ 
waarop de Rus ontkende en de vreedzame bedoelingen van de 
Sovjet-Unie benadrukte, maar de Amerikanen bleven argwanend.31 
Het risico voor escalatie moet voor Kennedy doorslaggevend zijn 
geweest toen hij beide partijen onder druk zette akkoord te gaan 
met de vreedzame overdracht van de kolonie. Het Nederlandse 
kabinet zwichtte op 15 augustus voor deze Amerikaanse druk en 
de dreiging van een Indonesische aanval.32 Dat waren de directe 
motieven om de kolonie op te geven. De actieve Sovjetsteun 
speelde een cruciale rol bij beide factoren, waardoor het 
op indirecte wijze invloed had op het Nederlandse Nieuw-
Guineabeleid, zonder dat het kabinet dit doorhad.

Conclusie
De diverse Russische en Indonesische bronnen vormen samen 
met de genoemde motieven en materiaal van Nederlandse 
en Amerikaanse inlichtingendiensten nieuw en geloofwaardig 
bewijs voor actieve Sovjetsteun tijdens operatie Djajawidjaja. 
De Sovjetbetrokkenheid plaatst het Nieuw-Guineaconflict in 
nieuw perspectief op de volgende punten: de oorzaak van het 
verlies van de kolonie, de context van het conflict, de aard van 
de Indonesische aanval, het functioneren van de MARID en de 
Nederlandse waardering voor het gevoerde beleid. 

Tot nu namen historici genoegen met de destijds gegeven 
verklaringen voor het verlies van Nieuw-Guinea: de Verenigde 
Staten zetten Nederland onder druk terwijl een grootscheepse 
Indonesische aanval dreigde. Nu is duidelijk dat actieve 
Sovjetsteun voor beide factoren doorslaggevend was. Weliswaar 
had Nederland de kolonie vroeg of laat toch moeten opgeven, 
maar door de Amerikaanse druk en de dreigende aanval moest 
Nederland in augustus 1962 akkoord gaan met ongunstige 
voorwaarden. Zonder actieve Sovjetsteun was de aanval 
in augustus niet mogelijk en zouden de Verenigde Staten 
waarschijnlijk meer aandacht hebben gegeven aan de Nederlandse 
standpunten. Ten onrechte plaatsten Nederlandse politici, en later 
ook historici, het Nieuw-Guineaconflict in een koloniale context, 
terwijl de actieve Sovjetsteun bevestigt dat het vooral een Koude 
Oorlogconflict was.  
Volgens het heersende beeld maakten de Nederlandse 
strijdkrachten een goede kans om de eerste klap van de 
Indonesische aanval op te vangen en was een verrassingsaanval 
uitgesloten. Het feit dat de Nederlandse strijdkrachten bijna 
elke infiltratie met succes hadden weerstaan draagt bij aan dit 
beeld. Maar juist door het succesvolle Nederlandse optreden 
voelde Indonesië zich genoodzaakt alle krachten te bundelen 
en Sovjethulp in te schakelen. Het feit dat een oefenvlucht van 
twee Tu-16’s nooit is opgemerkt en een onderzeeboot met 

openbaar. Uit de overgebleven 
berichtgeving blijkt dat 
de dienst de levering van 
wapens uit de Sovjet-Unie 
nauwlettend in de gaten hield. 
De inlichtingenofficieren 
stelden in juni 1962 vast dat 
Indonesië grote moeite had 
de nieuwe onderzeeboten en 
Tu-16’s te bemannen, waarbij 
zij de mogelijkheid noemden 
dat Sovjets zouden bijspringen. 
Begin juli ontving de MARID 
informatie dat Russische 
bemanningsleden van een 
onderzeeboot Indonesische 
uniformen droegen en door 
hun Indonesische collega’s 
‘vrijwilligers’ werden genoemd.21

Uit de berichtgeving tussen de 
Commandant der Strijdkrachten 

in Nieuw-Guinea (COSTRING), schout-bij-nacht Reeser en de 
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ) in Den Haag, vice-
admiraal Brouwer, blijkt dat de marinetop begin augustus 1962 op 
de hoogte was van de actieve ondersteuning door onderzeeboten 
met Sovjetbemanning. Op 5 augustus vermoedde Reeser dat 
‘de zes door Rusland kortgeleden geleverde boten’ een taak 
kregen binnen de operaties tegen Nieuw-Guinea. Dit vermoeden 
werd bevestigd toen Reeser op 7 augustus rapporteerde: ‘Order 
“all clear” is gegeven. Zolang de 6 Russische boten in Mandala 
gebied blijven, worden ze rechtstreeks onder onderbevelhebber 
ALRI gesteld.’22 De door Russen bemande onderzeeboten 
werden onder het commando-Mandala van de Indonesische 
marine (ALRI) gesteld en de Nederlandse marineleiding wist 
hiervan. Volgens de stafofficier van de MARID was daarmee 
het totale aantal Indonesische en Russische onderzeeboten 
gestegen tot tien.23 Een dag later meldde Reeser dat de Russische 
luitenant-kolonel Sinel Nikov met de Indonesiërs een plan wilde 
doorspreken dat moest voorkomen dat onderzeeboten in elkaars 
vaarwater zouden opereren. Daarnaast zou de verwachte tijd van 
vertrek van ‘vermoedelijk de zes Russische boten’ volgens schema 
geschieden.24 
Op 15 augustus 1962, de dag van de ondertekening van het 
akkoord tussen Indonesië en Nederland, schreef de liaisonofficier 
in Singapore: ‘Soekarno zou wel akkoord gaan met Russische 
bemanning in onderzeeboten, doch niet in TU-16’s.’25 Mogelijk 
wilde Soekarno Russische bemanningen voor Tu-16’s achter 
de hand houden. Een ander inlichtingenrapport achtte het wel 
mogelijk dat Russische ‘bombardiers’ zouden meevliegen om de 
antischipraketten te bedienen.26

In een bericht van 17 augustus noemde Reeser operatie Aluguro, 
waaraan zes Russische onderzeeboten zouden deelnemen27. Het is 
onduidelijk of Reeser nog meer details wist van operatie Aluguro, 
maar in ieder geval waren de MARID en de marinetop op de 
hoogte van de actieve Sovjetsteun in onderzeeboten. Bereikte 
deze informatie de politieke top in Den Haag en had dit invloed op 
het beleid?

Uit deze stukken, afkomstig uit het archief van de MARID in Nieuw-
Guinea, blijkt dat de marinetop begin augustus 1962 op de hoogte was 
van actieve Sovjetsteun. De afbeeldingen zijn op groter formaat te 
bekijken op www.kvmo.nl/2012.



In oktober 2012 is het exact vijftig jaar geleden dat de soevereiniteit van Nederlands Nieuw-Guinea 
werd overgedragen aan de Verenigde Naties en er een begin werd gemaakt met de terugtrekking 
van de aldaar gestationeerde Nederlandse troepen. Op 1 mei 1963 droegen de Verenigde Naties de 
soevereiniteit over aan de Republiek Indonesië en werd de naam veranderd in Irian Jaya. Hiermee 
kwam een eind aan enkele honderden jaren Nederlandse aanwezigheid in Azië. 

Machtsvertoon en 
confrontatie in de Oost

Besluitvorming over de reis van Hr.Ms. Karel Doorman 
naar Nederlands Nieuw-Guinea 

Ontstaan van het conflict
Na de overdracht van de soevereiniteit van voormalig Nederlands-
Indië aan Indonesië, op 27 december 1949, was Nieuw-Guinea 
in Nederlandse handen gebleven. De regering in Den Haag 
voerde een aantal argumenten aan waarom dit gebied onder 
Nederlands gezag diende te blijven. Deze waren vooral bestemd 
om internationale steun te verkrijgen voor het Nederlandse 
beleid. Ten eerste werd het strategische belang van Nederlands 
Nieuw-Guinea naar voren gebracht. Nieuw-Guinea was volgens 
de regering in Den Haag van grote betekenis als een buffer tegen 
het steeds groter wordende communistische gevaar in Oost- en 
Zuidoost-Azië. 

De regering hoopte dat vooral de Amerikaanse regering gevoelig 
zou zijn voor dit argument. Indonesië was één van de landen 
die volgens de zogenaamde Dominotheorie van de regering-
Eisenhower het gevaar liep in het communistische kamp te 
belanden. Ten tweede zou Nieuw-Guinea zowel etnisch als 
geografisch niet tot Indonesië behoren. Ten derde werd Indonesië 
niet in staat geacht om de plaatselijke Papoea-bevolking te 
civiliseren. Dat Nederland daar voor 1949 zelf nauwelijks aandacht 
aan had besteed, vergat Den Haag gemakshalve. Ook was Nieuw-
Guinea volgens de Nederlandse regering van belang voor de 
Nederlandse handelsvaart en de Koninklijke Marine. Ten slotte 
werd het economische belang benadrukt; het was namelijk 
mogelijk dat er grote bodemschatten aanwezig waren op het 
eiland. Deze vielen overigens in het niet bij de economische Hr.Ms. Karel Doorman aan de kade in Sorong, 1960. (foto NIMH) 
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Sovjetbemanning het mogelijk op Hr.Ms. Evertsen gemunt had, 
ontkracht het beeld dat een verrassingsaanval onmogelijk was. 
Bovendien verwachtte de MARID de aanval op de west- en 
zuidkust en niet op de noordkust, waar de aanval zou plaatsvinden. 
Hierdoor werden Nederlandse eenheden verkeerd gepositioneerd 
en kon Indonesië een onverwachte klap uitdelen.
Volgens oud-militairen en historici leverde de MARID gedurende 
het Nieuw-Guineaconflict uitstekend werk. Dit beeld verdient 
bijstelling. De MARID leverde weliswaar goede technische en 
tactische inlichtingen, maar zij schoot tekort in het interpreteren 
van de Russische bedoelingen, de betekenis van actieve 
Sovjetsteun, het aanvalsdoel van operatie Djajawidjaja en het 
informeren van de politieke top. Desondanks was het geleverde 
dreigingsbeeld, in combinatie met de Amerikaanse druk, voor het 
kabinet voldoende ernstig om Nieuw-Guinea op te geven.
Veel Nederlanders, waaronder veteranen, voelden zich verraden 
door de Nederlandse politiek en de Verenigde Staten. Wellicht 
komt er nu meer waardering voor het gevoerde Amerikaanse 
beleid en het Nederlandse besluit Nieuw-Guinea op te geven. 
Indien het kabinet niet op 15 augustus 1962 had ingestemd met het 
akkoord van New York, was de kans op escalatie groot geweest. 
Nederlandse marine-eenheden zouden in de openingsfase 
verrassend uitgeschakeld worden door onderzeeboten en Tu-16’s. 
Biak en Hollandia, waar niet alleen militairen maar ook veel burgers 
woonden, zouden vanuit de lucht gebombardeerd worden. De 
Amerikaanse Zevende Vloot zou assisteren in het evacueren van 
duizenden westerse burgers uit Nieuw-Guinea. In deze wateren 
hadden de Indonesisch-Russische onderzeeboten vrij spel om elk 
schip te torpederen. 

Alles overziend wordt duidelijk dat Nederland door het oog van de 
naald is gekropen en in augustus 1962 onbewust een hoogtepunt 
bereikte in de Koude Oorlog, vlak voor de Cubacrisis. De geheime 
actieve Sovjetsteun brengt het Nieuw-Guineaconflict vijftig jaar na 
dato in nieuw perspectief.

LTZ 2 OC W.M. (Matthijs) Ooms is instructeur aan de 
Nederlands-Belgische Operationele School en studeert binnenkort 
af in militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Dit 
artikel is gebaseerd op de masterscriptie ‘Het Nieuw-Guineaconflict 
in nieuw perspectief; hoe in 1962 actieve militaire Sovjetsteun aan 
Indonesië leidde tot het verlies van onze laatste kolonie in de Oost.’
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belangen die Nederlandse bedrijven tot halverwege de jaren vijftig 
hadden in Indonesië. Bovenstaande standpunten maken duidelijk 
dat de regering in Den Haag niet van plan was afstand te doen van 
Nieuw-Guinea, wat leidde tot een ruim tien jaar durend conflict 
tussen Nederland en Indonesië.

Internationalisering van de kwestie
Tot 1955 werd een aantal malen vergeefs geprobeerd om tot 
een diplomatieke oplossing voor het conflict te komen. De 
standpunten van zowel de Nederlandse als Indonesische regering 
verhardden zich daarna aanzienlijk. De Nederlands-Indonesische 
Unie, die op dat moment alleen op papier nog bestond, werd in 
1956 van Indonesische zijde opgezegd. Een aantal keren wist de 
Indonesische regering de kwestie Nieuw-Guinea op de agenda van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te plaatsen, 
maar veel leverde dat niet op. De politieke situatie in Indonesië 
radicaliseerde in de periode 1956 – 1957. De positie van president 
Sukarno was wankel en de invloed van de Partai Komunis Indonesia 
(PKI) was aanzienlijk toegenomen. Deze instabiliteit was voor 

een groot deel te wijten aan de slechte financieel-economische 
omstandigheden in het land. In deze chaotische situatie voerde 
Djakarta de druk op Nederland verder op. 

Nederland ging als bliksemafleider voor binnenlandse spanningen 
fungeren. Zo werden in december 1957 Nederlandstalige 
publicaties verboden en mocht de Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij (KLM) niet meer landen in Djakarta. Nederlandse 
bedrijven, waaronder de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
(KPM), werden aan het einde van dat jaar bezet door 
vakbondsleden en enkele maanden later genationaliseerd. 
Bovendien dienden Nederlanders het land te verlaten. Singapore, 
en daarmee indirect ook de Britse regering, bevond zich hierbij 
al snel in een lastig parket. De Singaporese autoriteiten boden 
faciliteiten aan voor de opvang van uitgezette Nederlandse 
onderdanen en een deel van de genationaliseerde KPM-vloot vond 
onderdak in de haven van Singapore. Tevens opereerde 
de onderzeebootjager Hr.Ms. Groningen op dat moment 
vanuit Singapore. Na vertrek uit deze havenstad kreeg de 
Groningen instructie eventueel bezette KPM-schepen te 
ontzetten. De Groningen kwam echter niet in actie, maar 
de jager Hr.Ms. Drenthe deed dit wel bij de ontzetting van 
m.s. Kasimbar. Indonesië waarschuwde zowel Singapore 
als de Britse regering dat steunverlening aan Nederland 
van invloed kon zijn op de goede betrekkingen. De 
spanningen tussen Londen en Djakarta namen verder toe 
door diverse incidenten zoals de onderschepping door de 
Indonesische luchtmacht van een Gloster Meteor van de 
Royal Air Force (RAF) in het Indonesische luchtruim. 
Diverse Indonesische kranten typeerden Singapore als 
het centrum van Westerse antikoloniale activiteiten in 
Zuidoost-Azië.1 Deze constatering werd bevestigd door 
de Britse steun aan rebellen op Sumatra en Celebes. 
Verzetsbewegingen op Celebes en Sumatra begonnen 
zich in steeds grotere mate te verzetten tegen het bewind 

van Sukarno en riepen begin 1958 zelfs een eigen regering in 
het leven. De rebellen kregen daarbij ook ondersteuning van 
de Amerikaanse regering. De Verenigde Staten waren namelijk 
bevreesd dat Sukarno steeds afhankelijker zou worden van de PKI 
en uiteindelijk in het communistische kamp terecht zou komen.2 
De auteur Greg Poulgrain stelt dat de Britten een duidelijk motief 
hadden om de CIA te ondersteunen bij hun assistentie van de 
rebellen. De opstand op Sumatra kon namelijk leiden tot een 
sterkere band tussen de op korte termijn op te richten federatie 
Maleisië en Sumatra.3 In deze chaotische omstandigheden was 
het conflict over Nieuw-Guinea voor Sukarno een uitgelezen 
mogelijkheid de eigen bevolking weer achter zich te krijgen door 
gebruik te maken van de antikolonialistische sentimenten van de 
bevolking.

De zoektocht naar steun
Ondanks de toenemende spanningen tussen Nederland en 
Indonesië bestond er in Nederlandse ogen op dat moment 
geen groot gevaar voor de veiligheid van Nieuw-Guinea. De 
Indonesische strijdkrachten werden namelijk niet in staat geacht 
een grootschalige aanval uit te voeren. Dit werd voornamelijk 
veroorzaakt door de verouderde uitrusting van de Indonesische 
strijdkrachten, maar ook de geoefendheid van de Indonesische 
krijgsmacht was niet optimaal. Hier kwam echter op korte 
termijn verandering in nadat er grote orders voor de levering van 
militair materieel werden geplaatst bij onder andere een aantal 
communistische staten, waaronder de Sovjet-Unie. Tevens werd 
al snel duidelijk dat de Indonesische strijdkrachten op effectieve 
wijze de opstanden op Sumatra en Celebes hadden neergeslagen. 
Bovendien zorgden deze operaties tegen rebellen voor een 
betere geoefendheid. Nu was gebleken dat het bewind van 
Sukarno aan het roer bleef was ook Washington van standpunt 
veranderd. Volgens de Verenigde Staten dienden de Indonesische 
strijdkrachten versterkt te worden om als anticommunistische 
factor te kunnen optreden tegen de groeiende invloed van de 
PKI. Om dit te bereiken besloot de Amerikaanse regering op 
beperkte schaal wapens te leveren aan Indonesië. Het was immers 
volgens de Amerikanen, in de context van de Koude Oorlog, 
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van het grootste belang dat Indonesië niet zou afglijden naar een 
communistisch bewind. 

Ook in Den Haag werden deze nieuwe ontwikkelingen op de 
voet gevolgd en nam de bezorgdheid om de veiligheid van 
Nieuw-Guinea toe. De regering, in de persoon van minister 
van Buitenlandse Zaken Joseph Luns, probeerde bij de drie 
belangrijkste bondgenoten, te weten de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië en Australië, steun te verkrijgen in geval van een 
Indonesische aanval. Vooral van Australië werd militaire steun 
verwacht, omdat het land in het verleden de Nederlandse politiek 
ten aanzien van Nieuw-Guinea had gesteund. Volgens Hellema 
wist minister Luns in oktober 1958 een toezegging te verkrijgen 
van J.F. Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. 
Verwacht werd dat deze steun voornamelijk van logistieke aard 
zou zijn. De concrete invulling van deze Amerikaanse steun was 
echter onduidelijk en verschillende Nederlandse topdiplomaten 
twijfelden er dan ook aan of er in geval van een Indonesische 
aanval daadwerkelijk kon worden gerekend op de Verenigde 
Staten. 

Ook van Australische en Britse kant kwam het niet tot feitelijke 
toezeggingen van militaire steun, ondanks diplomatieke druk van 
Nederland. De Britse regering liet zich hierbij leidden door het 
Amerikaanse beleid. Vooral na het debacle van de Suez-crisis werd 
de buitenlandse politiek van Groot-Brittannië sterk gebaseerd op 
het Amerikaanse beleid.4 De Britse en Amerikaanse regering gaven 
echter wel een verklaring uit waarin zij stelden dat beide landen 

tegen het gebruik van geweld waren om territoriale veranderingen 
door te voeren. Hellema stelt dat ondanks het ontbreken van 
concrete toezeggingen voor de verdediging van Nederlands 
Nieuw-Guinea de diplomatieke steun van de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië als een succes kon worden beschouwd.5 Deze 
steun leek er namelijk op te duiden dat Nederland in geval van een 
Indonesische aanval zou worden bijgestaan. 

Tegelijkertijd bestaat de indruk dat het ontbreken van concrete 
toezeggingen was bedoeld om het Nederlandse beleid ten 
opzichte van Indonesië af te zwakken. De Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië waren er immers niet bij gebaat de situatie in 
Zuidoost-Azië te laten escaleren. Volgens de al eerder genoemde 
Amerikaanse Dominotheorie was het namelijk mogelijk dat geheel 
Zuidoost-Azië communistisch zou worden, indien bijvoorbeeld 
Indonesië in communistisch vaarwater geraakte. Als gevolg van 
deze theorie waren de Verenigde Staten al enkele jaren aanwezig 
in Vietnam, het voormalige Indochina. De Britten hadden, zoals 
al eerder geconstateerd, hun handen ook al vol aan de onrustige 
situatie in Maleisië en Singapore. Om de Britse positie in 
Zuidoost-Azie te waarborgen waren plannen opgesteld in 1963 te 
komen tot de federatie Maleisië, bestaande uit Singapore, Maleisië 
en de Oost-Maleisische staten Sarawak en Noord-Borneo. Dit was 
voornamelijk bedoeld om de belangrijke haven van Singapore te 
behouden voor de Royal Navy en bovendien te voorkomen dat 

er in Singapore een communistisch bewind aan de macht zou 
komen.6 

Versterking van de defensie van Nederlands Nieuw-
Guinea
Voor de versterking van de defensie van Nieuw-Guinea was het 
in Nederlandse ogen noodzakelijk extra militair materieel aan te 
schaffen bij de Verenigde Staten. Het verzoek werd echter door 
Washington afgewezen. En dat terwijl er in dezelfde periode 
wel sprake was van Amerikaanse militaire steunverlening 
aan Indonesië. Door het uitblijven van het nieuwe materieel 
concludeerde het juist aangetreden kabinet De Quay dat het 
noodzakelijk was de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-taken 
te beperken ten gunste van een versterking van de defensie van 
Nieuw-Guinea. Volgens een rapport van het Comité Verenigde 
Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) kon niet gerekend worden 
op Amerikaanse steun bij een grootscheepse Indonesische aanval. 

Het is opmerkelijk dat er in de plannen van de Verenigde Chefs 
van Staven aan de ene kant werd gesteld dat er geen steun te 
verwachten was van de bondgenoten, terwijl er tevens wel 
vanuit werd gegaan dat Nederlandse troepen in geval van 
een Indonesische aanval stand dienden te houden totdat er 
bondgenootschappelijke steun zou komen. Volgens de Chefs 
van Staven diende de Nederlandse krijgsmacht daarom in staat 
te zijn op eigen kracht een grote infiltratie van de Indonesische 
strijdkrachten te kunnen weerstaan. In de jaren daarvoor waren 
er voornamelijk relatief kleinschalige infiltratiepogingen geweest. 
Een gezagsondermijnende tactiek van de Indonesische krijgsmacht 
die later tijdens de zogenaamde konfrontasi ook in Maleisië zou 
worden toegepast. Om aan beide niveaus van infiltratie het hoofd 
te kunnen bieden diende de verdediging van Nieuw-Guinea 
versterkt te worden. Voor de uitvoering van dit plan moesten 
onder meer zes compagnieën infanterie van de Koninklijke 
Landmacht naar Nieuw-Guinea worden uitgezonden. Het was 
echter voornamelijk de versterking van de luchtverdediging en 
-verkenning die prioriteit kreeg. 

Om deze lacunes in de verdediging aan te pakken viel het 
besluit onder andere een afdeling luchtdoelartillerie van de 
Koninklijke Landmacht en een squadron met twaalf Hawker 
Hunter jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht naar 
Nieuw-Guinea uit te zenden. Het was echter door de gebrekkige 
infrastructuur op Nieuw-Guinea niet mogelijk deze op korte 
termijn in te zetten. Doordat het gevaar voor een Indonesische 
aanval nog steeds aanwezig was, stelden de Marinestaf en de 
Verenigde Chefs van Staven voor als overbrugging van deze 
periode het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman uit te zenden 
naar Nederlands Nieuw-Guinea. Smaldeel V werd gevormd door 
de Karel Doorman, de onderzeebootjagers Hr.Ms. Groningen 
en Hr.Ms. Limburg en de gecharterde tanker Mijdrecht. In 
een communiqué van de Marine Voorlichtingsdienst werd 
medegedeeld dat het officiële doel van de reis van Smaldeel V 
vlagvertoon in de Oost was. De auteurs Van Holst Pellekaan, de 
Regt en Bastiaans merken echter terecht op dat het werkelijke 
doel van de reis een versterking van de defensie van Nieuw-Guinea 
was.7 Door de internationale kritiek op de reis van het Smaldeel 
werd echter benadrukt dat het om een vlagvertoonreis ging.8 Na 

de reis van de Karel Doorman was in 
diplomatiek opzicht een mislukking

Kaart van het gebied. (NIMH)
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het vertrek van het Smaldeel V eind mei 1960 nam de kritiek op 
de reis toe. Zo vond het geplande bezoek aan Australië in een 
versoberde vorm plaats. Door een staking van de havenarbeiders 
in Fremantle moest de Doorman op eigen kracht in de haven 
aanleggen en werden er geen gezamenlijke oefeningen met de 
Australische krijgsmacht gehouden. Ook de Indonesische regering 
bleef druk uitoefenen op onder meer Japan, waarbij werd gedreigd 
de diplomatieke en economische banden te verbreken indien 
het vlootbezoek van het Smaldeel aan Japan zou doorgaan. De 
Japanse regering gaf uiteindelijk toe aan dit dreigement en zegde 
het bezoek af. Opmerkelijk is dat de Mijdrecht wel een bezoek 
bracht aan de haven van Kobe. Tevens werden de diplomatieke 
betrekkingen tussen Indonesië en Nederland in augustus 1960 
verbroken door president Sukarno. De reis leidde internationaal 
uiteindelijk tot een storm van protest en diplomatieke 
moeilijkheden met Indonesië en Japan. 

Conclusie
Ondanks het feit dat de Karel Doorman de versterkingen in 
de vorm van Hunters en Alouettes afleverde in Biak en daarmee 
voldeed aan één van de belangrijke doelstellingen van de reis, kan 
gesteld worden dat de reis in diplomatiek opzicht een mislukking 
was. Het doel van een vlagvertoonreis: het kweken van goodwill 
bij bevriende staten was niet gelukt, er was juist veel kritiek van 
bijvoorbeeld Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 
Ook de militaire versterking bleek op termijn onvoldoende te 
zijn om druk op Indonesië uit te blijven oefenen. De conclusie 
moet dan ook luiden dat de positie van Nederland in de Oost na 
de reis van Hr.Ms. Karel Doorman eerder verzwakt dan versterkt 
was. Enige jaren later bleek overigens dat de naval diplomacy van 

de Britse vloot wel werkte om druk uit te oefenen op Indonesië. 
De aanwezigheid van de Royal Navy in Zuidoost-Azië zond een 
belangrijk waarschuwingssignaal uit voor het geval Indonesië de 
situatie wilde laten escaleren. 

Tijdens deze konfrontasi tussen Indonesië en Groot-Brittannië in 
de periode 1963 – 1966 paste de Indonesische krijgsmacht een 
vergelijkbare tactiek van infiltratie toe, die zij ook bij Nederlands 
Nieuw-Guinea had gebruikt. Indonesië slaagde er echter niet in 
het behaalde succes in het conflict om Nederlands Nieuw-Guinea 
te herhalen. 

M.J. (Maarten) van Eek MA is als Documentair 
Informatiespecialist verbonden aan het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie.
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Pivot
Begin januari van dit jaar kondigde president Obama een ‘shift’ aan. Niet 
ongewoon, er gaat bijna geen week voorbij of de president verzet wel ergens 
de bakens. 

Nieuwe aanpak gezondheidszorg, nieuwe aanpak schuldencrisis, nieuwe aanpak obesitas, nieuwe 
aanpak Syrië, enzovoort. Niets bijzonders, maar op donderdag 5 januari verzette hij toch wel even een 
paard, een loper èn een toren op het schaakbord. Het is nu zelfs een ‘pivot’ genoemd: een draaipunt. 
Obama maakte bekend dat Amerika een tandje minder moet met Defensie (480 miljard dollar),  maar 
er in de Asia-Pacific regio, lees China, juist een schepje bovenop gaat doen. De president sprak van een 
einde aan een decade van oorlog (en, dacht ik: illusies). Geen ‘long-term nation-building with large 
military footprints’ met Amerikaans belastinggeld. Slecht nieuws voor het leger en de mariniers, want 
tienduizenden ontslagbrieven in hun gelederen zullen voor de 10-15% reductie van het defensiebudget 
moeten zorgen. 

‘Onze bezuinigingen op Defensie zullen niet ten koste gaan van de Pacific Regio’, had Obama in 
november al verklapt. Daar is veel water, dus dat was relatief goed nieuws voor de Navy. Inderdaad 
verduidelijkte minister Leon Panetta (Defensie) op de jaarlijkse Asia Security Summit, ook bekend 
als de Shangri Lah-top, in juni dat hij vooral in maritieme termen dacht. In 2020 zal zo’n 60% van de 
Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan kruisen, nu is dat ongeveer 50%. Dat lijkt weinig, maar het is als 
met balbezit tijdens een voetbalwedstrijd: 50-50 ziet er toch heel anders uit dan 60-40.  De vloot zal 
opgebouwd zijn rond zes (van de ….) vliegkampschepen waarover de US Navy beschikt. Piraterij en 
antiterrorisme zullen de vloot voor een deel bezighouden, maar het hoofddoel is toch China. 

Singapore zal een basis worden voor Amerikaanse Littoral Combatschepen en wordt een Den Helder 
van de Chinese zeeën. Ook de boodschap was helder: het deel van de wereld waar zich ‘de meeste 
kernmachten van de wereld’ bevinden, waar ‘de helft van de mensheid woont’ en het grootste deel 
van de handelsroutes over zee naar de VS lopen zal (alles in de woorden van Obama)  ‘top priority’ in 
het veiligheidsbeleid zijn.

China laat zich ook niet onbetuigd. De Chinese defensie-uitgaven zijn volgens Globalsecurity.org 
sinds 1989 met gemiddeld bijna 13% per jaar gestegen, al zijn ze ook nu nog niet een vijfde van het 
Amerikaanse defensiebudget. Alle landen betwisten stukken van de aangrenzende zeeën, wat voor 
spanning en schermutselingen zorgt en half juli nog tot het mislukken van de ASEAN-top, nadat geen 
slotverklaring mogelijk bleek over de grensruzies in de Zuid-Chinese Zee. 
 
De spanning opvoeren is natuurlijk ook geen heilzaam recept, dus Obama moet tactvol reageren. 
Begin augustus lekten via de New York Times de contouren uit van Air-Sea Battle, een door de 
denktank van de oude rot Andrew Marshall (bekend van de revolution in military affairs) aangereikte 
blauwdruk om China militair te weerstaan. Naar zijn Center for Strategic and Budgetary Assessments 
wordt in het Pentagon goed geluisterd. Na 25 war games en vele deelstudies over het probleem-China 
presenteert het CSBA nu een scenario waarin vliegtuigen en schepen zich onkwetsbaar zullen maken 
voor Chinese aanvallen door over de Pacific uit te waaieren. Daarbij zullen – nog steeds volgens de NYT 
–  stealth bommenwerpers en onderzeeboten China’s ogen en oren meteen proberen te verblinden in 
een beginoffensief. Gevolgd door massale conventionele aanvallen op vasteland-doelen. Allemaal om 
te voorkomen dat de eerste klap – een daalder waard – door China wordt uitgedeeld. Lees: dat China 
in staat is om Amerikaanse aanwezigheid in die aangrenzende zeeën te ontzeggen.

China is not amused maar volgens de Times klagen ook de US Army en de US Marine Corps steen 
en been. Zij vinden de Air-Sea Battle plannen riskant en overdreven, schrikbarend duur en (dus) 
bedreigend voor hun eigen capaciteit. Een vertrouwd patroon, door de een afkeurend interservice 
rivalry genoemd, door de ander een nuttige vorm van checks & balances. 

Singapore wordt een 
Den Helder van de 

Chinese zeeën
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Van Scud-C tot Unha-3
Een overzicht van het Noord-Koreaanse raketprogramma

De satelliet was officieel bedoeld voor aardobservatie, maar 
Westerse regeringen en de regeringen van Japan en Zuid-Korea 
beschouwen de lancering als een dekmantel voor het testen van 
technologie voor intercontinentale ballistische raketten.2 De 
draagraket voor de satelliet, de Unha-3, is weergegeven in Figuur 1. 
De satellietlancering, op 13 april 2012, liep uit op een mislukking. Er 
is vooralsnog onvoldoende informatie beschikbaar om te kunnen 
weten wat er misging. De raket brak na de lancering in stukken, 
maar er is conflicterende informatie over het tijdstip waarop de 
raket opbrak en over waar de brokstukken terecht kwamen.4 De 
beoogde baan van de Kwangmyongsong-3 geeft informatie die, in 
combinatie met gegevens uit open bronnen, wordt gebruikt voor 
computersimulaties van de Unha-3. De meeste Noord-Koreaanse 

ballistische raketten zijn gebaseerd op technologie van door de 
Sovjet-Unie ontwikkelde Scud-B raketten, maar de beperkingen 
hiervan houden in dat een intercontinentale raket, die vanuit 
Noord-Korea de Verenigde Staten kan bereiken, enorm groot 
moet zijn. 
De simulaties beantwoorden de vraag of de Unha-3 ook een vari-
ant is van de Scud of gebruik maakt van geavanceerdere technolo-
gie, waarmee Noord-Korea ook compactere raketten zou kunnen 
bouwen die een bedreiging vormen voor de Verenigde Staten. 

Het berekenen van de raketbaan 
De baan van een ballistische raket bestaat uit drie fases. Tijdens de 
boost-fase wordt de raket aangedreven. Tijdens de mid-course-fase 
wordt de baan grotendeels buiten de atmosfeer vervolgd. Tijdens 
de laatste fase van de vlucht richting doel, de re-entry, komt 
de wapenlading van de raket de atmosfeer weer binnen. Waar 
de wapenlading uiteindelijk terecht komt, wordt voornamelijk 
bepaald door de snelheid, vlieghoogte en de pitch-hoek (de hoek 
van de baan met de horizontaal) aan het einde van de boost-

Figuur 1: De Unha-3 voor de lancering.3

Op 16 maart jl. kondigde het Noord-Koreaans 
ruimteagentschap aan dat, ter ere van de 
honderdste geboortedag van Kim-Il-Sung, 
een satelliet gelanceerd zou worden vanaf 
een raketbasis in het westen van Noord-
Korea. Het plan was om de 100 kg wegende 
satelliet, met de naam Kwangmyongsong-3, 
naar het zuiden te lanceren naar een 
cirkelvormige polaire baan op een hoogte 
van 500 km.1

( (

fase. Een groter bereik vereist een grotere snelheid. De snelheid       
volgt, bij benadering, uit de raketvergelijking 

Hierin is        de massa bij de start (lift-off),         de massa aan het 
einde van de boost-fase (burn-out),    de zwaartekrachtsversnelling 
en         de specific impulse van de brandstof. Dit is een maat voor 
de acceleratie per kilogram brandstof.5 Typische waarden voor de 
Scud-B (aan de hand van gegevens uit tabel 1) zijn                    s,   
                      kg en                        kg, wat een       oplevert van 2.2 
km/s. De raketvergelijking laat zien dat het bereik kan worden 
vergroot door        of de verhouding                  te vergroten. Een 
energiekere brandstof levert een grotere      , maar dit vereist 
een nieuw motorontwerp. Het verschil tussen        en         is de 
massa van de gebruikte brandstof. De verhouding                  is 
dus groter wanneer de massa van de brandstof een groter deel 
uitmaakt van het totaalgewicht. Het opofferen van nuttige lading 
is een mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen, maar ook het 
lichter maken van de constructie van de raket, bijvoorbeeld 

( (

kan de Unha-3 een bedreiging vormen  
voor de Verenigde Staten?

door het gebruik van lichtere materialen. De verhouding kan 
ook worden vergroot door een bestaand motorontwerp op te 
schalen of door meerdere motoren te koppelen. Bij eenzelfde 
nuttige lading, vormt de lading dan een kleiner deel van de totale 
massa. Bij een meertrapsraket, tenslotte, hoeft de massa van de 
afgeworpen trappen niet gedurende de hele boost-fase te worden 
meegenomen. Binnen het Noord-Koreaanse raketprogramma zijn 
al deze manieren toegepast. 
Voor het berekenen van raketbanen is een computerprogramma 
geschreven dat de bewegingsvergelijkingen van de raket oplost. 
Het is geïmplementeerd in MATLAB/ Simulink, maar heeft 
dezelfde opzet als een bestaand programma van Forden van 
het MIT.6 Het is gevalideerd aan de hand van bekende gegevens 
van echte raketten en wordt binnen de Nederlandse Defensie 
Academie ook gebruikt in het onderwijs aan adelborsten en 
cadetten van de studierichting Militaire Systemen & Techniek. 
Het programma maakt gebruik van een aantal benaderingen. De 
stuwkracht van een trap hangt niet af van de vlieghoogte, de aarde 
wordt gemodelleerd als een perfecte bol en er is geen wind. 
Ook de manier waarop gestuurd wordt in het programma is 
een benadering. Bij een echte raket bepaalt een samenspel van 
krachten en krachtmomenten de baan tijdens de boost-fase. Er 
ontstaat een krachtmoment doordat de stuwkracht onder een 
hoek staat ten opzichte van de as van de raket en er ontstaat 
een invalshoek (angle of attack) tussen de as en de vliegrichting, 
met een aerodynamische lift-kracht en een aerodynamisch 
krachtmoment tot gevolg. In het computermodel werken geen 
krachtmomenten en wordt van de aerodynamische krachten 
alleen de luchtweerstand meegenomen. Er wordt gestuurd door 
de hoek       tussen de stuwkracht en horizontaal, zie figuur 2, 
te variëren als functie van de tijd, net als in het programma van 
Forden. 

De luchtweerstand hangt af van het oppervlak van de 
dwarsdoorsnede van de raket, de dichtheid van de atmosfeer en 
het Mach-getal. Dit is de verhouding tussen de snelheid van de 
raket en de geluidssnelheid. De dichtheid en de geluidssnelheid 
hangen af van de vlieghoogte volgens de zogenaamde 
standaardatmosfeer.7 

Het Noord-Koreaanse raketprogramma
T. Postol, professor aan het Massachusetts Institute of 
Technology, deed een uitgebreide analyse van door Noord-
Korea ontwikkelde ballistische raketten in het kader van een 
onderzoek naar het Iraanse raketprogramma.8 De meeste Noord-
Koreaanse ballistische raketten zijn gebaseerd op technologie 
van de Scud-B, waarschijnlijk omdat het ontwikkelen van 
nieuwe raketmotoren, constructies, materialen en energiekere 
raketbrandstof ingewikkeld is en uitgebreide tests vereist. Om 
vanaf lanceerplaatsen dicht bij de grens heel Zuid-Korea te kunnen 
bereiken werd bij de Noord-Koreaanse Scud-C nuttige lading 
opgeofferd aan extra brandstof. 
Door de Scud-B, inclusief de motor, te vergroten ontstond de 
Nodong, waarmee het grootste deel van Japan binnen bereik 
kwam. In 1998 en 2009 deed Noord-Korea pogingen satellieten 
te lanceren met nog grotere raketten. De draagraket bij de eerste 
lancering had waarschijnlijk een aangepaste Nodong als eerste 
trap en een Scud als tweede. De raket had ook een derde trap, 
waarschijnlijk gebaseerd op een SA-5 surface-to-air missile. De 
ballistische raket die bestaat uit de eerste twee trappen van deze 
draagraket staat in het Westen bekend als de Taepodong-1. Bij 
de tweede poging een satelliet te lanceren werd een nieuwe 
draagraket gebruikt, de Unha-2. Deze wordt geassocieerd met een 
ballistische raket met de naam Taepodong-2. Beide lanceringen 
mislukten doordat de derde trap niet tot ontbranding kwam.
Op grond van foto’s van de raket en gegevens van bestaande 
raketten kwam Postol tot de conclusie dat de eerste trap van de 
Unha-2 een cluster van vier Nodong motoren gebruikte en dat de 
tweede en derde trap gebaseerd waren op de Sovjet-Russische 
SS-N-6 medium range ballistic missile. De SS-N-6 is aanzienlijk 
geavanceerder dan varianten van de Scud, met een lichtere 
constructie en een grotere        9 ß

Figuur 2, krachten die in 
het computermodel worden 
meegenomen voor de berekening 
van de baan van een ballistische 
raket.

Figuur 3, Noord-Koreaanse raketten, in de juiste onderlinge verhouding. 
De afmetingen van de Taepodong-1 volgen uit het combineren van 
een Nodong als eerste trap en een Scud-B als tweede. De Taepodong-2 
bestaat uit de eerste twee trappen van de Unha-3 met een wapenlading 
in plaats van een derde trap.

.
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Hierin is               de hoogte van de baan boven het aardoppervlak,  
R de straal van de aarde, G de gravitatieconstante en M de massa 
van de aarde. Voor een cirkelvormige baan op een hoogte van 
500 km is de minimumsnelheid 7.6 km/s, aanzienlijk groter dan de 
snelheden bij ballistische banen. Wanneer de bereikte        kleiner 
is, belandt de raket weer op de aarde. Is       groter, dan wordt 
de baan een ellips om de aarde heen. Om de vlucht naar een 
omloopbaan te simuleren is het tijdsverloop van de hoek      in 
het computerprogramma aangepast. De eerste vijf seconden na 
de start vliegt de raket loodrecht omhoog, oftewel     =90º en aan 
het einde van de boost-fase is       nul. Het programma varieert het 
verloop tussen deze punten, totdat een baan gevonden wordt 
waarbij de pitch-hoek aan het einde van de boost-fase inderdaad 
nul is en  

Met het computerprogramma is bekeken of de raket theoretisch 
de geplande baan kan bereiken en of de afgeworpen trappen 
inderdaad in de aangegeven zones terecht komen, met de 
gegevens van Postol voor de Unha-2 als uitgangspunt. Met 
een nuttige lading van 300 kg (inclusief de massa van de 
aerodynamische beschermingskap en het mechanisme om de 

 Scud-B NK Scud-C Nodong Taepodong-1 Unha-2/3 Taepodong-2
payload [kg] 1000 300 700 700 300 800-1800
trap 1
Diameter [m] 0.88 0.88 1.25 1.25 1.4 1.4
massa leeg [kg] 1198 1393 1780 1780 8649 8649
massa brandstof [kg] 3699 4300 12913 12913 65401 65401
Isp [s] 230 230 230 230 235 235
brandtijd [s] 75 87 110 110 118 118
trap 2
Diameter [m]    0.88 1.5 1.5
massa leeg [kg]    1198 1287 1287
massa brandstof [kg]    3699 12263 12263
Isp [s]    230 255 255
brandtijd [s]    75 122 122
trap 3
Diameter [m]     1.25
massa leeg [kg]     465
massa brandstof [kg]     2630
Isp [s]     270
brandtijd [s]     274

Tabel 1, gegevens van verschillende Noord-Koreaanse raketten. Gegevens komen uit open bronnen of zijn daaruit afgeleid. Gegevens van de 
Taepodong-1 volgen uit het combineren van de Scud-B als tweede trap met een Nodong als eerste. Gegevens van de Unha-2 en 3 volgen uit de 
computersimulaties. Voor de Taepodong-2 zijn gegevens gebruikt van de eerste twee trappen van de Unha-2. 

Figuur 5, banen van de satelliet, eerste en tweede trap voor een 
omloopbaan op 490 km hoogte.

Figuur 6, het gesimuleerde eerste deel van de baan van de Unha-3 
is weergegeven in rood. De gele lijnen zijn de banen van de eerste en 
tweede trappen. De gebieden waarvoor Noord-Korea waarschuwde 
dat de trappen er terecht zouden komen zijn in wit weergegeven. De 
kijkrichting is naar het Westen. Weergave met Google Earth.

Figuur 7, maximum bereik van de Taepodong-2 als functie van de 
massa van de nuttige lading (payload).

Het maximum bereik van de Noord-Koreaanse Scud-C, de 
Nodong en de Taepodong-1 dat volgt uit simulaties staat in tabel 2 
en het resultaat is grafisch weergegeven in figuur 4. Het gebied dat 
door iedere raket bestreken kan worden, lijkt op het eerste gezicht 
een cirkel, maar door de draaiing van de aarde is het bereik naar 
het oosten ietwat groter, zoals ook blijkt uit tabel 2.

De Unha-3 en de Taepodong-2  
In een poging de wereld ervan te overtuigen dat de 
satellietlancering van april 2012 een vreedzaam doel diende, 
gaf Noord-Korea voor de lancering journalisten toegang tot de 
lanceerbasis. Op grond van hun foto’s lijkt de Unha-3 in grote 
lijnen hetzelfde als de Uhna-2. Enkele weken voor de lancering 
publiceerde Noord-Korea een NOTAM bericht, met twee zones 
waar in de periode van 12-16 april gevaar bestond voor schepen en 
vliegtuigen, omdat er afgeworpen trappen van de raket terecht 

In 2010 werd tijdens een parade in Pyongyang een raket 
gepresenteerd die als twee druppels water op de SS-N-6 lijkt, 
waardoor het niet onwaarschijnlijk is dat Noord-Korea inderdaad 
over deze technologie beschikt.10 De gegevens die nodig zijn om 
met het computerprogramma het bereik van de verschillende 
raketten uit te rekenen, staan in Tabel 1. De raketten staan 
weergegeven in Figuur 3.

 NK Scud-C Nodong Taepodong-1
Bereik naar het  
oosten [km] 536 1326 1606
Bereik naar het  
westen [km] 522 1267 1514

Tabel 2, maximum bereik van Noord-Koreaanse raketten op grond van 
computersimulaties

Figuur 4, grafische weergave van het gebied dat kan worden bereikt 
door de Scud-C (rood), de Nodong (geel) en de Taepodong-1 (wit) bij 
een lancering vanaf de Musudan-Ri lanceerbasis in het noordoosten 
van Noord-Korea. Weergave met behulp van Google Earth.

satelliet los te koppelen)12 volgt uit de simulatie een omloopbaan 
op een hoogte van 636 km, maar beide afgeworpen trappen 
belanden niet in de door Noord-Korea aangegeven zones. Met een 
gewicht van 500 kg wordt wel de juiste hoogte van 500 km bereikt, 
maar beide trappen belanden nog steeds niet in de juiste zones. 
Alleen door het aanpassen van parameters van de raket blijkt 
het mogelijk om daadwerkelijk met een gewicht van 300 kg een 
baan te bereiken op min of meer de juiste hoogte, waarbij beide 
trappen ook inderdaad in de juiste zones terecht komen. 
De       van de onderste trap is verhoogd van 220 s naar 235 s. Dit is 
nog steeds een redelijke waarde voor een Scud-variant. De        van 
de bovenste twee trappen is respectievelijk verlaagd van 300 s 
naar 255 s en van 300 s naar 270 s. Deze waarden zijn kleiner dan 
gepubliceerde waarden voor de SS-N-6 van  274 s (zeeniveau) en  
290 s (in vacuüm), maar ze zijn wel groter dan de        van Scud-
varianten.13  Het begin van de bereikte omloopbaan en de banen 
van de trappen staan in figuur 5 en 6.
Het is ongetwijfeld mogelijk om andere parameters aan te passen 
en zo een vergelijkbare baan te genereren, maar bij een        voor de 
tweede en derde trap die wel overeenkomt met Scud-varianten, 
moet de lege massa van de trappen dramatisch worden verlaagd 
om op de juiste hoogte uit te komen. Onderzoekers van Stanford 
University, die een vergelijkbare baananalyse hebben uitgevoerd, 
kwamen ook tot de conclusie dat ze de parameters van de raket 
moesten aanpassen ten opzichte van de waarden van Postol. Ze 
hebben echter geen details gepubliceerd.14

Als aangenomen wordt dat de Taepodong-2 bestaat uit de eerste 
twee trappen van de Unha-2/3, met in plaats van de derde trap 
een wapenlading, kan er een model van worden opgesteld. 
De gegevens staan in Tabel 1. Figuur 7 laat het bereik zien als 
functie van massa van de wapenlading, bij een lancering naar het 
oosten. Met een nuttige lading van 1500 kg (bijvoorbeeld een 
atoomwapen) is het bereik 6200 km en met 800 kg is het 9500 km.

Figuur 8 laat zien dat Alaska binnen bereik is met 1500 kg nuttige 
lading. Met 800 kg is het bereik van de raket groot genoeg om ook 
het noordwesten van de Verenigde Staten en Hawaii te bereiken. ß

zouden komen.11 Deze zones en de baangegevens zijn belangrijke 
aanwijzingen voor de prestaties van de Unha-3. 
Het bereiken van een omloopbaan stelt andere eisen aan een raket 
en aan de simulatie dan een ballistische baan. Voor ballistische 
banen met een maximum bereik is de pitch-hoek aan het einde 
van de boost-fase ongeveer 45º, maar voor een cirkelvormige 
omloopbaan moet de raket aan het einde van de boost-fase 
horizontaal vliegen, met een pitch-hoek gelijk aan nul. Daarnaast 
moet aan het einde van de boost-fase een snelheid worden bereikt.
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Conclusie
De rakettest uit april 2012 mislukte, maar de parameters van de raket 
die volgen uit de simulaties bevestigen dat Noord-Korea met de 
Unha-2 en Unha-3 grote vorderingen heeft geboekt op raketgebied. 
De eerste trap van deze raketten is waarschijnlijk nog steeds op 
de oude technologie van de Scud gebaseerd, maar de tweede 
trap is geavanceerder, met een energiekere brandstof en lichtere 
constructie. Een paar dagen na de mislukte test, tijdens een parade 
die ook onderdeel was van de viering van de geboortedag van Kim-
Il-Sung, reden zes nieuwe mobiele lanceertrucks met een tot dan 
toe onbekend type drietrapsraket door Pyongyang.15 
Aangenomen dat ze echt zijn en over een eerste trap beschikken 
die qua constructie en        vergelijkbaar is met de tweede trap 
van de Unha-2 en Unha-3, hebben deze veel compactere raketten 
waarschijnlijk ook een intercontinentaal bereik. Ze vormen zo een 
potentieel veel grotere dreiging voor de Verenigde Staten dan de 
Taepodong-2. ß

Figuur 8, 
bereik van de 
Taepodong-2 
met een 
wapenlading 
van 1500 kg 
(geel) en 800 
kg (rood). 
Weergave met 
behulp van 
Google Earth.
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Naam  : Bernard Fritzsche
Geboortedatum  : 13 januari 1952
Uit dienst  : per 29 april 2006 
Laatste rang/functie  : KLTZ / Hoofd van NBCD school
Datum leeftijdsontslag  : 29 april 2006

Waarom bent u naar de Marine gegaan? 
‘In 1973 ben ik als 4e stuurman GHV gaan varen bij Shell Tankers 
BV. In die periode waren officieren ter koopvaardij tot 27 jaar 
vrijgesteld van militaire dienstplicht onder de voorwaarde dat de 
Koninklijke Marine jaarlijks wel plm. 25 reserve-officieren in dienst 
zou kunnen nemen. In mijn verlofperiode in 1977 werd ik gebeld of 
ik mijn dienstplicht alsnog op vrijwillige basis zou willen vervullen. 
Ik heb daar toen met veel plezier gebruik van gemaakt, met in mijn 
achterhoofd altijd nog het idee om mijn ambitie om vlieger te 
worden waar te kunnen maken.’

Wat is u het meest van uw opleiding op het KIM 
bijgebleven?
‘Als Adspirant Reserve Officieren kregen wij een verkorte 
opleiding bij het KIM waarbij de nadruk lag op het wegwijs maken 
in de wereld die Marine heet. Omdat wij ouder in leeftijd waren 
dan de adelborsten moesten wij wel weer even wennen aan de 
nogal schoolse opzet. In een half jaar werden we in hoog tempo 
klaargestoomd voor  meestal varende functies bij de verschillende 

operationele groepen. Ik zelf werd vanuit die opleiding geplaatst 
in de opleiding tot waarnemer bij de Marine Luchtvaartdienst. 
Hiermee kon ik toch nog mijn ambitie realiseren.’

Welke plaatsingen zijn voor u het meest bijzonder 
geweest en waarom? 
‘In mijn carrière heb ik drie plaatsingen als zeer bijzonder ervaren. 
Dat was ten eerste mijn plaatsing met een vluchteenheid aan 
boord van Hr.Ms. Piet Hein, waarmee we een schitterende 
STANAVFORLANT hebben uitgevoerd, waarbij wij onder 
meer Groenland hebben aangedaan. Mijn tweede bijzondere 
plaatsing was die van Hoofd van de Sectie Georganiseerd 
Overleg bij de KVMO. In die functie heb ik heel veel geleerd 
over het functioneren van de KM in het politiek, bestuurlijk en 
maatschappelijk bestel. Ik heb daarbij veel kunnen betekenen voor 
het welbevinden van mijn collega officieren.
Mijn laatste bijzondere plaatsing was die van Commandant van 
Vliegtuigsquadron 7. Ik was daar eindverantwoordelijk voor de 

verschillende opleidingen ten behoeve van de Groep Maritieme 
Helikopters en voor Search and Rescue taak, zoals de KM die 
al decennia lang met succes uitvoert. De bemanning was daar 
buitengewoon trots en zeer gemotiveerd om alle missies tot in de 
perfectie uit te voeren.’  

Bent u veel van huis geweest? Hoe heeft u dit ervaren 
in uw gezin?
‘Mijn langste periode die ik van huis ben geweest bedroeg 6 
maanden.  Mijn echtgenote draaide het gezin. Dat was niet altijd 
een makkelijke taak. Als ik weer thuis was moesten we allemaal 
wel weer even aan elkaar wennen. Echter zonder haar inzet 
en steun zou ik deze carrière nooit hebben kunnen realiseren. 
Het thuisfront is een onmisbare schakel in het succes van de 
marineofficier.’  

Hoe vond u de vaar/walverhouding?
‘Als marineofficier weet je dat je frequent een periode van 
huis zult zijn. Ik heb dat niet als een grotere belasting ervaren 
in vergelijking met mijn ervaringen bij de koopvaardij. Een 

Bernard Fritzsche.
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in de functie van Hoofd Sectie Georganiseerd 
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over het functioneren van de KM in het politiek, 
bestuurlijk en maatschappelijk bestel
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Naam  : Elsemieke Fritzsche
Geboortedatum  : 05-05-1985
In dienst  : augustus 2007
Huidige rang/functie  : LTZ2/MJO a/b Hr.Ms. Urk

belangrijke voorwaarde was echter wel dat het thuisfront met 
mijn afwezigheid uit de voeten kon. Zoals ik eerder schreef heb ik 
daar immer een goed gevoel over gehad. Je mist echter soms wel 
onvoorziene blijde en droevige gebeurtenissen binnen de familie. 
Maar als het even kon wist de KM daar wel een mouw aan te 
passen. Zo ben ik in 1985 tijdig afgelost om de geboorte van mijn 
tweeling mee te kunnen maken.’   

Kunt u iets zeggen over verschillen/overeenkomsten 
van vroeger en nu? 
‘De communicatie tussen bemanning en thuisfront is aangepast 
aan deze tijd en dat is voor alle partijen een enorme vooruitgang. 
Daarin deel ik de opvattingen van mijn dochter Elsemieke volledig 
[zie hieronder –red]. Het heeft soms wel als nadeel dat je al varend 
heel intensief bij het reilen en zeilen van het gezin bent betrokken. 
Je maakt je dan vaak onterecht zorgen of het thuisfront alles wel 
op de goede wijze aanpakt. Ik heb in mijn periode gemerkt dat 
met wederzijds vertrouwen de zaken vaak al hartstikke goed 
worden opgepakt. In vergelijking met mijn eigen periode heeft de 
personeelszorg wel een enorme professionalisering doorgemaakt.’

Heeft u uw dochter aangeraden om naar de Marine te 
gaan?
‘Ik heb mijn kinderen vrijgelaten bij hun beroepskeuze. Ik was wel 
verbaasd dat juist Elsemieke ervoor koos om in de voetsporen van 
haar vader te treden. Maar eerlijk is eerlijk: ik ben reuze trots dat 
zij die keuze heeft gemaakt en haar opleidingen met succes heeft 
afgerond.’

Heeft u wel eens overwogen de Marine te verlaten? 
‘Ik heb dat nimmer overwogen. Ik wist uit ervaring dat het gras bij 
de buurman altijd groener was. Waar vind je nu een loopbaan waar 
je elke drie tot vier jaar een andere functie binnen het bedrijf kunt 
vervullen. Nergens, toch?’ 

Hoe kijkt u nu tegen de Marine aan?
‘De KM is een bedrijf dat zeer professioneel is ingericht en 
opereert en dat al meer dan 500 jaar gewend is aan globalisering. 
Het is een bedrijf dat rijk is aan tradities, dat hecht aan normen en 

waarden, dat een grote loyaliteit kent jegens het bedrijf en ook 
een bijzondere vorm van flexibiliteit, collegialiteit en vriendschap. 
We moeten deze kenmerken juist onder het huidige politieke 
gesternte met elkaar koesteren.’ 

Hoe belangrijk is de Marine binnen uw gezin?
‘De KM blijft deel van je familie. We zijn voor een groot gedeelte 
gevormd in en door de KM. Met de vele vriendschappen die we 
hebben opgebouwd en met het bezoeken van de vele maritieme 
gebeurtenissen in ons land blijven wij immer verbonden met de 
KM.’ 

ß
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Vanwaar de keuze voor de Marine?
‘Ik heb lange tijd getwijfeld over mijn keuze. Na het halen van mijn 
MAVO ben ik begonnen aan de studie MBO Style&Design. Dit 
was een opleiding waarin ik veel van mijn creativiteit kwijt kon 
maar waarin ik uitdaging miste. Zo standaard als het klinkt zag 
ik een 9-5 baan niet zitten, ik wilde uitdaging, een dynamische 
werkomgeving en verantwoordelijkheid. Ik ben me eens verder 
gaan verdiepen in de mogelijkheden bij de Marine en kwam al 
gauw tot de conclusie dat ik naar het KIM wilde. Om daar te 
kunnen beginnen moest ik eerst mijn HAVO diploma halen. 
Twee jaar later kon ik beginnen met de opleiding Zeedienst Kort 
Verband.’

Wat is u het meest van uw opleiding op het KIM 
bijgebleven?
‘Persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen van mijzelf maar ook van 
de mensen om mij heen. Veel van mijn jaargenoten kwamen net 
van de middelbare school, ik zelf was al iets ouder, maar ongeacht 
de leeftijd zijn we onszelf gedurende de Introductie Periode en 
de rest van onze KIM-periode een aantal keer tegengekomen, 

Hoe vindt u de vaar/walverhouding? 
‘Momenteel ben ik als Mijnenjacht Officier aan boord van Hr.Ms. 
Urk geplaatst. Zij ligt voor groot onderhoud in Zeebrugge en heeft 
inmiddels een uitloop van een half jaar. In september heb ik mijn 
opleiding voor MJO afgerond. Het liefst ga je dan gelijk naar zee, 
ervaring opdoen. Dat was helaas niet mogelijk, met als gevolg 
dat ik nu al bijna acht maanden wacht om aan het opwerktraject 
te kunnen beginnen. U kunt zich voorstellen dat ik de vaar/
walverhouding op dit moment niet optimaal vind.’

Is de Marine ‘het’ onderwerp in de familie? 
‘Nee, zeker niet het belangrijkste onderwerp. Mijn vader en ik 
worden er nog wel eens op gewezen dat we soms de mensen 
om ons heen buiten sluiten in onze gesprekken, dan gebruiken 
we teveel jargon of hebben we maar weinig woorden nodig 
om elkaar bepaalde dingen duidelijk te maken. Dat is dan ook 
zeker een overeenkomst met vroeger. Jargon maakt het erg 
makkelijk om met collega’s in alle leeftijdscategorieën te kunnen 
communiceren. Een groot verschil vormen denk ik de huidige 
communicatiemiddelen. Tegenwoordig hebben we internet, 
waardoor de afstand met het thuisfront een stuk kleiner is 
geworden. Mijn vader wijst me daar nog wel eens op: “Elsemieke, 
vroeger moesten we de brieven nummeren en was het altijd maar 
de vraag of ze aan zouden komen”. Zo leert hij mij de huidige 
omstandigheden aan boord meer te waarderen.’

Heeft u vader invloed gehad op uw keuze om naar de 
KM te gaan? 
‘Ja, al denk ik wel dat hij erg verrast was toen ik aangaf dat ik naar 
de Marine wilde. Binnen ons gezin was het eigenlijk altijd mijn 
oudste broer die ambities had om naar Defensie te gaan. Hij 
maakte uiteindelijk de keuze om te gaan studeren. Toen ik mijn 
vader vertelde dat ik graag naar de Marine wilde, was hij verrast. 
Ik denk niet dat hij er ooit bij stil had gestaan dat het zijn enige 
dochter zou zijn die in zijn voetsporen zou treden.’

Wel eens overwogen de Marine te verlaten? 
‘Ja, aan het eind van mijn KIM periode heb ik sterk getwijfeld of ik 
wel de juiste keuze had gemaakt. Ik miste iets in mijn opleiding, 
maar kon niet precies aanwijzen wat dat nu was. Na een goed 
gesprek met mijn vader, heb ik mijn twijfels laten varen.’

Hoe belangrijk is de Marine binnen het gezin? 
‘Vroeger maakte de Marine, denk ik, een groter deel uit van ons 
gezinsleven dan dat het tegenwoordig doet. Toch zal de Marine 
voor ons belangrijk blijven. Ervaringen kun je delen met iedereen, 
je kan aan iedereen je verhalen vertellen, maar er zijn er slechts 
enkelen die echt begrijpen wat je vertelt en dat zijn je collega’s. 
Collega’s die uiteindelijk vrienden worden en blijven, zelfs ver na je 
pensioen (he pap!). Zij zorgen ervoor dat de Marine altijd een deel 
uit zal maken van ons leven.’

ß

Vader en dochter Fritzsche tijdens het Assaut van 2012.

de communicatie tussen bemanning en 
thuisfront is aangepast aan deze tijd en dat is 

voor alle partijen een enorme vooruitgang 

hebben we grenzen verlegd en zijn we gegroeid. Een bijzondere 
ontwikkeling om te ondergaan, maar misschien nog wel 
uitzonderlijker om bij anderen waar te nemen.’ 

Welke plaatsingen zijn voor u het meest bijzonder 
geweest en waarom? 
‘Tijdens mijn PBI, najaar 2010, was ik geplaatst aan boord van 
Hr.Ms. Zierikzee en maakten we deel uit van SNMCMG1. Een 
leerzame, indrukwekkende reis.’  

Heeft u al een lange plaatsing van huis meegemaakt?
‘De plaatsing aan boord van Hr.Ms. Zierikzee was mijn eerste en 
voor alsnog enige “lange” reis, van bijna vier maanden. Ik woonde 
niet meer thuis, dus “gemis” in de dagelijkse routine, zoals wij 
dat ervoeren als pa weg was, was er niet. Vroeger waren wij, mijn 
broers en ik, altijd degenen die achterbleven en was het pa die 
vertrok. Het is dan moeilijk om je te verplaatsen in je vader. Na 
deze reis ging er een wereld voor mij open en begreep ik wat ik als 
kind nooit had kunnen begrijpen. Een leerzame reis.’

Elsemieke Fritzsche.
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3 oktober 2012: KVMO 64-jarigendag
Op woensdag 3 oktober 2012 vindt de KVMO 64-jarigendag plaats bij het Evenementen Centrum van 
het Marine-Etablissement in Amsterdam.

De KVMO organiseert jaarlijks deze informatiedag onder het 
motto: “Van UKW naar pensioen”. Deze dag is speciaal voor 
postactieve leden en elders actieve leden van 64 jaar, die binnen 12 
maanden met pensioen gaan. Ook hun partners zijn op deze dag 
van harte welkom.
Naast de bespreking van technische details over de vragen van 
de AOW-uitkering en de vaststelling van het pensioen, zal ook 
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Mevrouw A. de Boer-Dito, echtgenote van KTZ b.d. R.E. de Boer 
(† 27 juli 2012)
LTZ 1 b.d. J.L.L. Baake († 26 juli 2012)
KLTZE b.d. W.A.J. Peters († 23 juli 2012)
Mevrouw  J.M.A. van der Sluys-Verstraeten († 5 juli 2012)

KLTZE b.d. T.F. Smit  († 3 juli 2012)
KLTZ KMR B. Heppener († 22 juni 2012)
P.P.M. van der Helm († 21 juni 2012)
LTZ 2 OC b.d. B. Smit († 18 juni 2012)
Mevrouw S.E. Romer-Maas Geesteranus († 13 juni 2012)

LADM b.d. L. Kroon, oud-Chef Defensiestaf, op 19 juni 2012. 
Admiraal Kroon, oud-Chef Defensiestaf van het ministerie van Defensie (1998 tot 2004), was een zeer gedreven marineofficier die veel voor 

de Koninklijke Marine en voor Defensie heeft betekend. Door minister H. Hillen is admiraal Kroon geprezen vanwege zijn doortastendheid en 
intelligentie, die van grote waarde zijn geweest voor de modernisering en professionalisering van de krijgsmacht. Admiraal Kroon is 69 jaar geworden.

Afdelingsactiviteiten najaar 2012

Afdeling Noord
Barbecue  (KVMO)
Locatie : de Merelhoeve 
Aanvang : 18.00 uur

Ledenvergadering afdeling Zuid (datum ntb)
Locatie : conferentiezaal MKVlissingen 
Aanvang : 14.00 uur

Ontmoetingsborrel (KVMO)
Locatie : de Merelhoeve 
Aanvang : 13.00

Traditioneel eindejaarsdiner 
Locatie : de Merelhoeve (KVMO)
Aanvang : 18.00 uur

27 sept.

sept.

28 okt.

14 dec.

Afdeling Zuid
Postactieven borrel
Locatie : Marineclub, Den Helder
Aanvang : 17:30 uur

4 sept
2 okt
6 nov
4 dec

Afdelingsvergaderingen
Locatie          :  wisselend, in Den Haag. Zie voor actuele info 

 www.kvmo.nl/afdelingsactiviteiten
Aanvang       : 17.00 uur

11 sept
  9 okt
13 nov
11 dec

Afdeling Midden

Toekomstperspectief voor de Jonge Marineofficier, deel 3
Locatie : Den Helder, gebouw Albatros 
Tijd : 13.00 -17.00 uur

Thema-avond ‘Wat te doen voor je poen’
Locatie : Den Helder, Koninklijk Instituut voor de Marine 
Tijd : 19.00 - 21.00 uur, met aansluitend een borrel

dec  OPS-borrel (datum en locatie ntb)25 okt

15 nov

Activiteiten Werkgroep Jongeren 

Ere-leden:
KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann  
KTZA b.d. drs. G. Brand  
KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien  
KTZ b.d. L.J.M. Smit 
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek  

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZA R.C. Hunnego  
Vice-voorzitter:
KLTZ ing. M.E.M. de Natris  
Secretaris:
LTZA 2 OC drs. T.R. Timmerman 
Penningmeester:
LTZT 1 ing. J. Baas MSc

Namens Afdeling Noord
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff 
Namens Afdeling Midden
KLTZ W.A. Kramer  
Namens Afdeling Zuid
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman 
Namens Werkgroep Postactieven
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang  
Namens Werkgroep Elders Actieven
MAJMARNS KMR drs. H. Steensma  
Namens Werkgroep Jongeren
Vacant  

Afdelingsbesturen:
Noord:
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff  
KLTZ P.J. van Maurik
LTZE 1 mw. J.S.I. Bisdonk  

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

Midden:
KLTZ W.A. Kramer 
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang  
LTZA 2 OC mr. N.H. van de Pol  

Zuid:
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman 
KLTZSD A.J. Zwiers 
KLTZT T.S. van Tongeren
KLTZA b.d. P.A. Brons  
(postactieven)

Caribisch Gebied:
KLTZ ing. W.P. Groeneveld EMSD

De deadline voor aanleveren van kopij voor de rubriek KVMO-zaken voor het september/oktobernummer is 3 september 2012.

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

Wilgenburg Adres secretariaat:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
T :  070-3839504
F :  070-3835911
E :  info@kvmo.nl
W : www.kvmo.nl

De KVMO heeft een 
samenwerkingsverband met 
Onderlinge Bijstand 
(www.onderlingebijstand.nl). 
Voor nadere informatie of 
het verkrijgen van 
aanvraagformulieren kunt u 
contact opnemen met het 
secretariaat KVMO.

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

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

aandacht worden besteed aan andere zaken, zoals gezondheids-
aspecten op latere leeftijd. Tevens staat op het programma het 
onderwerp “Ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marine” door 
een directielid van het Commando der Zeestrijdkrachten. 
Daarnaast is het een goede gelegenheid om op deze dag in de 
pauzes en tussen de middag onder het genot van een drankje en 
een maaltijd in informele sfeer collegae te ontmoeten, hetgeen 
in ontspannen sfeer kan worden voortgezet in de middag bij een 
vaartocht door o.a. het oostelijk havengebied.

De uitnodigingen voor deze dag zijn inmiddels verzonden; mocht 
u nog geen uitnodiging hebben ontvangen en wel in aanmerking 
denken te komen voor het bijwonen van deze dag, dan gaarne 
contact opnemen met het secretariaat van de vereniging:   
tel. 070-383 9504 of per e-mail: info@kvmo.nl 

Terugkoppeling

Werkgroep Postactieven KVMO
Op 18 juli jl. kwam de Werkgroep Postactieven bijeen om een aantal laatste ‘puntjes op de “i” te 
zetten’ voor de activiteiten in het najaar. 

Bij afwezigheid van de voorzitter KVMO gaf de voorzitter van de 
Werkgroep een overzicht van de diverse ontwikkelingen en acti-
viteiten uit de afgelopen periode, zoals de Algemene Vergadering 
KVMO op 7 juni jl. en de Algemene Ledenraad van de FVNO|MHB 
op 21 juni.  Tijdens laatstgenoemde bijeenkomst is de naamwis-
seling geaccordeerd tot GOV|MHB en is een nieuwe Ledenraad 
gekozen. Daarna werd uitgebreid stilgestaan bij het agenda-
onderwerp Aandachtsgebieden. Per onderwerp ‘bestrijken’ twee/
drie leden van de Werkgroep ieder een gebied, zoals pensioenen, 
organisatie 64-jarigendag, organisatie Maritiem Evenement, vete-
ranen etc.. Deze aanpak heeft zich de laatste jaren goed ontwik-
keld,  waardoor de voorbereiding voor de vergadering steeds beter 
verloopt.

Activiteiten 2012
Daarna werd de focus gericht op de activiteiten van de Werkgroep 

Postactieven in het najaar van 2012. Er houden zich twee sub-werk-
groepen bezig met deze activiteiten. Het gaat om:
•  6 september 2012 – Maritiem Evenement . De laatste beslissin-

gen zijn genomen; de aanmeldingstermijn is nu verstreken.
•  3 oktober 2012 - 64-jarigendag. De uitnodigingen zijn verstuurd 

[zie ook hierboven, red]

Activiteiten 2013
In 2013 zal op 7 maart, naast de bovenvermelde, jaarlijks terug-
kerende activiteiten, de tweejaarlijkse KVMO-Veteranendag 
plaatsvinden. Hiermee gaat een sub-werkgroep aan de slag en u 
verneemt te zijner tijd nadere bijzonderheden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter 
van de Werkgroep, Peter van Sprang, tel. 070-383 9504 of  
per e-mail: pvs@prodef.nl

8 oktober 2012:  KIM KVMO-concert
Op maandag 8 oktober 
organiseert de KVMO 
samen met het Koninklijk 
Instituut voor de Marine de 
jaarlijkse muziekavond op 
het KIM in Den Helder: het 
KIM KVMO-concert. 

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het veteranenjaar. Voor de pauze 
staat de muziek van Winnubst, in combinatie met gesproken woord, 
in het teken van dit veteranenjaar. Na de pauze toont de speciale 
gast van deze avond, de 16 jarige Helderse violiste Lisette Carlebur, 
haar kunnen. Lisette won in 2006 de Kristal Helder prijs en deed in 
2010 en 2012 mee aan het gerenommeerde Prinses Christina con-
cours. Het concert begint om 20.00 uur. Als u dit gratis concert wilt 
bijwonen kunt u zich aanmelden via mh.bosse@mindef.nl



         Den Haag, 27 augustus 2012

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) is gestart met de online petitie ‘Handen af van Defensie, 

in het belang van de verzorgingsstaat’. De onzekerheid en onveiligheid in de wereld nemen toe, desondanks 

hangen donkere wolken boven Defensie. Als het aan sommige politieke partijen ligt worden nieuwe draconische 

bezuinigingen op Defensie ingeboekt, terwijl Defensie (e 7 miljard) de goedkoopste verzekering is van de 

verzorgingsstaat.

Het hoofdbestuur van de KVMO roept u daarom op om deze petitie te ondertekenen en zo breed mogelijk onder 

de aandacht te brengen. Hoe meer de petitie wordt ondertekend, hoe krachtiger het signaal!

PETITIE

Stabiliteit in de wereld is nodig voor toegang tot schaarse grondstoffen en ongestoord handel drijven met vrij gebruik van de 

zee. Dan blijft de economische motor die de verzorgingsstaat betaalt, draaien. Het is Defensie én zorg, niet óf.

Wij

bezorgde Nederlanders, die relatie zien tussen adequate Nederlandse defensie en onze welvaart,

constateren dat:

-  door het bezuinigen van e 1 miljard op Defensie, Nederland zijn internationale NAVO-verplichtingen niet nakomt;

-  de slagkracht van de krijgsmacht tot onder een aanvaardbaar niveau is gezakt;

-  Defensie door de voortdurende reorganisaties in alle geledingen ‘piept en kraakt’ en er grote zorgen zijn over de 

inzetbaarheid van de krijgsmacht;

-  het sombere vooruitzicht van opnieuw enorme bezuinigingen de werving frustreert;

en verzoeken

het Parlement verdere bezuinigingen op Defensie te verwerpen. De internationale gemeenschap, VN, NAVO en Europa, 

verwachten dat NL als 16e economie van de wereld een ‘fair share’ draagt, bij het bestrijden van internationale criminaliteit 

(drugs, mensensmokkel, piraterij) en het indammen van vluchtelingenstromen. NL verwacht nationale veiligheid door o.m. 

explosievenopruiming, mijnenbestrijding, luchtruimbeveiliging en bijstand rampenbestrijding.

De petitie wordt na de verkiezingen aangeboden aan de Tweede Kamer, met het doel een krachtig signaal richting 

het parlement af te geven dat Nederland reeds onderverzekerd is voor haar veiligheid en dat verdere bezuinigingen 

op Defensie geen enkele structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de financieel-economische situatie in 

Nederland.

Steunt u deze petitie ook? Teken dan op: 

www.petities.nl/petitie/handen-af-van-defensie-in-belang-van-verzorgingsstaat 

en breng, bijv. via sociale media, de petitie ook onder de aandacht van uw vrienden, familie en kennissen.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 Hoogachtend,

drs. T.R. Timmerman

Secretaris

Online Petitie ‘Belang van Defensie’

Scan de code!


