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c o l u m n

In dit Marineblad opnieuw de toekomst, het heden en het verleden. 
Naast admiraal De Ruyter kent onze geschiedenis veel meer zeehelden. Er
zijn uit die tijd genoeg admiralen te vinden om een compleet nieuwe vloot
te voorzien van namen. Een vloot die past bij de ambities van Nederland,
zoals in de goede periodes uit ons nationale verleden. 

Het verleden komt in beeld met een verslag uit eerste hand over Hr.Ms. Jacob van
Heemskerck in de Tweede Wereldoorlog en een verhaal over piraterij in de 19e
eeuw. De nieuwe commandant van NLMARFOR vertelt ons hoe hij zijn staf aan het
trainen is voor toekomstige operaties. In de diverse rubrieken laten we mensen aan
het woord over hun huidige leven en werk. Ik zie een relatie tussen deze verhalen,
die wordt gevormd door mensen, marinemensen.

Het zijn marinemensen die de rode draad vormen in de verhalen. Jacob van
Heemskerck, de naamgever van meerdere marineschepen, stond bekend als een
vernieuwer. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat hij overleed. Hij zou de basis hebben
gelegd voor het tactisch doorbreken van de slaglinie waarmee admiraal Nelson
later de suprematie van de Royal Navy wist te vestigen. Marinemensen gaven in
moeilijke omstandigheden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog blijk van
een flexibele geest en zij traden als het nodig was buiten de vaste paden. En mari-
nemannen pasten zich in de 19e eeuw in steeds wisselende omstandigheden aan,
noodzakelijk om zeeroof te bestrijden en de handel zeker te stellen. Deze combina-
tie vereiste creativiteit.

Hoe is het daar nu mee gesteld? Het is bemoedigend te zien dat de Koninklijke
Marine haar creatieve talent aan het vrijmaken is. Dit werd duidelijk tijdens de staf-
oefening “Orange Marauder” van NLMARFOR. Op dit moment loopt echter veel
jong talent en veel opgebouwde ervaring weg. Pijnlijk duidelijk wordt waar velen
voor gewaarschuwd hebben: als je niet naar je mensen luistert en ze behandelt als
kostenpost of “warm lichaam”, gaan ze weg.
Met een nieuw visiedocument van deze regering in aantocht moeten wij er een
waarschuwing aan toevoegen. De gehele krijgsmacht, en dus de marine, kan niet
opnieuw een reductie in eenheden en personeel aan. En zeker niet onder het mom
van lagere ambities, want die zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De
vorige reductie was dus deels gebaseerd op een leugen en de gevolgen zijn  pijnlijk
zichtbaar. Zonder mensen geen krijgsmacht, geen marine en dus geen invloed. In
periodes in de 18e eeuw, de 19e en 20e eeuw kenmerkte de toestand in ons land zich
door slechte economische groei en door nationaal navelstaren. En misschien toe-
vallig ook door een bedroevende staat van de Nederlandse vloot. 
Bezuinigingen en daaruit volgende slachtoffers waren in 1883 een reden om de
KVMO op te richten en dus, indachtig dat initiatief, nogmaals; “een defensiebegro-
ting van minder dan 1,5% BBP is vragen om ellende”. 

Toekomst, heden 
en verleden

 

Het Marineblad is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren 
en verschijnt 9 keer per jaar
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Kennis en ervaring opdoen
Ondanks belangstelling voor NLMARFOR in brede kring, is het
overkoepelende geheel na bijna twee jaar nog steeds niet daad-
werkelijk inzetbaar. Is dat ernstig en wanneer is het geheel wel
inzetbaar? ‘NLMARFOR had al de status van Full Operational
Capability (FOC) voor de taken van CTG, MCM TG en
SNR/CONTCO. ‘Na Joint Caribbean Lion 2006 is aan NLMARFOR
de status Initial Operational Capability (IOC) als CATF/CLF* toege-
kend. Met het bereiken van de IOC, is de staf NLMARFOR inzet-
baar als CATF/CLF bij operaties in het lagere deel van het geweld-
spectrum, zoals bijvoorbeeld Disaster Relief Operations.’

Dat we als CATF/CLF nog niet over de FOC beschikken, komt vol-
gens Bindt omdat het een tijdje duurt voordat er voldoende ken-
nis en ervaring is opgedaan. ‘Er bestaat een fors verschil tussen
het op tijd op het strand zetten van een compagnie en het onder
alle omstandigheden, in een interagency-omgeving, aansturen van
een grote diversiteit aan joint/combined-eenheden op taakgroep-
niveau en die vanaf zee te ondersteunen. Het zou leuk zijn
geweest als dat binnen een half jaar was gelukt, maar dat kan niet.
Daar is het te complex voor. Dat maakt de vraag of dit ernstig is
nogal academisch. Daarnaast is de kans op inzet als CATF/CLF – in
het lagere deel van het geweldspectrum – of binnen één van de
andere taakgebieden groter.’  

r e p o r t a g e

Symbool van 
integratie

NLMARFOR na
bijna twee jaar nog

steeds abstract
begrip?

D o o r  J .  M a r g é s

We horen en lezen weliswaar veel over NLMARFOR – met het CZSK opgericht in  2005 – maar

het is voor velen nog steeds een abstract begrip. De eenheid symboliseert in ieder geval de

integratie tussen vloot en mariniers. De commandant van NLMARFOR, commandeur P.J. Bindt

is op dit moment met vijf NLMARFOR-stafofficieren opgenomen in de staf van de Britse ‘two

star’ Maritime Component Command (MCC). De vlagofficier aan het woord over zijn rol en de

functie van NLMARFOR.

‘NLMARFOR is de uitzendbare staf van CZSK’, aldus de vlagoffi-
cier. ‘De Engelse naam is gekozen om in het buitenland herken-
baar te zijn. Daar worden vergelijkbare namen gebruikt zoals
UKMARFOR, FRMARFOR, SPMARFOR en ITMARFOR. We zijn
samengesteld uit de voormalige operationele staven van het
Belgisch Nederlands Eskader (blauw), het Korps Mariniers
(groen) en de operationele afdelingen van de Onderzeedienst en
de Mijnendienst. We leveren commandovoering (C2) voor bijna
alle soorten maritieme operaties, variërend van klein (bijvoor-
beeld het commando over een mijnenbestrijdingsgroep), via
middelgroot (bijvoorbeeld een staf van een internationale mari-
tieme taakgroep), tot groot (bijvoorbeeld een Joint (met alle
krijgsmachtdelen), Combined (internationale), amfibische initial
entry-operatie). De samenstelling van de uit te zenden staf is
afhankelijk van de operatie.’
NLMARFOR is multifunctioneel en modulair, legt Bindt uit:
‘Meerdere taken kunnen worden vervuld en afhankelijk van de
missie wordt de staf aangevuld met specialisten uit CZSK, de
andere krijgsmachtdelen en buitenlandse specialisten.’ 

Geen uitzendbureau
Klinkt fraai, maar wat is de toegevoegde waarde van NLMARFOR
voor de Nederlandse defensie en de buitenlandse politiek? ‘De
zee is van vitaal economisch belang voor Nederland en Europa.
Daarnaast is militair gebruik van de zee, als basis voor transport
en maritieme manoeuvre, nuttig en noodzakelijk. Het CZSK is het
maritieme deel van de krijgsmacht voor veiligheid op en vanuit
zee. Dit onderdeel moet bijdragen aan het vermogen van
Nederland om, op en vanuit zee, op het land, en in de lucht, lei-
ding te geven op taakgroepniveau. Als we de capaciteit om op dat
niveau leiding te geven zouden weglaten, zou de krijgsmacht een
soort uitzendbureau van bemande eenheden worden, met daar-
mee minder potentiële invloed en eigen gereedstellend of inno-
verend vermogen.’
Bindt voorziet steeds meer samenwerking tussen de departe-
menten uit de ‘buitenlanddriehoek’. ‘Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking en Defensie bepalen dan gezamen-
lijk welke regio’s en landen van belang zijn voor Nederland en
welke geïntegreerde aanpak daar nodig is. Een groot deel van de
Nederlandse aandachtsgebieden is vanaf zee beïnvloedbaar. Als
voordeel daarbij geldt dat een operatie vanuit zee zo flexibel is.
NLMARFOR kan aan een dergelijke inzet leiding geven. De bui-
tenlandse partners weten dit te waarderen’, aldus Bindt. ‘Dat
denk ik te kunnen concluderen uit de grote interesse voor ons uit
niet alleen België en het Verenigd Koninkrijk, maar ook
Noorwegen, Zweden en Frankrijk.’

de samenwerking tussen de
departementen uit de
‘buitenlanddriehoek’, Buitenlandse
Zaken, Ontwikkelingssamen-
werking en Defensie wordt steeds
groter

Commandeur P.J. Bindt
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Roadmap tot juli 2008
Ook de CDS geeft NLMARFOR de tijd, getuige zijn ‘Aanschrijving
Gereedstelling CDS, 2008-2012’. Daarin draagt de CDS NLMAR-
FOR op om vóór 1 juli 2008 volledig operationeel inzetbaar te zijn.
‘Die datum werd gekozen omdat dan de voorbereidingsfase voor
NRF12 aanvangt, waarin wij de geïntegreerde CATF/CLF-staf leve-
ren, naast een versterkt mariniersbataljon, twee LPD’s, een tanker
en een HOV’, legt Bindt uit. Een beter moment had de CDS overi-
gens niet kunnen kiezen, blijkt. ‘Dan zal Hr.Ms. Johan de Witt
namelijk opgewerkt en inzetbaar zijn als C2-platform. Tegelijkertijd
is 2MB dan versterkt en beschikken de eenheden dan zowel over
het communicatiesysteem BOWMAN, als over het nieuwe pant-
servoertuig Viking. Ten slotte hebben wij dan ook de FOC-status
als CATF/CLF. Een mooi ‘headmark’ om op te sturen.’
Het plan om tot de FOC te komen, heet de ‘CZSK/NLMARFOR-
roadmap’. Deze is volgens de commandeur een plan met oplei-
dingen, oefeningen aan de wal en ’LIVEX’-oefeningen, de daar-
voor benodigde eenheden, het personeel, de tijd en het benodig-
de geld. ‘De roadmap leggen we vervolgens naast alle andere
plannen binnen CZSK. Dit geeft inzicht in wat kan en wat niet
meer kan. Overigens is het opwerken en gereedstellen van
NLMARFOR over het algemeen helemaal niet strijdig met andere
ambities. De roadmap als geheel eindigt overigens niet in juli
2008, want daarna blijft de behoefte aan een operationeel en
inzetgerede staf in het kader van andere ambities bestaan.’

Procedures kritisch toetsen
Ook bij de onlangs gehouden oefening Orange Marauder (OM
07)lag er veel nadruk op stafniveau. Er werd zelfs alleen maar staf
ingezet. Bindt licht toe waarom. ‘Het ging hier om een zoge-
noemde Command Post Exercise (CPX): een oefening voor de staf,
waarbij boven- en naastliggende commandoniveaus plus de aan-
gestuurde eenheden gesimuleerd worden door kleine teams. Het
doel was het doorlopen van alle staf- en planprocessen, tijdens de
planning en uitvoering van een grote combined/joint amfibische
initial entry-operatie, van humanitaire hulp tot en met peace-enfor-
cing. Een extra complexe samenstelling van de taakgroep en
omgeving zorgden voor ruim voldoende leerzame frictie voor de
staf. Hierdoor konden we onze Standard Operating Procedures and
Instructions kritisch toetsen en verbeteren. Daarmee kunnen we
een volgende keer, met waarschijnlijk een andere samenstelling
van de staf, de integratie, de planprocessen en de uitvoering nog
beter laten verlopen.’
Om voor deze doelen zoveel eenheden – inclusief oefenvijand –
voor een nationale LIVEX-oefening bijeen te brengen is niet een-
voudig, zo niet onmogelijk, legt de commandeur uit. ‘Het is een
ongelofelijk stuk duurder en voor de betrokken eenheden is het
niet noodzakelijk een efficiënte oefenperiode. Anderzijds kunnen
in een CPX eenheden ontplooid worden en dingen doen waar-
voor in de echte wereld de oefengebieden niet voor handen zijn.
In een CPX kan je zonder veel compromissen alles op de stafdoel-
stellingen richten. Zonodig kun je de oefenklok ook even stopzet-
ten of terugdraaien en terugkoppeling geven over gevolgde pro-
cedures. Zodoende blijft iedereen ‘in de boot’ en neemt het
lerend vermogen van de staf èn de augmentees enorm toe.’

Het beste totaalresultaat
Binnen CZSK wordt gekoerst op integratie tussen de vloot en het
Korps Mariniers. Sloot deze oefening daarop aan? ‘Vóór OM 07
werd een continu gemeenschappelijke planning gebruikt’, blikt
Bindt terug. ‘Dat is goed voor de begripsvorming, maar het vergt
meer en langer praten dan strikt nodig. Bij deze oefening hebben
we geëxperimenteerd met een meer gescheiden planning. Nu
hebben de CATF- en CLF-staven alleen samen gepland waar dat
nodig was. Orange Marauder was natuurlijk wel voor alle bezoe-
kers aan de oefening een tastbaar voorbeeld van de vergevorder-
de vloot-mariniers integratie. Sterker nog, de deelname van
Belgische Paracommando’s en stafofficieren van de CLAS en
CLSK, die naadloos inpasbaar waren, is een uitstekend voorbeeld
van combined/ joint integratie. En dit past nu heel precies in het
‘taakgroepconcept’!’
Bij NLMARFOR is de genoemde integratie volgens de comman-
deur een feit. ‘Het betekent onder andere dat we elkaar kennen,

waarderen, weten waar de ander mee bezig is en wat hij nodig
heeft om zijn werk goed te doen voor het beste totaalresultaat’,
stelt Bindt kernachtig. ‘Het betekent niet dat de specifieke mari-
niers- en vlootcultuur is opgedoekt. We kunnen niet zonder.’

Behoefte aan ondernemerschap
Niet alleen de eisen en ambities, zoals verwoord in de roadmap,
vormen een uitdaging voor de komende jaren, vertelt Bindt.
‘Defensiebreed zijn er een aantal schaarse zaken – zoals kennis en
ervaring met ‘Information Operations’, ‘Joint Fires’ en helikopters –
die niet met voldoende capaciteit in alle staven te onderhouden
zijn. Het organiseren van een defensiebrede gereedheid en
beschikbaarheid van dergelijke modules vergt aandacht. Een bij-
zonder aandachtspunt is het aanleggen en vullen van een data-
base met gegevens van potentiële augmentees voor de staf.
Enerzijds verschaft ons dit de mogelijkheid tijdig de benodigde
augmentees voor oefeningen of inzet te identificeren, anderzijds
kunnen we nauwkeurig volgen of mensen in deze pool in aanmer-
king komen voor aanvullende opleidingen et cetera. Het streven
is deze database niet te beperken tot het personeel binnen het
CZSK.’

Als een ander belangrijk punt van aandacht ziet de commandeur
het risico van kennisverlies. ‘Dat is daarna onmogelijk of alleen
met een enorme inspanning terug te winnen. Omdat we kleiner
zijn geworden en meer gespecialiseerd, is het vertrek van een
enkeling soms het verlies van een heel expertisegebied. Wat
samenhangt met een gekrompen organisatie waarin nog steeds
veel veranderd, is een afgenomen veerkracht bij veel mensen. Na
grote veranderingen bestaat er een neiging tot cynisme, somber-  

‘omdat we kleiner zijn geworden en
meer gespecialiseerd, is het vertrek
van een enkeling soms het verlies
van een heel expertisegebied’

7
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Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een onderhandelaarakkoord.
Aan de acties en het uiteindelijke resultaat is veel aandacht
besteed in de media. Deze aandacht is de defensiemedewerker
niet ontgaan en heeft geleid tot een groot aantal vragen aan mijn
adres. De meest gestelde vraag was of de CAO voor rijksambte-
naren óók van toepassing was op defensiemedewerkers. Een
opvallende vraag, want deze wordt zelden gesteld na het berei-
ken van een onderhandelaarakkoord bij een andere sector. Er is
dus bij de sector Rijk een aansprekend resultaat behaald, er wordt
met een jaloerse blik naar gekeken.

Uit het aantal vragen over deze CAO blijkt dat een deel van het
defensiepersoneel niet goed weet hoe het arbeidsvoorwaardelijk
proces bij Defensie verloopt. Dit artikel is bedoeld om hier duide-
lijkheid over te verschaffen. Daarnaast ga ik in op de vraag of het
arbeidsvoorwaardelijke gras elders inderdaad groener is. Als laat-

ste schets ik de eventuele gevolgen van het onderhandelaar-
akkoord op de CAO-handelingen die nu met Defensie worden
gevoerd. 

Van trendvolger naar ‘eigen’ Defensie-CAO
Vóór de sectoralisatie in 1993 waren defensieambtenaren zogehe-
ten trendvolgers. Dit hield in dat de CAO van rijksambtenaren
ook van toepassing was op defensiemedewerkers. Dit trendvol-
gerschap werd door de verschillende soorten ambtenaren als
beklemmend ervaren. Een militair is immers niet vergelijkbaar
met een leraar en een politieagent niet met een waterschout.
Daarom werd in 1993 het ambtenarenapparaat opgesplitst in 15
sectoren, waarbinnen het mogelijk werd  maatwerk te bewerk-
stelligen. 
Eén van de 15 sectoren is de sector Defensie. Waar binnen de sec-
tor Rijk de minister verantwoordelijk is voor de CAO-besprekin-

a r b e i d s v o o r w a a r d e n

De afgelopen maanden hebben de rijksambtenaren de handen ineen

geslagen en met estafette-werkonderbrekingen en demonstraties

laten zien dat zij genoeg hadden van hun ‘karige’ werkgever (de

minister van Binnenlandse Zaken). 
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Is het arbeidsvoorwaardelijke
gras elders groener?

heid en wantrouwen. Hoewel dit een natuurlijk verschijnsel is,
ook bij andere grote organisaties, moeten we niet passief wach-
ten tot “het weer beter wordt”. Ik moet daarom goed luisteren
naar wensen, ideeën en beelden, uitleggen waar mogelijk en actie
nemen waar nodig, zonder te suggereren dat ik altijd een oplos-
sing heb. Mensen moeten lol houden in hun werk en er trots op
zijn. Als militair moeten we ook in staat zijn ergens voor te vech-
ten. Daarom moeten we niet wachten totdat er een groot, alom-
vattend plan komt, maar zelf actief beginnen: verbeter de wereld,
begin bij je eigen omgeving. Zonder een revolutie te propageren,
zou het mooi zijn als we wat meer “ondernemerschap” zouden
hebben en stimuleren.’

Versnelling van het leerproces
Bindt is ervan overtuigd dat de KM en met name NLMARFOR
met veel verschillende, kleine stapjes, sprongen voorwaarts kan
maken. De aandacht van “Nederland” gaat op dit moment welis-
waar uit naar landcentrische operaties, maar als KM moeten we
beseffen dat er altijd behoefte is en blijft aan maritieme capacitei-
ten en expertise. Uiteraard denken we mee aan de hand van de
ontwikkelingen binnen defensie en onze eigen samenleving, maar
volgen we ook dagelijks de gebeurtenissen op het internationale
toneel. We kijken dan heel nauwkeurig of er ontwikkelingen zijn
of aankomen die een raakvlak met NLMARFOR hebben. Is dat zo,
dan geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan C-ZSK als mari-
tiem adviseur van de CDS. Wij voelen ons medeverantwoordelijk
voor het ontwikkelen van toekomstige operationele concepten
voor maritiem optreden.’
Bindt is daarbij voorstander van een versnelling van het leerpro-
ces binnen zijn eenheid, om met name tijdens operaties zo snel
mogelijk op veranderende omstandigheden te kunnen reageren.
‘We moeten in staat zijn om lessen snel te identificeren en om te
zetten in verbeteringen’, zo licht hij toe. ‘Het betekent voor ieder-
een: continu positief kritisch zijn op aannames, risico’s, (on)nauw-
keurigheden, procedures, processen. Voor wat betreft het eigen

werk en dat van het hele team. Het betekent ook: niet blijven
hangen bij suboptimale procedures en instructies. We zijn een
lerende organisatie en de staf wordt een grote mate van taakvol-
wassenheid toevertrouwd. Dit impliceert dat alle leden van het
NLMARFOR-team ongevraagd een optimaal resultaat nastreven.
Zelfstudie en het bijhouden van de professionele literatuur hoort
vanzelfsprekend daarbij.’

Een groot feest
Ook de mening van buitenstaanders kan verhelderend werken.
Aan de stafoefening Orange Marauder werkten bijvoorbeeld
Belgische officieren mee en officieren van land- en luchtmacht.
Hoe heeft Bindt hun aanwezigheid ervaren en hoe beviel de oefe-
ning als geheel? ‘Als een groot feest!’, aldus een opgetogen com-
mandeur. ‘Naast de vaste Belgen in de staf, deden ook Belgische
Paracommando’s mee. De vaste plekken in de staf voor CLSK en
CLAS werden nu ingevuld door augmentees van 13 MECHBRIG,
103 ISTAR Bataljon en de GGW. Daarnaast werden door die orga-
nisaties ook deelnemers voor de “spelleiding” en de vertegen-
woordiging van de aan te sturen eenheden geleverd.’
Iedereen heeft volgens de commandeur veel en snel geleerd. ‘De
Britse “spelleider” van het Maritime Warfare Centre zei aan het
eind dat hij overal, onder alle omstandigheden met ons mee zou
willen. Kolonel Marco Hekkens, de Deputy Commander en
Commander Landing Force, kent hem al tientallen jaren en weet
dat hij dat niet uit beleefdheid of didactisch oogpunt zei, maar
welgemeend en onder de indruk van het resultaat.’

Grote stap voorwaarts
Bindt zelf pikte ook het een en ander op uit de oefening. ‘Ik heb
onder andere geleerd hoe snel en goed de joint/combined-inte-
gratie kan gaan, hoe nuttig “droog” oefenen kan zijn. Maar ook
dat plannen voor “non-kinetisch” optreden lastiger is dan “simpel
schieten”, plus wat het detailniveau van de planning moet zijn,
vóór aankomst in het operatiegebied.’
Iedereen, de staf, de augmentees en de ondersteuners hebben
volgens Bindt elkaars capaciteiten, procedures, concepten en cul-
tuur leren kennen. ‘Ook hebben we geleerd hoe al die mensen
met verschillende achtergronden, kennis en ervaring snel op te
nemen en er een soepel lopend team van te maken. Dat is van
groot belang, want vooral voor de grootste verschijningsvorm als
CATF/CLF zijn die andere capaciteiten altijd nodig. Defensiebreed
zal er overigens steeds meer door ad hoc-teams – rond een vaste
kern – leiding worden gegeven aan taakgroepen. We zijn weer
een grote stap voorwaarts gegaan. Een te vieren succes!’

* Afkortingen:
CATF Commander Amphibious Task Force
CLF Commander Landing Force
FOC  Full Operational Capability
CTG Combined Task Group
CTF  Combined Task Force
MCM TG Mine Counter Measures Task Group
SNR/CONTCO Senior National Representative/

Contingentscommandant 
NRF Nato Response Force 
HOV Hydrografisch Opnemingsvaartuig
CLAS Commando Landstrijdkrachten
CLSK Commando Luchtstrijdkrachten

Vanaf Hr.Ms. Johan de Witt zicht op HMS Ark Royal.

‘zonder een revolutie te
propageren, zou het mooi zijn als we
wat meer “ondernemerschap”
zouden hebben en stimuleren’

 

 

NLMARFOR na bijna twee jaar nog steeds abstract begrip?
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c a r t o o n

gen is dat  bij Defensie de staatssecretaris. Dit is logisch omdat hij
het personeel in zijn portefeuille heeft. 

Het sectorenmodel suggereert dat iedere sector zelfstandig zijn
CAO-pakket kan samenstellen. Dit is echter niet waar; een groot
deel van de afspraken zijn immers het gevolg van kabinetsbeleid
(bijv. het aanpassen van de ontslagleeftijd) dan wel worden op een
hoger werkgevers- werknemersniveau gemaakt. Zoals bijvoor-
beeld een Najaarsakkoord dat tussen de regering en de vakcentra-
les wordt overeengekomen of een afspraak in de overheidsbrede
Pensioenkamer, waar wordt overeengekomen dat het pensioen
eindloonstelsel wordt omgezet in een middelloonstelsel. 
De afbraak van de tot voor kort als goed te bestempelen arbeids-
voorwaarden van ambtenaren is juist het gevolg van centralisatie
(kabinetsbeleid). Het sectorenmodel is als gevolg van de bezuini-
gingsoperaties van achtereenvolgende kabinetten eigenlijk om
zeep geholpen. 

Wat vooraf gaat aan het CAO-overleg
Voordat de onderhandelingen van start kunnen gaan leggen de
werkgever en de werknemersvertegenwoordigers (centrales van
overheidspersoneel) hun wensen op tafel. Het zal u hoogstwaar-
schijnlijk niet verbazen dat deze wensen voor het overgrote deel
niet overeenkomen. Maar ook tussen de centrales van overheids-

personeel onderling – het AC, de ACOP, de CCOOP en
FVNO/MHB - moet eerst overeenstemming zijn over het wen-
senpakket. 
Over dat proces het volgende. Binnen de federatie FVNO/MHB,
waarbij de KVMO is aangesloten, wordt enkele maanden voordat
de CAO afloopt door een interne werkgroep een wensenpakket
op tafel gelegd in de vorm van een inzetbrief FVNO/MHB. Op
min of meer dezelfde wijze vindt intern overleg plaats bij de
andere centrales. Iedere centrale heeft zijn eigen profiel en de
wensenpakketten van de centrales zullen elkaar dan ook niet vol-
ledig overlappen. Er moet dus tot consensus worden gekomen
over een gezamenlijke inzetbrief. “Samen sta je sterker” is nog
altijd het motto. Wordt er niet tot één inzetbrief gekomen dan is
het immers “ieder voor zich” en kan de werkgever de centrales
tegen elkaar uitspelen. 

Het spel en de knikkers
Met de inzetbrieven van de werkgever en de centrales start het
onderhandelingsproces. Eerst wordt vastgesteld over welke
onderwerpen er gesproken gaat worden, omdat voorkomen
moet worden dat beide partijen elkaar verrassen met nieuwe
(vertragende) onderwerpen tijdens het proces. Dit is een essenti-
ële  fase. Als een bepaald onderwerp niet wordt geagendeerd

heeft dit tot gevolg dat het dus zo goed als zeker niet wordt mee-
genomen in het onderhandelingstraject. De centrales van over-
heidspersoneel laten op dat moment hun ware gezicht zien.
Immers, wat voor de één als een zeer belangrijk arbeidsvoor-
waardenonderwerp wordt bestempeld, in verband met haar
achterban, kan voor de andere(n) niet zo essentieel zijn.

Als de agenda eenmaal is vastgesteld dan kan het onderhande-
lingsproces gaan beginnen. Het beschikbare budget en/ of harde
‘pijnpunten’ zijn bepalend voor de tijdsuur van dit traject. Als er
geen budget beschikbaar is heeft het weinig zin om überhaupt
met het proces te beginnen. 
Het proces is volbracht op het moment dat er aan de onderhan-
delingstafel wordt ingestemd met het onderhandelaarakkoord.
Als de partijen er niet uitkomen kan er door tussenkomst van een
Advies- en Arbitragecommissie naar een oplossing worden
gezocht. Bij arbitrage is de uitspraak bindend, bij advies niet. 

De centrales gaan met het onderhandelaarakkoord naar hun
leden. Zij kunnen hierbij een appreciatie geven (negatief/neu-
traal/positief). Na de ledenraadpleging blijkt of er een meerder-
heid kan instemmen met het onderhandelaarakkoord. Op dat
moment is er sprake van een CAO. 
Volgens de regels wordt onder een meerderheid verstaan de
werkgever en twee centrales van overheidspersoneel. De werkge-
ver houdt vaak echter rekening met de grootte van de centrales.
Belangrijk is dat er voldoende draagvlak is binnen de totale defen-
siepopulatie.

Is het gras bij de buren groener?
Deze vraag kun je niet met een simpel ja of nee beantwoorden. Je
moet immers naar het totale arbeidsvoorwaardenpakket kijken.
Meestal wordt er bij het vergelijken van arbeidsvoorwaarden één
positief punt uit het totale pakket gehaald. Vaak ook nog eens
zonder enige context. 
Een goed voorbeeld hiervan is de nominale uitkering die de bur-
germedewerkers bij Defensie per 1 januari 2006 ontvangen ten
gevolge van de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW).
Deze nominale uitkering, een geïndexeerde uitkering van
€1.400,- per jaar, is in ambtenarenland veruit de hoogste tege-
moetkoming in het kader van de invoering van de ZVW. Met
jaloerse blik wordt door de overige ambtenaren naar deze uitke-
ring gekeken. Zelfs in het kabinet is uitgebreid gesproken over
deze toch wel zeer ‘bovenmatige’ uitkering. 
Dat er bij de invoering van de ZVW een aanzienlijk deel van het
arbeidsvoorwaardenpakket van burgermedewerkers is versoberd
(de werkgeversbijdrage van 6,5% is hiervan betaald), is vaak niet
bekend. Het is dus heel erg lastig om sectoren met elkaar te ver-
gelijken. 

Conform het sectorenmodel kan iedere sector in principe zelf
invulling geven aan de verdeling van het beschikbare budget. Wat
Defensie echter uniek maakt ten opzichte van andere sectoren is
dat er sprake is van twee categorieën personeel: burgers en mili-
tairen. De eerste categorie heeft het gevoel dat er binnen

Defensie meer aandacht is voor het militaire personeel en dat de
beschikbare gelden niet evenredig worden verdeeld. Binnen onze
zustervereniging VMHB, ook aangesloten bij de FVNO/MHB,
wordt dan ook hardop gediscussieerd of het burgerpersoneel bij
Defensie niet beter af zou zijn bij de sector Rijk. 

Impact onderhandelaarakkoord sector Rijk
Aan het begin van dit artikel is al aangegeven dat het onderhan-
delaarakkoord bij de sector Rijk iets teweeg heeft gebracht. Er
wordt door leden opvallend vaak naar dit akkoord verwezen. Dit
heeft natuurlijk alles te maken met de loonsverhoging, inclusief
het bereiken van een 13e maand eind 2010 binnen deze sector. Dit

resultaat kon worden bereikt met een vierjarige CAO (1 januari
2007 t/m 31 december 2010). De CAO kan worden bestempeld als
een ‘poencontract’. Het is een beleidsarme CAO; er wordt nage-
noeg geen geld uitgegeven aan andere zaken.

Wat kan de invloed van deze CAO zijn op de onderhandelingen
bij Defensie?
Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er bij Defensie sprake zal

zijn van een ‘poencontract’. Er zal ook geld geïnvesteerd worden
in zaken als de invoering van het flexibel personeelssysteem of in
voor het personeel positieve aanpassingen in het reis en verblijfs-
kostendossier. Hoe meer ‘beleid’ hoe minder ‘poen’. 
De onderhandelaars dienen met het bovenstaande rekening te
houden. Zij zullen op een gegeven moment een onderhandelaar-
akkoord voorleggen aan hun leden. Als dit teveel afwijkt van het
‘poencontract’ van de sector Rijk is de uitkomst van de ledenraad-
pleging voorspelbaar. De onderhandelaars zullen dan met de
boodschap ‘meer poen’ naar de onderhandelingstafel worden
teruggestuurd. het sectorenmodel is door de

bezuinigingsoperaties van
achtereenvolgende kabinetten
eigenlijk om zeep geholpen

de CAO van de sector Rijk kan
worden bestempeld als een
‘poencontract’
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Waarom dit werk?
Omdat ik als marinearts na mijn LOM graag mijn kennis en erva-
ring nog wilde gebruiken, zocht ik naar parttime werkzaamheden
in de gezondheidszorg. Dit keer niet op het abstracte manage-
ment vlak maar .juist op het praktisch uitvoerbare vlak. Omdat ik
van 1990 tot 2004 mij ook met psychosociale zorg heb bezigge-
houden (zoals bij de SMDKM, in het SPRINT-team, rond nazorg
problematiek en veteranenzorg) leek mij dit gebied interessant.
Het werk bij AzG heeft mij altijd al aangesproken en omdat ik
graag nog wat wilde reizen ben ik daar terecht gekomen.
Ik word nu regelmatig door AzG uitgezonden om psychosociale
zorg aan medewerkers van AzG in het veld te geven; afgelopen jaar
naar Somalië, Dafur en de Dem.Rep.Congo. Voor Defensie reisde ik
naar Albanië, Macedonië en Kroatië om ervaringen uit te wisselen
over NATO-principes voor een geneeskundige afvoerketen.

Wat is het verschil met werken bij de KM?
Mijn huidige werk is veel minder gestructureerd en ik heb geen
organisatorische bijtaken. Ik kan mij dus op mijn kerntaak concen-
treren. Vergelijkbaar is de logistieke afhankelijkheid van AzG, hun
"veiligheidsvoorschriften" voor oorlogsgebieden zijn minstens zo
scherp als bij Defensie.

Wat mist u uit uw KM tijd? En wat helemaal niet?
Moeilijk te zeggen. De laatste vijf jaar was ik al buiten de KM
geplaatst (Commando Diensten Centrum en Centrale
Bestuursstaf) en voelde me al langzaam uit het KM-circuit wegdrij-
ven. Na verloop van tijd blijf je nog wat nostalgisch mijmeren over
"hoe het vroeger was".
Wat ik bepaald niet mis zijn de talloze schriftelijke en mondelinge
"gevechten" die je als marinearts moest voeren om niet-medici te
overtuigen van de noodzaak oog te hebben voor het natuurlijke
verloop van ziekten en genezingsprocessen. Je werd wel eens moe
van het constant argumenteren (en beroep te moeten doen op de
vertrouwelijkheid) over het belang van de gezondheid(szorg).

Hoe belangrijk is de KM nog voor u?
Niet meer zo belangrijk. Ik kijk positief terug op een mooie tijd die
nu is afgesloten.

Heeft u nog een goed advies voor de marineleiding?
Omdat mijn verleden grotendeels bestond uit geven van advies
aan de marineleiding, wil ik daar nu van af zien. Een aantal van mijn
adviezen is daadwerkelijk geïmplementeerd, zoals in 1995 over de
reorganisatie van de SMDKM en de sociaalgeneeskundige begelei-
dingsprocedures. Naar mijn mening hebben zij een positief effect
gehad op het marinepersoneel.

M.J.J. Hoejenbos
Maarten Hoejenbos heeft tot zijn LOM als

marinearts bij de KM gewerkt. Hij is gehuwd

met Carla Geertsen, ex-marineofficier, 

ex-KMAR officier en heeft een dochter.

 

u i t  d i e n s t

Hij is momenteel werkzaam als "Health Consultant" binnen zijn
eigen bedrijf met nadruk op psychosociale zorg. Hiervoor is hij
regelmatig op pad. Zo is hij ad hoc werkzaam bij Artsen zonder
Grenzen (AzG) en is adviseur voor het Veteranen Platform, beide
voor psychosociale zorg. Hij is lid van Raad van Advies van de
Stichting IMPACT (psychosociale zorg bij rampen) en coördinator
van internationale militair geneeskundige projecten voor
Defensie.

Uit dienst : 1 februari 2006 
Laatste rang : KTZAR
Laatste functie : Defensiestaf/HDP/Directie Militaire Gezondheidszorg/

Hoofd Afdeling Gezondheidszorg Beleid.



15marineblad | juni 200714 Behind Friendly Wire

k e n n i s  e n  w e t e n s c h a p

Zelfs toen eind vorig jaar de spanningen tussen Ethiopië en
Somalië culmineerden in een confrontatie en op de achtergrond
de invisible hand van Amerika werd vermoed, bleef de berichtge-
ving beperkt tot een vermelding van de NAW4 gegevens van de
Amerikaanse aanwezigheid in Djibouti.5

Maar wat doen die Amerikanen daar?6 Waarom komt Barack
Obama wel naar Djibouti, komt de Pentagon verslaggever van
CNN langs voor een uitgebreide reportage en komt de ‘Mart
Smeets’ van de Afrika-berichtgeving, Koert Lindijer, niet op
bezoek? Waarom hebben de Engelsen dit specifieke operatiege-
bied verwerkt als leidende case in de Amphibious Operations
Planning Course (AOPC)?7 Is dat toeval? Of geeft dat juist blijk van

vernieuwend denken van bondgenoten, waar wij als Nederland
van (kunnen) meeprofiteren?
In deze bijdrage willen wij een lans breken voor Nederlandse
betrokkenheid bij deze hoek van Afrika, die overigens in het hart
ligt van de Nederlandse prioritaire beleidsgebieden op dit conti-
nent.8 Door aan te sluiten bij wat er binnen CJTF HOA gebeurt is
er naar onze mening een unieke gelegenheid om in relatief veilige
omgeving het geïntegreerd optreden van Nederlandse
Defensie/Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
verder uit te testen. Met die training en lessons identified kunnen
we vervolgens ons voordeel doen in gebieden als Congo of
Soedan.

Waarschuwing: dit is niet een artikel, maar een statement.
Wie een standaard toelichting op een operatie verwacht,
komt bedrogen uit. Wie zich wil laten verrassen door een

optelsom van ervaringen en observaties – vanachter de scher-
men van een ‘experimentele’ operatie – in de Hoorn van

Afrika, nodigen we van harte uit om met ons mee te denken
en vooral: om te reageren.

Behind Friendly Wire
Waarnemingen vanuit de Combined Joint Taskforce Horn of Africa

W .  M a r c h a l  e n  K A P T M A R N S  K M R  H .  S t e e n s m aAansluiten in plaats van Afsluiten

Hoe gaan wij dit aanvliegen in deze bijdrage? Zoals gezegd, we
gaan niet in de op de facts & figures, het mandaat (OEF) en de
structuur van de organisatie. Voor die informatie kunt u terecht
bij Google en op de website van de operatie.9

Wat we wel willen doen is een aantal observaties, gedaan vanach-
ter de concertina’s met u delen en van commentaar voorzien. Het
is onze hoop dat we in de nabije toekomst op welke schaal dan
ook een hernieuwde aansluiting zoeken als Nederland bij deze
coalitie-operatie.
De observaties vatten we samen onder drie werkwoorden: leren,
experimenteren en samenwerken. Hierin schuilt wat ons betreft
het nut en de noodzaak om proactief aansluiting te zoeken bij de
CJTF HOA.

Leren
Observatie:  we kunnen leren van de Amerikanen, maar zij óók
van ons
Wie op zoek gaat naar een hand-out ‘Hoe om te gaan met
Amerikanen’ zal niet snel iets vinden. We sturen al jaren exchange
officers naar de VS en wij ontvangen andersom ook officieren
maar van een publicatie van ervaringen op het gebied van com-

municatie en samenwerking met Amerikaanse collega’s is het
kennelijk nog niet gekomen. En dat is jammer. Want juist in het
goed begrijpen van de achtergrond van wat bijvoorbeeld de ‘ugly
American’ wordt genoemd, schuilt ruimte om beter aan te sluiten
bij hoe Amerikanen de wereld zien.

wie op zoek gaat naar een hand-out
‘Hoe om te gaan met Amerikanen’
zal niet snel iets vinden

Amerikanen hebben een andere kijk op de Verenigde Naties (VN)
en op de Europese Unie (EU). Om daar achter te komen hoef je
niet vaak samen aan tafel te zitten in de DiFac.10 Sterker nog, door
hun geopolitieke machtsoverwicht zijn zij niet geneigd om te
denken in afhankelijkheden. Je kunt het ze, vanuit dat oogpunt,
dan ook nauwelijks kwalijk nemen dat zij - op de grond - veeleer
denken in termen van hun ijzeren driehoek: State
Department/Department of Defence/US AID. Met als praktisch
gevolg een hecht netwerk en veel overlegmomenten tussen ver-
tegenwoordigers van de drie ‘partijen’, een bundeling van krach-
ten die in staat is om snel tot actie over te gaan.
Echter, dit is gelijk een voorbeeld van hoe wij, Nederland, de
Amerikanen iets kunnen leren. Bijvoorbeeld door contacten te
leggen met EU-vertegenwoordigers of met onderdelen van de
VN, zoals het United Nations Development Programme (UNDP)
en de United Nations High Commissioner for Refugees. Hiermee
leveren we een bijdrage aan het openen van de American mind.
Juist op het middelmanagementniveau in de operatie leidt deze
kennisuitwisseling niet alleen tot netwerkcontacten, maar ook tot
inzichten hoe derden de wereld zien. Contact matters. Met ande-
re woorden: door er te zijn en door te delen hoe wij de wereld
zien, kunnen we een steentje bijdragen aan de visievorming van
de hoofdsponsors van de CJTF HOA. Er is dus niet alleen sprake
van leren van, maar ook van leren aan.
Het gaat om kleine stapjes. Maar door ‘intentioneel leren’ als kri-
tische succesfactor te zien bij het uitzenden van militairen, diplo-
maten en ontwikkelingswerkers, wordt een actieve bijdrage gele-
verd aan het behalen van meer ‘bang for the buck’.11 Het maken
van een verschil schuilt niet alleen in het aantal projecten dat
wordt opgeleverd, maar ook in de wijze waarop er wordt geleerd
en gebruik wordt gemaakt van de kennis en know how van part-
ners. Zo zijn de Amerikanen ‘pas’ 5 jaar in Djibouti en is UNDP
daar al 27 jaar aanwezig. Het is opmerkelijk om te zien dat de sub-
tiele kwaliteit van taalvaardigheid (in het geval van Djibouti is
Frans de officiële taal) een directere brug vormt naar de locale
bevolking en autoriteiten dan de massieve kwantiteit van shovels.

DDD is in. Dat is het geïntegreerd denken en doen langs de lijnen
van ‘Defense’, ‘Diplomacy’ en ‘Development’. Maar al eens gehoord
van PPP? Neen, niet de Planet, People, Profit van het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen, maar het Amerikaanse beleid
van Presence, Patience, Perseverance-variant. Dus: aanwezigheid,
geduld en vasthoudendheid om duurzame effecten te sorteren.
Geen gekke slogan van die Amerikanen, dunkt ons.  

Een Herculesvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht, deel uit-
makend van de CJTF HOA heeft humanitaire hulp geleverd aan
de slachtoffers van de overstroming in Ethiopië. Lokale Ethiopiërs
delen het voedsel uit.
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il Amerikaanse mariniers in Djibouti, deel uitmakend van de CJTF

HOA delen zelfgemaakte fitness apparaten uit aan jongeren van
een jongerencentrum.

Met CJTF HOA geld en inzet kan de kwaliteit van leven voor de
locale bevolking worden verbeterd. Op de foto vindt inspectie
plaats van het werk dat is gedaan voor een medische kliniek in
Tanzania. De kliniek is opgeknapt, er is voor stromend water
gezorgd en voor toiletten.

De Combined Joint Taskforce Horn of Africa1 is een onbekende missie die

meer aandacht verdient.2 Ook in Nederland. In de schaduw van CTF 150 is

de Taskforce in Djibouti wel opgemerkt.3 Echter, door al het publicitaire

en politiek geweld rondom de besluitvorming en de uitzending van

Nederlandse eenheden naar Uruzgan is de aandacht voor deze

vernieuwende missie in Afrika te onzent zeer beperkt gebleven.
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Met andere woorden, het is een open deur te stellen dat mee-
doen ook meteen leren betekent. Toch zie je in de praktijk van de
operatie dat er meer bij komt kijken om ook bewust om te gaan
met de leereffecten. Dat geldt over en weer, tussen de landen,
tussen de agencies en zeker ook tussen de professionals onderling.
Wat ons betreft wordt er binnenkort een studiereis ondernomen
naar CJTF HOA en wordt de deur op een kier gezet om deel te
nemen aan één van de ‘experimenten’ om stabiliteit in de regio te
brengen.

Experimenteren 
Observatie: Amerikanen hebben het lef om zowel op conceptu-
eel niveau als op de grond te experimenteren en hun visie (snel)
om te zetten in actie.
“Nothing is more important, Hunt said, than recognizing that suc-
cess in the region requires interagency cooperation. We need to
bring all elements of national power together," he said. Working
with embassy teams, reaching back to U.S. Central Command in
Tampa, Fla., and to federal agencies in Washington will help. The
bottom line, though, is the area needs "sustained, long-term lea-
dership from the interagency process," the admiral said.”12

Amerikanen hebben het lef te
experimenteren en hun visie snel
om te zetten in actie

Bent u wel eens een LTZ1 van de US Navy tegengekomen met op
zijn visitekaartje ‘NGO-integration officer”? Welnu, die loopt
rond binnen de J5 van CJTF HOA en is belast met het organiseren
van seminars waar militairen, diplomaten en vertegenwoordigers
van Non Gouvernementele Organisaties elkaar ontmoeten. De
seminars zijn bedoeld als opstap om nauwer met elkaar samen te
werken, vooroordelen over elkaar weg te nemen, budgetstromen
te bundelen en projecten met elkaar af stemmen. Sterker nog, in
de long term planning wordt rekening gehouden met een civiel lei-
derschap van de dan in te richten Combined Joint Interagency
Taskforce (CJIATF). Dit denken valt niet alleen te beluisteren in de

wandelgang van het stafgebouw, maar valt ook terug te lezen in
de (nieuwe) doctrine van stability operations: het vergroten van de
slagkracht door afstemmen van de inzet van diverse instrumen-
ten van buitenlands beleid.13

Hoe verhoudt zich dit interagency-denken tot de Dutch
Approach? Door nieuwe lijnen van opereren onder te brengen in
een gezamenlijk project (experiment is wellicht niet een handig
label in dit verband), ontstaat een kruisbestuiving op de grond.
Waarom kunnen we niet een Nederlandse political advisor
(POLAD) en een vertegenwoordiger van ontwikkelingssamen-
werking, een OSAD14, detacheren bij de staf van CJTF HOA?
Wij denken dat hier ruimte is om, door tijdige aansluiting bij de
blauwdruk in ontwikkeling, invloed uit te oefenen op hoe de pij-
lers van die blauwdruk er uit komen te zien. Maar dan moeten we
wel bereid zijn om niet op een afstandje toe te kijken of te ver-
wachten dat wij via de liaison officer in Tampa wel mee mogen
denken. Proximity matters.

Hand in hand kameraden. Laten we gaan voor een ondernemen-
de en innovatie combinatie van denkers en doeners in de ‘proef-
tuin’ Hoorn van Afrika.15

De infrastructuur is aanwezig, de logistieke lijnen liggen er, het
denken is in ontwikkeling en dit laatste heeft zelfs al geleid tot de
uitspraak van de commandant van CJTF HOA dat op termijn een
burger (!) de leiding op zich zou kunnen nemen van de CJIATF.
Laten we klein beginnen. Wie pakt de handschoen op en gaat
mee het veld in met het  Medical Civil Action Program en het
Veterinary Civil Action Program?16

Samen (op)werken
Observatie: Amerikanen geven blijk van een geïntegreerde bena-
dering van het plannen, voorbereiden en inzetten van instrumen-
ten van buitenlands beleid.
Hierboven schreven we al over de ‘ijzeren driehoek’ waar het gaat

om de afstemming tussen State department/Defence depart-
ment en US AID. Let wel, deze benaming is voor tweeërlei uitleg
vatbaar: een positieve en een minder positieve.
De positieve kracht van deze strakke afstemming schuilt in de
(ogenschijnlijke) daadkracht. Het is altijd duidelijk wie op welk
moment wordt betrokken bij de planning, uitvoering en, niet te
vergeten, de opening van projecten.
De minder positieve connotatie van deze ijzeren benadering
hangt samen met de neiging tot one way approach, waarbij het
vaak ontbreekt aan het aansluiten bij locale en internationale ken-
nis en gebruiken. En dan zou de oproep om de Lean Six Sigma17

benadering te verlaten en juist de poort uit te gaan en de mensen
op straat te ontmoeten (“get more culturally sensitive!”) niet aan
dovemansoren moeten zijn gericht.18

Integendeel, juist door kennis en ervaring uit te wisselen kan
Nederland actief bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit
van de inzet van Uncle Sam in Afrika. Wat te denken van het door-
stapelen van de bouwstenen aan ervaring in Eritrea, Soedan en
Congo. Is Generaal Cammaert eens als diplo-militair op bezoek
geweest bij de commandant van de CJTF HOA? Attitude matters.

Waarom gaan we niet zo snel mogelijk achter de Status Of Forces
Agreements (SOFA) aan en richten we onze oefeninspanningen, of
het nu vliegers, bootjes of medici zijn niet op de rijke oefengron-
den van Oost Afrika? De Duitsers, de Fransen en de Engelsen zijn
ons reeds voor gegaan.
Moge de nieuwe Defensie attaché in Addis een opstap blijken te
zijn naar meer coalitiesamenwerking in de Hoorn van Afrika.19 De
Amerikaanse PPP-benadering lijkt geen eendagsvlieg, zo blijkt uit
de recente oprichting van het Africa Command waarmee het stra-
tegische belang van Afrika wordt onderstreept. CJTF-HOA is de
enige Amerikaanse basis in Afrika en kan daarmee worden gezien
als een voorportaal van het nieuwe Africom. Dit is het moment
om aansluiting te zoeken. 

Doordenken en doorgaan
De tijd is rijp om door te pakken. Niet weer omkijken naar een
relatief geringe inspanning die op zichzelf staat maar deze verbin-
den met toekomstige activiteiten in Afrika. De CJTF HOA vormt
een unieke ‘enveloppe’ waar we als Nederland een duit in moeten
doen. Om er zelf sterker van te worden. Om de Amerikanen en
de coalitie sterker te maken en natuurlijk om dit deel van Afrika
gericht vooruit te helpen.

In deze bijdrage zijn we bewust niet ingegaan op de politieke en
juridische kaders van het mandaat (OEF). We hebben juist een
kant willen belichten van dezelfde bevriende Amerikanen die bij
het voeren van hun Global War On Terrorism in een uithoek van
Afrika ook in staat zijn om een voorbeeldfunctie te vervullen. We
nodigen de lezers van het Marineblad van harte uit om te
Googelen op CJTF HOA en om te reageren op onze bijdrage. En
bovenal wensen we dat Nederland zowel op praktische (weer een
schip naar CTF150), pragmatische (infra is er al) en idealistische
(‘een voor Afrika’) gronden, besluit om hernieuwde aansluiting te
zoeken bij deze nieuwe vorm van preventieve ontplooiing.

Wijnand Marchal is werkzaam op de Nederlandse ambassade in
Addis Abeba (tevens accreditatie voor Djibouti) en heeft uit
hoofde van zijn functie van 2e secretaris diverse malen een bezoek
gebracht aan de staf van CJTF HOA.
KAPTMARNS KMR Hans Steensma heeft als stafofficier van
maart tot juni 2006 deeluitgemaakt van de staf van CJTF HOA.

Reageren op dit artikel? Mail ons: marineblad@kvmo.nl

 

Samenwerken (in burger) aan het World Environment Day pro-
ject op kantoor van de SG van een van de ministeries in Djibouti.
(foto Steensma)
Hiernaast: Kaart van de Hoorn van Afrika (www.lib.utexas.edu)

Noten 
1. Zie voor de website: "http://www.hoa.centcom.mil" 
2. Zoals opgemerkt door Kol. Klu b.d. A.C. Tjepkema in de derde noot

van zijn bijdrage‘Militaire missies in de Hoorn van Afrika’, in Carré,
Themanummer Afrika, oktober 2006: “niet vermeld wordt waarom is
besloten deze missie te beëindigen”, p.14.

3. Eric Vrijsen, redacteur van Elsevier, was in Djibouti vanwege een
bezoek aan CTF 150 en hoorde daar bij toeval van Nederlandse
betrokkenheid bij CJTF HOA, gaat op bezoek en schrijft in de Elsevier
van 8 april 2006: “Militaire ontwikkelingshulp – belangrijkste wapen:
tientallen humanitaire projecten”.

4. NAW – Naam, Adres, Woonplaats – CJTF HOA, Camp Lemonier,
Djibouti.

5. Zo bericht Stieven Ramdharie van de Volkskrant – zo te bezien op
basis van desk research – ‘Zachte aanpak in Oost-Afrika is passé’, 10
januari 2007 – zie: "http://www.volkskrant.nl/buitenland/arti-
cle386256.ece" 

6. “US operations in the Horn of Africa are showing the way ahead for
the US military’s increasing role in bringing order to ungoverned
areas”, Joshua Kocera, Jane’s Defence Weekly, October 26, 2005, ‘US
Foothold in Africa’. Zie ook de ‘tag line’ van de website: “Combined
Joint Task Force-Horn of Africa is a unit of United States Central
Command. The organization conducts operations and training to
assist partner nations to combat terrorism in order to establish a
secure environment and enable regional stability. More than 1,700
people from each branch of the U.S. military, civilian employees,
Coalition forces and partner nations make up the CJTF-HOA organiza-
tion. The area of responsibility for CJTF-HOA includes the countries
of Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan and
Yemen.”

7. ‘Bold Wader’ – war game in de AOPC - Oost-Afrika is bij uitstek
geschikt voor maritiem-expeditionair optreden.

8. De Hoorn van Afrika geldt als prioritaire regio in het beleid (zie bijv
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 300 V, nr. 117, p.2). Echter,
daartoe wordt vrijwel uitsluitend steeds Soedan genoemd, dat vol-
gens Wikipedia een ‘randgeval’ is als het gaat om de geografische
regio van de Hoorn.

9. Zie ook onder 1. Resultaten bij Google (NL) voor CJTF HOA per eind
april: 33.300. Ter vergelijking: met ISAF: 3.310.000 resultaten.

10. Dining Facility, eetzaal
11. Slogan geuit door Gen. J. Abizaid (CCENTCOM) bij zijn bezoek aan

CJTF HOA op 6 mei 2006. Zie ook:
"http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1328840,00.html" 

12. "http://www.defendamerica.mil/articles/may2006/a052506tj1.html" 
13. Dit komt kernachtig naar voren in de National Security Presidential

Directive/NSPD-44, Dec 7, 2005. Subject: Management of
Interagency Efforts Concerning Reconstruction and Stabilization.

14. De POLAD is een diplomaat van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Bij de ISAF operatie in Afghanistan doet NL ondertussen erva-
ring op met nauwere samenwerking met POLAD(s) en OSAD(s).

15. Principles and pragmatism. Civil-military action in Afghanistan and
Liberia U: Cordaid, mei 2006, te downloaden op 
"http://www.cordaid.nl" 

16. Zie ook:
"http://www.imagestation.com/album/pictures.html?id=2094749016
&code=26979481&mode=invite&DCMP=isc-email-AlbumInvite". 

17. Amerikanen zijn dol op EBO, Effects Based Operations en maken daar-
bij verwoed gebruik van bijvoorbeeld het Lean Six Sigma model om
processen ‘naadloos’ op elkaar aan te laten sluiten. 

18. Opgetekend bij bezoek CCENTCOM (zie voetnoot 11) aan de staf van
CJTF HOA op 6 mei 2006: “Don’t even think that measuring tells you
everything.”, “ Be aware of where numbers take you”, en niet te ver-
smaden: “ Get out and talk to the coalition brothers”.

19. Met ingang van eind maart 2007 is Ltkol KL F. Anemaet als Defat ver-
bonden aan de NL Ambassade in Addis Ababa, Ethiopië. Hij is nog in
zijn eerste 100 dagen.



Deze maand zijn we op bezoek bij een speciale

afdeling binnen CZSK, de Unit Interventie

Mariniers (UIM) in Doorn. We spraken met de

leiding van de eenheid, PJ en Michiel, en met

één van de pelotonscommandanten, Timo. Al

vanaf 1989 is PJ leidinggevende binnen de UIM.

Als commandant vanaf mei 2005.  Enige

continuïteit binnen deze speciale eenheid, die

zeer veel politieachtige en justitieachtige

kenmerken vertoont, is noodzakelijk. 

i n  b e e l d
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Hoe valt de UIM binnen CZSK?
“Bij een ernstalarmering valt de UIM rechtstreeks onder de
DSI. Voor alle andere gevallen vallen we direct onder de
Directeur Operaties van het CZSK. Vanaf oktober 2006 zijn we
als het ware losgeweekt van het MTC (Mariniers
Trainingscommando). We noemen onze eenheid “compagnie-
groot”, maar met een bataljonsachtige leiding. We blijven een
broodje speciaal. We hebben sinds kort een luitenant-kolonel
als Commandant”
De Commandant van de UIM moet voor de eenheid belangrijke
beslissingen nemen en verantwoordelijkheden dragen en daarbij
past een luitenant-kolonel uitstekend als baas.”

Wat zijn de taken van de UIM?
“Wij pakken de terroristen op die groot-
schalige complexe problemen veroorza-
ken. De UIM beschikt over speciaal
opgeleid personeel dat de grootste
waarborg geeft dat dit zonder al te veel
complicaties wordt uitgevoerd. Gelukkig
doet men niet zo vaak een beroep op de
UIM, maar we zijn er.”

Wat betekent de UIM voor
CZSK?
“Zonder specifiek te worden beschikt de
UIM over 15 teams, waarvan er 10 teams
te allen tijde beschikbaar zijn voor Justitie.
Toch kan in overleg tussen CDS en Justitie
besloten worden de teams beschikbaar te
stellen voor Defensie. Denk dan aan ope-
raties waarvan de CDS meent dat deze de
kenmerken vertonen van speciale opera-

ties. Of aan operaties met een verhoogd risico, een politiek strate-
gisch doel, of met een hoog afbreukrisico. De individuen - bij de
UIM operators genoemd -  zijn speciaal opgeleid, geselecteerd.” 

Aan wie geven jullie leiding en hoe doen jullie dat?
PJ: “Wij geven samen leiding aan een eenheid en de staf, geksche-
rend zeg ik wel eens dat je dit kunt vergelijken met een mini-batal-
jon. Door middel van directieven heb ik de lijn aangegeven.
Hierover is een teambuilding gehouden. Regelmatig laat ik stafoffi-
cieren uitleggen waar ze mee bezig zijn, daarnaast staat mijn deur
als het ware altijd open. Beslissingen worden opvallend veel in
samenspraak, of in ieder geval na een inspraakronde genomen.” 
Timo, de PC van een van de pelotons: "Het leidinggeven is zeer uit-
dagend. Ik geef leiding aan 5 hele bijzondere specialistische teams.
Zeer divers in hun optreden en vaardigheid. Onze communicatielij-
nen zijn kort, plat en divers. Alles is nieuw en in ontwikkeling. Ik
functioneer als PC eigenlijk als een soort van compagniescomman-
dant. De waardering die je krijgt, stimuleert je tot betere resultaten,
de werkzaamheden met de onderofficieren zijn heel intensief."

Hebben jullie een professioneel voorbeeld?
PJ: “De generaal Cammaert, mijn mentor POTOM,  is zeker een
voorbeeld. Vanaf het begin toen ik bij de KM kwam. Zijn uitstra-
ling, charisma en de latere operaties die ik met hem heb uitge-
voerd. Op en top een professional.”
Michiel stelt vast: “Ik heb met name vier goede compagniescom-
mandanten gehad waar ik veel van geleerd heb, ieder met z’n
eigen talent. Sterke leiders, waarvan ik iets heb meegenomen in
mijn eigen stijl.”

Hoe oefent de UIM?
“We oefenen kleinschalig, intensief en geven meer verantwoor-
delijkheid op een zeer laag niveau binnen de teams. Voor de offi-
cieren betekent het dat ze zeer diverse problemen krijgen voor-
geschoteld. De jonge officieren worden geconfronteerd met zeer
veel verschillende ‘skills en drills’ en ook met de ontwikkeling van
deze technieken. We moeten omgaan met geweld, elke dag
opnieuw, zowel proportioneel als subsidiair. De scenario’s  wisse-
len steeds en er moeten constant beslissingen worden genomen.
Operators dienen te beschikken over ‘actie intelligentie’.”

Actie intelligentie, wat is dat?
“Als individuele operator is het belangrijk dat je beschikt over ‘actie
intelligentie’. Een begrip waar veel onder valt: besluitvaardigheid,
keuze van geweld (proportioneel en subsidiair), het juist toepassen
van geweld, zelfverzekerdheid, initiatiefrijk en hoe kom je over.” 

Wat houdt jullie momenteel veel bezig?
PJ: “De positionering van de UIM binnen het stelsel. Zijn er goede
keuzes gemaakt? Naast de dagelijkse routine is er ook veel aan-
dacht voor samenwerking binnen het stelsel van speciale eenhe-
den, innovatie, het plannen van oefeningen en het herbeleggen
van al het UIM materieel. We kunnen daarnaast ook digitaal com-
municeren met Justitie en Politie, feitelijk het onderhouden van
het netwerk, heb ik zitting in het Management Team van de DSI

en dat vergt meer van mijn tijd dan vroeger. Eigenlijk, als ik nu
terug kijk op mijn laatste twee jaar als Commandant, had ik vaker
mezelf op de werkvloer van de UIM moeten laten zien.”

Michiel: “Een minpunt is de traagheid van het systeem als het
gaat om aanvragen van materiaal. Dat moet slagvaardiger, zonder
meer. We hebben nu een aantal zaken nog niet of werken met
verouderde middelen. Daarnaast is het nodig dat we constant de
vinger aan de pols houden waar het gaat om de opleidingen van
de onderofficieren. Ik merk hier op dat ook dat een aandachts-
punt is welke mij zorgen baart.”

Hoe ervaren jullie de werkdruk?
PJ: “Omdat we de UIM maximaal op de kaart willen zetten, zijn
we constant bezig. Dag in dag uit. Zowel binnen CZSK, als ook
binnen de DSI. Hoge werkdruk, jawel, maar je weet dat je het
voor je mensen en de randvoorwaarden waaronder zij kunnen
opereren doet en dat motiveert mij enorm.”

Verbeterpunt?
PJ: “Ontegenzeggelijk de positionering van de UIM binnen het
stelsel van Speciale Eenheden. Laat ik het duidelijk stellen: we
oefenen veel, maar tot inzet komt het niet. De positionering dient
opnieuw te worden onderzocht. Wij leveren immers hele bruik-
bare arbeidskrachten. Dit blijkt ook uit de bijdrage van de mari-
niers in de UI en de uitstroom via deze organisatie van mariniers
naar de arrestatieteams in Nederland. De UIM wordt nog steeds
als levensverzekering achter de hand gehouden voor iets dat zeer
onwaarschijnlijk lijkt. Dit is op zich niet erg, maar de wijze waarop
dat nu is belegd zorgt ervoor dat wij niet of nauwelijks aan andere
operaties kunnen/mogen deelnemen. Je ziet daarentegen de 
arrestatieteams van de politie en de KMAR heel veel werken. Wij
zouden ook wat moeten kunnen betekenen. Daar moeten we in
de evaluatie van het stelsel echt heel goed naar kijken. Dit
frustreert de medewerkers binnen de UIM op termijn. Die willen
niets liever dan operationeel ingezet worden, om het even voor
welke baas.”

Het afdelingsrapport van de UIM
Graadmeters rapportcijfer
Vacatures op de afdeling: weinig 9
Gem. plaatsingsduur officieren 4-5 jaar 9
Alle opleidingen gehad neen 7
Introductiegesprekken gedaan ja 8
Sfeer heel goed 9

Rapportcijfer 8

 

in beeld18

De Unit Interventie Mariniers 

Iedere afdeling in deze rubriek mag zichzelf een 
rapportcijfer geven, gebaseerd op een aantal ‘graadmeters’.

NIEUW!  

Wat is de UIM?
“Op 1 juni 2006 heeft het Ministerie van Justitie de landelijke
Dienst Speciale Interventie (DSI) opgericht, waarin politie en
Defensie nauw samenwerken. Onder de DSI valt onder andere de
Unit Interventie, die in Nederland razendsnel kan worden ingezet. 
Naast de Unit Interventie is er een Unit Expertise en Operationele
Ondersteuning en een Unit Interventie Mariniers; de UIM. De
BBE-mariniers bestond al, maar is na de oprichting van de DSI van
naam veranderd (UIM). De UIM valt, net als de UI (kleiner in
omvang dan de UIM), operationeel onder de DSI. Beheersmatig is
de UIM echter volledig onder CZSK gebracht. De UIM is eigenlijk
de oude BBE in een nieuw jasje (zie ook het organigram).”

Bureau Operaties Bureau Bedrijfsvoering

Unit interventie Mariniers

BUREAU OPS

Unit Expertise en
Operationele Ondersteuning

Unit interventieAOE Unit interventie 
Mariniers

Hoofd DSI

COMMANDANT UIM
LNTKOLMARNS

OC
MAJMARNS

TROFF
KAPTMARNS

ADMIN-SIE

VBD-SIE UIM-OPLEIDING

Kenniscentrum

Bevoorrading

1ste peloton 2de peloton 3de peloton
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k e n n i s  e n  w e t e n s c h a p

ervaringen van KTZT C.F.C. Thoms (1913 -2001)

Hr.Ms. Jacob van Heemskerck 
in oorlogstijd

Hr.Ms. Jacob van Heemskerck was in de Tweede Wereldoorlog een

gelukkig schip. Een van de officieren van de technische dienst aan

boord, KTZT C.F.C. Thoms, heeft zijn belevenissen van oktober 1939

tot en met september 1944 op schrift gesteld. 

KTZ b.d. M.F. Bus heeft uit diens nalatenschap deze geschiedenis

samengesteld tot onderstaand artikel. De familie Thoms was het

huisadres van Bus tijdens zijn adelborstentijd in 1952. Over Thoms

schrijft hij: “Hij was een nuchter mens, niet iemand van dikke verha-

len, maar wel een echte machinist, die liefde had voor zijn vak.”

sa m e n s te l l i n g :  K T Z  b . d .  M . F .  B u s

Hr.Ms. Jacob van Heemskerck tijdens de Tweede Wereldoorlog (NIMH)

KTZT C.F.C. Thoms

20 voet

N L D A -  R o m e r e i s  2 0 0 7

De Romereis wordt jaarlijks georganiseerd door de Culturele Raad
van het cadettencorps. De reis heeft een cultureel, historisch,
religieus en  militair karakter en heeft een aantal traditionele

hoogtepunten, waaronder de audiëntie bij de paus, een bezoek aan
de Nederlandse ambassadeur en de militair attaché, een

battlefieldtour en een bezoek aan een Italiaanse militaire eenheid.

Op 29 april 2007 zijn 21 cadetten, LNTKOLMARNS  D. Bosch, Aalmoezenier E. Rau, 

drs. F. Huiskamp en dr. M. de Jong vertrokken naar Rome voor de 19e editie van de Romereis. 

F O T O - I M P R E S S I E

Uitzicht over de Rome-vallei vanaf het dakterras van het hotel in
Rocco di Papa, waar de deelnemers de eerste 2 dagen verbleven.
Aan het meer bevindt zich het buitenverblijf van de paus.

Elke straat in Rome biedt weer een verrassing en een geweldig
restaurantje (dus ook een culinaire reis!).

Als je in Rome bent is een bezoek aan het Forum Romanum
natuurlijk een verplicht onderdeel.

De cadetten bezochten voor de eerste keer het NATO Defence
College. Dit is zo goed bevallen dat dit wordt opgenomen in het
vaste programma en volgend jaar misschien zelfs wordt uitge-
breid met het volgen van een college.
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Voorspel
In die vooroorlogse dagen liep het schip te boek als flottieljelei-
der, ofwel een lichte kruiser van 3350 ton met een geplande
bemanning van ongeveer 450: 18 officieren, 35 onderofficieren en
400 korporaals en manschappen.
De daadwerkelijke bemanning was samengesteld uit hetgeen in
de meidagen van 1940 bij het uitbreken van de oorlog naar
Engeland kwam overdrijven, het overgrote deel was beroepsper-
soneel, maar een niet onaanzienlijk deel was reserve-officier of
zeemilicién. 
Geen van hen had ooit gedacht om 5 jaar lang in die situatie door
te moeten brengen. Zoals in feite alle Nederlanders kwamen zij
onvoorbereid in oorlog en waren zij de eerste dagen min of meer
“groggy”. De Koninklijke Marine had sinds de verre zeiltijd geen
echte oorlog meer gevoerd en de staven moesten oorlogssitua-
ties bedenken, waarbij strikte neutraliteit een voorwaarde was,
rekening houdend met de zeer laag beschikbare budgetten. De
Slag bij Jutland in mei 1916 was een geliefd object van studie.

Ontsnapt
Met het afkondigen van de mobilisatie werd ik in de rang van lui-
tenant ter zee der tweede klasse marine stoomvaartdienst op 1
oktober 1939 geplaatst op de in aanbouw zijnde Jacob van
Heemskerck, later ook wel Oude Jacob genoemd, voor een jong
officier een uitdaging. Aanvankelijk was dat bij de firma
Werkspoor tijdens de bouw van de turbines en stoomketels en
vervolgens aan boord bij de inbouw en het proefdraaien op de
werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te
Amsterdam.
.
In de eerste dagen van mei 1940 draaide de complete installatie
voor het eerst proef. Op 9 mei werd ons aangezegd om weer in
uniform te verschijnen. Na het bombardement op Schiphol op 10
mei waren wij extra vroeg aan boord: wij, de twee chefs van de
wacht in de machinekamer kregen de opdracht het schip bedrijfs-
klaar te maken voor vertrek. Een niet eenvoudige taak met de
toen toch wel zeer geringe bezetting, die bovendien nog onbe-
kend was met de nieuwe machinekamerinstallatie. Er ontbraken
76 van 94 man machinekamerpersoneel. Na nog zoveel mogelijk

materiaal uit de loodsen aan boord te brengen, vertrok het schip
tegen 21.00 uur, bijgestaan door sleepboten en door geschut in
IJmuiden. Het schip stelde niet veel voor, het was in feite nog
maar een lege huls zonder bruikbare bewapening, een sloeps-
kompas voor de navigatie, geen woongelegenheid, geen seinmid-
delen en een kombuis, die door een kok van de kazerne op 10 mei
zou worden beproefd. Die kok kwam opdagen en is 5 jaar later
thuisgekomen.
De navigatie was in handen van drie zeeofficieren, die toezicht
hadden gehouden bij de bouw. Om 18.30 uur die avond werd het
schip in dienst gesteld door de Eerste Officier Jhr A. van Foreest,

omdat de commandant Jhr E.J. van Holthe in zijn functie van
Adjudant van de Koningin ergens anders nodig was. Na het verla-
ten van de pieren van IJmuiden om middernacht werd Hr.Ms.
Jacob van Heemskerck opgewacht door twee Britse oorlogsbo-
dems, die een verkenningssein gaven. Maar door het ontbreken
van seinmiddelen kon dat niet worden beantwoord, al werd een
poging gedaan met een zaklamp. Een groot zoeklicht op de
Nederlandse vlag gaf ten slotte de doorslag, dat het schip “friend-
ly” was. Van de brug kwam de opdracht de tweede ketel bij te
zetten voor meer vaart. Met de toch wel erg onervaren en incom-
plete bezetting lukte dit echter niet: 14 knopen werd de maxi-
mum vaart voor deze reis. Er werd zo ver als mogelijk uit de
Nederlandse kust gevaren, de Engelse mijnenvelden waren echter
voor ons onbekend en zo gebeurde het dat de volgende dag op
aanwijzingen van een Engelse jager heel voorzichtig het schip
achteruit uit een mijnenveld moest varen. Alweer geluk gehad!
Op zaterdag 11 mei kwamen we voor de Thamesmonding en
stoomden op naar de Downs: daar ging alles letterlijk “plat” op
dek met een zwemvest als hoofdkussen. Op 13 mei afgemeerd te
Portsmouth, waar alles wat per schip of scheepje uit Nederland
aankwam moest verzamelen. Van de Royal Navy kregen wij de

nodige bevoorrading en voor zover mogelijk werd ook de beman-
ning aangevuld. Kort daarop kwam de commandant aan boord,
die inmiddels Koningin Wilhelmina naar Engeland had begeleid.
Zij bezocht regelmatig en kordaat Haar schepen en het was voor
iedereen duideljk, dat er moest worden doorgegaan met de strijd,
weliswaar onder  Brits commando.

Eerste reis
Op 2 juni kreeg de commandant opdracht om vanuit Milford
Haven in Whales, Hr.Ms. Sumatra te escorteren naar Canada. Dat
schip bracht Prinses Juliana en haar kinderen naar Halifax. De nog

onderbemande, embrionale
Jacob van Heemskerck voer nog
steeds met een onbetrouwbaar
sloepskompas, terwijl het goede
Sperry-kompas met toebehoren
in 25 kisten aan dek stond. Na
enige tijd werd de Sumatra uit
zicht verloren, doordat dit
“Atlantisch Smaldeel” in een
mistbank verzeilde. In verband
met radiostilte vonden we de
Sumatra pas weer terug 3 dagen
voor aankomst in Halifax. Daar
werd het schip wat meer
bewoonbaar gemaakt, terwijl
eigen personeel het Sperry
kompas installeerde om te doen
waarvoor het was aangeschaft.
Op 25 juni werd via Liverpool
opgestoomd naar Portsmouth.
In de Ierse Zee gaf een RAF
vliegtuig lichtkogels om te waar-
schuwen tegen een Duitse

onderzeeboot in onze directe omgeving, maar die seinen waren
onbegrepen bij gebrek aan documentatie. Zonder geluk vaart nie-
mand wel, hoewel hoge snelheid en het zigzagkoersen in dat
gebied wel routinematig waren uitgevoerd.

Definitieve afbouw
Op H.M. Dockyard te Porthmouth werd het schip verbouwd naar
Admiralty-normen. Er was vertrouwen in de Engelse leiding, die
steunde op ervaring en harde lessen van de Eerste Wereldoorlog.
De hele bemanning kreeg cursussen en doctrines naar Brits
model. De Royal Navy is bereid risico’s te nemen, indien er kans
van slagen is, maar zij ontzagen de stelregel “to run away, to fight
another day” niet. 

Wat opviel was dat het Engelse publiek achter zijn Royal Navy
stond: het was hun eerste verdedigingslinie naar het vasteland.
Ook wij profiteerden daarvan, de Koninklijke Marine was in dit
opzicht in eigen land niet verwend geweest. In 1940 hield een niet
nader te noemen autoriteit een kersttoespraak tot het marineper-
soneel, die eindigde met de mededeling dat er tegenwoordig
zulke goede kunstbenen bestaan.

In Portsmouth waren wij getuige van de Battle of Britain, waarvan
de uitslagen in de krant stonden alsof het voetbalwedstrijden
waren: de aanname dat neergeschoten vliegtuigen altijd Duitsers
waren, was helaas twijfelachtig. De bombardementen ‘s nachts
veroorzaakten vooral grote schade in de stad en minder op de
werf. Waarschijnlijk was het de bedoeling het moreel van de bur-
ger te breken, maar dat lukte in het geheel niet. Het gezicht op de
brandende vuurzee in de nachtelijke stad is iets om nooit te ver-
geten. Januari 1941 vertrok de Jacob van Heemskerck naar Scapa
Flow voor een rigoureuze opwerkperiode. Vanaf nu zou het
menens worden, Churchill sprak ons persoonlijk toe om een hart
onder de riem steken.

Konvooidienst
Op 25 maart vond de operationele ingebruikstelling plaats. Voor
konvooidiensten, ging de eerste reis naar Reykjavik op IJsland,
waar wij, als ook de Engelsen, tot onze verbazing zo ongeveer als
vijandelijke bezetters werden beschouwd en dus zeer onhebbelijk

werden behandeld. Het konvooivaren was bijzonder nuttig werk,
dat een voortdurende hoge graad van paraatheid eiste. De maxi-
mum snelheid van een konvooi was vaak niet meer dan 6 knopen,
dat het niet prettiger maakte. Konvooien van 20 tot 30 schepen
werden begeleid van Milford Haven tot halverwege Gibraltar of
Amerika. Er waren geregeld alarmsituaties en er gingen steeds
onverwacht koopvaardijschepen verloren. Het hoofdkwartier in
Liverpool gaf ons de inlichtingen over posities van U-boten, maar
het geluk bleef met het schip meevaren. De thuisbasis werd
Bangor bij Belfast, waar Duitse informanten opereerden vanuit
het neutrale Ierland. Deze konvooitaak zou veranderen na de aan-
val op Pearl Harbour op 7 december 1941. Het schip kreeg direct
een geheime opdracht: er moest tropenkleding worden gepast.

Verre Oosten
Aangesloten bij een groot konvooi voeren we in een zware storm
naar de Azoren en vervolgens via Simonstown bij Kaapstad naar
Colombo, waar bij Trincomalee contact gemaakt werd met
Hr.Ms. Isaac Sweers. Met een deklading munitie voor Engelse
jagers gingen we onderweg naar de Javazee op 25 februari 1942.
Die opdracht kon echter niet meer worden volbracht: de slag in
de Javazee vond plaats op 27 februari en Indië ging verloren.
Zonder het noodzakelijke olieladen in Tjilatjap kregen we de
opdracht terug te keren naar Colombo. Zuinig varen was de
boodschap maar aangezien Japan het luchtruim beheerste, wer-
den we weldra ontdekt en aangevallen door 9 bommenwerpers.
Met hoge vaart en zigzagkoersen, terwijl het luchtafweergeschut
zijn werk deed, heeft het schip deze aanval overleefd met een
paar gewonden aan dek door bomscherven. Met de laatste  

Een geallieerd konvooi tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Halifax (Nova Scotia, Canada) (collectie auteur)

(NIMH)

door het ontbreken van
seinmiddelen werd getracht een
Brits verkenningssein te
beantwoorden met een zaklamp
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druppel olie (1% olie in de tanks) liep het schip Colombo binnen.
De inmiddels Oude Jacob werd op 21 maart 1942 ingedeeld bij
Force B van de Eastern Fleet onder commando van Admiral Sir
James Somerville. Een vloot, zoals wij nog niet eerder hadden
gezien: 5 slagschepen uit de Eerste Wereldoorlog, 3 vliegkamp-
schepen, 7 zware en lichte kruisers, 15 torpedobootjagers, en ten
slotte onze eigen lichte luchtverdedigingskruiser. De bedoeling
was de Japanners op afstand te houden van Ceylon, maar Japan
had moderne schepen en vliegtuigen. Op 9 april brachten zij 2
zware kruisers, een carrier, HMS Hermes en de Australische jager
HMAS Vampire tot zinken. Wij behoorden bij deze groep, maar
waren juist op die dag ingedeeld bij Force A, zodat wij ons lot
ontliepen. Het treffen met de Japanse vloot ging niet door bij
Ceylon. Admiral Somerville seinde nog: “Some of us are not as
young as we used to be, but many good tune was played on an
old fiddle”, maar de uitkomst zou zeer onzeker zijn geweest. De
Eastern Fleet trok zich terug op Bombay en liet Ceylon onbe-
waakt achter, waar Japan geen gebruik van heeft gemaakt.

Door het Japanse bombardement op 2 maart vertoonde het roer
kuren: duikers constateerden dat het onderste draaipunt geheel
was verdwenen. Het dichtst bijzijnde dok was in Zuid-Afrika bij
Simonstown. Na de reparatie aldaar werd konvooigevaren tussen
Kaapstad, Durban en Mombassa, hetgeen werd onderbroken
door het leveren van ondersteuning aan twee landmachtbrigades

op Madagascar om de aldaar geboden faciliteiten aan Duitse en
Japanse onderzeeboten door Vichy-fransen te beëindigen. 
De Heemskerck werd in oktober 1942 ingedeeld bij een
Australisch eskader voor  konvooidiensten. Vanuit Fremantle voe-
ren we konvooi samen met Hr.Ms. Tromp, Hr.Ms Van Galen en
Hr.Ms Tjerk Hiddes naar Colombo. Er was een lichte dreiging van
Japanse onderzeeboten, waarvoor een voortdurende gereedheid
werd gehouden. Samen met HMAS Adelaide hadden we het
genoegen een Duitse blokkadebreker te onderscheppen, die fou-
tief reageerde op een seintje: na een schot voor de boeg verliet
de bemanning de Ramses met sloepen en zonk het schip even
later. Het zou vanuit Batavia met tropisch fruit geladen onderweg
zijn geweest naar Duitsland.
Routine werkzaamheden, wachtlopen, reparaties en onderhoud,
onderbroken door alarm hield het vaak vermoeide personeel op
de been. Een gedenkwaardig incident vond plaats in februari 1943
met de nieuwe commandant KTZ W. Harmsen, die afkomstig
was van de getorpedeerde Hr.Ms. Isaac Sweers in de
Middellandse Zee. Tijdens het begeleiden van een konvooi waar-
onder de Nieuw Amsterdam met een uit Libië thuisvarende divi-
sie van 10.000 Australische en Nieuw-Zeelandse troepen aan
boord, maakte de Heemskerck zigzagkoersen bij een vaart van 26
knopen. Tot de roerganger, die geen zicht had op het buitenge-
beuren, een order verkeerd begreep en toedraaide in plaats van
afdraaide: de reactie van de Officier van de Wacht was volle
kracht achteruit. Alle machines stonden te dansen, maar het schip

lag wel in een recordtijd stil. Geluk gehad door snel ingrijpen. Een
woedende stuurman op de brugvleugel van de Nieuw
Amsterdam voor deze stunt, maar bij een soortgelijk geval is een
Engelse lichte kruiser in twee stukken gevaren.
Intussen zat de invasie in Europa in de lucht, mede door de hulp
van de Amerikanen, en kregen we de opdracht Australië te verla-
ten op 14 december 1943.

De laatste loodjes
Na een snelle reis kwamen we op 7 januari 1944 aan in Malta:
deelname aan de invasie in Italië ging echter niet door. In
Gibraltar kregen we aanzegging opnieuw konvooibescherming te
leveren in de Middellandse Zee tussen Gibraltar en Tunis, Malta
en Zuid-Italië. Hoewel de kust van Afrika al in geallieerde handen
was, kwamen er vanuit Zuid-Frankrijk steeds Duitse torpedo-
bommenwerpers, die het de konvooien zeer lastig maakten.
Admiral Cunningham had grote behoefte aan schepen als de
Oude Jacob met zijn sterke antiluchtdoel batterijen. Er was een
betrekkelijk smalle bevaarbare route langs de Algerijnse kust,
waar ’s ochtends de konvooien verkend werden en een eenvoudi-
ge berekening leerde hen dan waar zij ’s avonds om 21.00 uur het
konvooi konden treffen. 
De bommenwerpers kwamen meestal met zon in de rug tegen

zonsondergang onder de radarhorizon van de schepen en lan-
ceerden hun torpedo’s, waarna een spectaculair schouwspel ont-
stond in het konvooi van soms wel 60 schepen. Aan beide kanten
waren de verliezen zwaar. Bijgebleven is mij vooral de verjaardag
van Adolph Hitler op 20 april, toen de Luftwaffe zich extra uit-
sloofde tijdens konvooi UGS-38 tussen Mallorca en Algiers. Na
een voltreffer op een munitieschip even half tien ’s avonds, wierp
een Heinkel twee torpedo’s af, die recht op onze brede zijde
afkwamen. Door snel ingrijpen van de brug werd scherp toege-
draaid op de torpedo’s, die daardoor voor het schip langs gingen.
Weer geluk gehad, maar niet voor de Amerikaanse jager USS
Landsdale, die naast ons voer en een torpedo incasseerde, in
tweeën brak en zonk. Voor de overlevenden werd gezorgd door
speciale volgschepen. Blij met ons geluk konden we niet zijn.

Het machinekamerpersoneel en veel van het overige personeel
bevond zich benedendeks en had nauwelijks zicht op hetgeen
gaande was. Gedurende alarm was iedereen uitgerust met een
witte brandwerende, asbest balaclavakap, idem lange handschoe-
nen en stalen helm. Sommigen hadden de broek in de sokken,
dat gaf zo het idee dat de drukgolf niet in de broekspijpen kon
slaan en hogerop schade zou aanrichten. Het zwemvest werd
altijd meegenomen: een soort opgeblazen BH, die in koude stre-
ken altijd werd gedragen en in de tropen opgerold aan de riem.

De spanning tijdens actie was te zien aan de ogen, maar uiterlijk
deed men rustig zijn werk, er was ook niets over te zeggen. Ik heb
nooit iemand zien breken van de stress. Men dacht, dat een tref-
fer in een ruimte met stoom van 300 graden Celsius en 28
Atmosfeer niet meer wordt gemerkt. Beneden hoorden we alleen
het gedreun van het geschut en de mokerslagen tegen de
scheepshuid als gevolg van de explosies. Bij zo’n explosie in het
water vormt zich een luchtledig, die met een grote kracht weer in
elkaar klapt en daardoor noodlottige schade kan veroorzaken.

de spanning tijdens actie was te zien
aan de ogen, maar uiterlijk deed
men rustig zijn werk

Het konvooivaren duurde voort tot op 6 juni 1944 de invasie en
landingen plaatsvonden in Normandië. Duitsland raakte zijn mari-
nebases kwijt in Frankrijk en de zee-oorlog kwam op een laag
pitje te staan. Op 14 juni meerden we af in Liverpool. De Oude
Jacob was aan onderhoud toe na een lange vaarperiode. Begin
september 1944 werd ik naar Londen overgeplaatst. Het varende
deel van de oorlog was voor mij voorbij: Hr.Ms. Jacob van
Heemskerck had toen ruim 250.000 zeemijl afgelegd en ongeveer
500 schepen gekonvooieerd met geringe verliezen.  

Overlevenden van de Amerikaanse jager USS Lansdale worden
door de Amerikaanse kustwacht veilig aan wal gebracht. De
USS Lansdale voer naast Hr.Ms. Jacob Van Heemskerck toen
een Duitse torpedo insloeg die het schip tot zinken bracht.
(www.uscg.mil)

met de laatste druppel olie liep
Hr.Ms. Jacob van Heemskerck
Colombo binnen
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Gelouterd door strijd, de
Nederlandse Onderzeedienst
tot de val van Java 1942

Auteurs :  dr. Ph. M. Bosscher
en ir. H.O.
Bussemaker 

Uitgever :  De Bataafsche
Leeuw, 2007

Omvang :  96 blz.
Prijs : € 15,50 
ISBN : 9789067076142  

De kenner bij uitstek van de
geschiedenis van de Koninklijke
Marine gedurende de eerste helft
van de vorige eeuw, dr. Flip
Bosscher, en de zoon van de
gesneuvelde commandant van de
O 16, ir. Henk Bussemaker, zijn er in
geslaagd een interessant boek te
schrijven dat handelt over de inzet
van Nederlandse onderzeeboten in
het begin van de strijd tegen Japan. 
Bosscher schetst de technische
ontwikkelingen en het gebruik van
de onderzeeboot vanaf het ont-
staan van de Nederlandse
Onderzeedienst. Aanvankelijk
bouwden Nederlandse werven vol-
gens buitenlands ontwerp maar
reeds kort na de Eerste
Wereldoorlog kwam een eigen
ontwerp tot stand. Interessant is te
lezen wat de rol van het
Ingenieurskantoor voor
Scheepsbouw (INKAVOS) daarbij
was. Dit Duitse bureau was vanwe-
ge het Verdrag van Versaille (1919)
in Den Haag gevestigd. 

Technologisch liep het ontwerp en
de bouw van Nederlandse onder-
zeeboten op een aantal gebieden
voor op die van andere marines,
zoals de toepassing van elektrisch
lassen bij de bouw van de onder-
zeeboot, het belloos lanceren, de
introductie van de snuiver en het
gebruik van hydraulische systemen.
Veel van deze zaken werden kort
na 1940 door de Duitse onderzee-
dienst overgenomen. Ten opzichte
van de Engelse, Amerikaanse en
Duitse marines liep Nederland ach-
ter op het gebied van torpedovuur-
leiding. De Koninklijke Marine was
bij het uitbreken van de oorlog
onvoldoende op de hoogte van de
Engelse ASDIC. De verspreiding
van dit detectiemiddel, daarna ook
bij de tegenstander, dwong de
onderzeeboot op grotere afstand
aan te vallen. De onderzeeboot
moest nu meerdere torpedo’s in
een salvo lanceren voor een treffer.
Hiervoor is een torpedovuurleiding

nodig en die ontbrak aan boord van
de Nederlandse boten. Ook waren
vanwege bezuinigingen onvoldoen-
de torpedo’s aangeschaft. Dit
belemmerde de operaties in de
Oost, die ondanks dat toch indruk-
wekkend waren. 

Bussemaker’s  bijdrage richt zich op
de inzet van de onderzeeboten. In
de Indische wateren werden tactie-
ken ontwikkeld voor een groeps-
aanval door onderzeeboten. Voor
verkenning maakte men gebruik
van watervliegtuigen van de MLD
die aan dek van een onderzeeboot
werden vervoerd. Maar er was ook
een behoudende stroming die
vond dat een onderzeeboot in een
passieve rol, als een ‘bewoonde
mijn’ moest worden ingezet. De
Engelsen, onder wiens gezag het
merendeel van de onderzeeboten
tijdens de acties tegen Japan vielen
en ook Helfrich, de toenmalige
Commandant Zeemacht in Indië,
behoorden tot deze groep. De
vader van de auteur was als flottiel-
jecommandant onderzeeboten
voorstander van de groepsaanval
en teleurgesteld over de inzet door
de Engelsen. Dit ventileerde hij
thuis in 1941 en is de toen 13-jarige
zoon bijgebleven. Het vormde de
aanleiding om uit te zoeken wat hij
precies bedoelde. Het boek is daar-
van het gevolg.

H. Stapel

Een na-oorlogse moord 
in mei ’45

Auteur : F.P. de Boer
Uitgever : Uitgeverij Aspekt,

2006
Omvang : 442 blz.
Prijs : € 22,95
ISBN : 90-5911-343-8 

Op 30 mei 1945 vond in Den Haag
een moordaanslag plaats op mr.
Hendrik de Boer en zijn echtgeno-
te, mevrouw De Boer-Reiber.
Mevrouw herstelde van haar ver-
wondingen, maar mr. Hendrik de
Boer bezweek op 3 juni 1945 aan
zijn verwondingen. Zijn weduwe
bleef achter met twee kinderen,
Marian en Frits. Laatstgenoemde,
de auteur van ‘Een na-oorlogse
moord in mei ‘45’, was net twee
jaar oud. Frits de Boer is van 1964
tot 1987 marineofficier geweest en
tot 1999 gemeenteambtenaar/

gemeentesecretaris. Sinds 1999 is
hij werkzaam als interim manager
en auteur. Na een aantal jaren van
intensief archief- en bronnenonder-
zoek verscheen in 2006 zijn boek,
waarin hij de moordaanslag op zijn
ouders reconstrueert en uitvoerig
ingaat op het leven en werken van
zijn vader.

Hendrik de Boer (1888) groeit op in
een Gereformeerd gezin van 10 kin-
deren en hij schrijft zich in 1910 aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam.
In 1911 maakt hij in gezelschap van
de latere NSB dominee Van der
Vaart Smit een studiereis van 3
maanden naar Duitsland. Rond
1926 schrijft hij zich in aan de
Universiteit van Utrecht en in 1938
studeert hij af als meester in de
rechten. In de oorlog werkt hij als
advocaat en procureur in Den
Haag, waarin hij ook zaken behar-
tigt van Joodse mensen en mensen
uit het verzet, die door de Duitse
bezetter worden vervolgd, veroor-
deeld, gedeporteerd of zwaar
gestraft. In een aantal gevallen weet
hij strafvermindering of vrijlating te
bewerkstelligen maar hij is ook
betrokken bij een zaak waarin ver-
zetsmensen worden veroordeeld
die later door de Duitse bezetter
worden gefusilleerd. 
De dader van de moordaanslag op
mr. De Boer komt zeer waarschijn-
lijk uit deze verzetskring;  wraak is
het meest waarschijnlijke motief.
Ook is de vrees dat mr. De Boer
vanuit zijn kennis van minder fraaie
praktijken van verzetsmensen deze
verzetsmensen na de oorlog in
opspraak kan brengen kan een
mogelijk motief zijn geweest voor
de moordaanslag. Beide motieven
leiden dus naar een dader uit het
verzet. Er is echter nooit iemand
veroordeeld. Mr. De Boer hield van
veel zaken persoonlijke aantekenin-
gen bij in een “Zwartboek”. Dat
niet is teruggevonden maar vorm-
de wel de titel en het plot van de
film van Paul Verhoeven die in 2006
werd uitgebracht. 

Het boek geeft op indringende en
beklemmende wijze weer hoe in
bezet Nederland de strijd tegen de
Duitse bezetter en de strijd om te
overleven slachtoffers eisten.
Wellicht is de waarheid ook in deze
strijd wel het eerste slachtoffer
geworden. Ook wordt duidelijk hoe
het recht naar de hand van de
Duitse bezetter werd gezet en hoe
het recht soms tot weken na de
bevrijding in eigen hand werd
genomen. Het boek is dan ook een
aanrader voor Nederlandse militai-
ren en met name voor officieren uit
het juridisch vakgebied. In mede-
menselijk opzicht verdient de
schrijver voor de uiterst integere
zoektocht naar goed en fout in het
leven en werken van zijn vader het
grootste respect.

M. Meijer

Michiel Adriaenszoon De
Ruyter. De Admiraal

Auteurs : J. Staller en G. Boven
Uitgever : Aprilis, 2007
Omvang : 128 blz. 
Prijs : € 29,00
ISBN : 978 90 5994 127 4

Door het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie is recentelijk een
leeswijzer "Michiel de Ruyter" uit-
gebracht. Daarin vindt men onder
andere een beknopte bespreking
van dit boek. De "Stichting 400 jaar
Michiel de Ruyter" heeft dit boek
verkozen tot het officiële familie-
boek over deze admiraal en dit is
een heel terechte keuze geweest.
Dit aspect komt in de boekbespre-
king in de leeswijzer niet naar
voren. Het boek kent een aantal bij-
zonderheden. In de eerste plaats is
het door (kleur)tekeningen op
iedere bladzijde prachtig geïl-
lustreerd en daarom is het ook
voor een basisschoolleerling zeer
aantrekkelijk. Voor een leerling van
de middelbare school is het boek
heel goed leesbaar; het verhaal is in
begrijpelijke stukken verpakt. 
In de tweede plaats is de tekst niet
in rechte letters gedrukt maar
wordt een handgeschreven tekst
uitgebeeld. In de laatste plaats kent
het boek een heel bijzondere
opzet. De auteurs laten het boek
beginnen op 22 april 1676, direct
voor de slag bij de Etna tegen de
Franse vloot onder admiraal
Duquesne. Tijdens deze slag wordt
De Ruyter getroffen en sterft uit-
eindelijk aan zijn verwonding. 

Het boek is opgezet rond een aan-
tal flash backs. Het is De Ruyter die
terugkijkt op zijn leven en zich aller-
lei situaties voor de geest haalt. Hij
beperkt zich daarbij niet alleen tot
zichzelf maar beschrijft ook situa-
ties aan boord. Op deze manier is
het boek in verschillende delen
opgesplitst. Hierdoor wordt het
geen "saaie" opsomming van feiten
maar een levendig verhaal. Door de
illustraties is het boek voor een
ieder te begrijpen en wordt de
achtergrond van de beschreven
situatie ook duidelijk.
Het boek bevordert het gevoel
voor de Marine bij de (jong) lezer.
Op dit prachtige boek valt slechts
één enkel punt van kritiek te leve-
ren: er is geen bladzijde aanduiding.

O.W. Borgeld
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Volgens de krijgskundige Edward Lutwakk is de wereld in de
overgang. Van het tijdperk van geopolitiek zijn we misschien al
doorgeschoven naar de fase van geo-economie. Hij is een neocon,
maar tien jaar geleden konden we ook in progressieve analyses
(Susan Strange) soortgelijke conclusies lezen. Het gaat in de
wereldpolitiek niet meer om de controle over territoria, maar om
de controle over markten. 

N
u gonst het  in de veiligheidsliteratuur van het begrip

energy security. Hoe stellen we de olievoorziening vei-

lig? Kunnen we ervoor zorgen dat Poetin met zijn

handen van de gaskraan afblijft? Zelfs Iran gebruikt het argu-

ment van energy security om er zijn nucleaire activiteiten mee

te rechtvaardigen. Energy security is een ticket dat toegang

geeft tot een onuitputtelijk, en daarom soms omstreden,

domein aan voorzorgsmaatregelen. Het bevindt zich ook pre-

cies in het grijze gebied tussen geo-politiek en geo-economie.

De oliemarkt mag dan misschien de meest strategische zijn

die overheden willen controleren, pijpleidingen gaan nog

steeds over land of over zee en kunnen worden dichtge-

draaid, en olietankers varen nog altijd over zeeën en persen

zich door zeestraten en kunnen worden afgesneden. Zó

abstract zijn markten dus ook weer niet. 

Globalisering is het wegvallen van de dimensies van tijd en

plaats: een dienst als ‘informatie’ is bijna totaal ongevoelig

geworden voor deze twee dimensies.  Ik kan mijn e-mails

versturen vanuit een internetcafé in Patagonië. De CIA kon

in 2002 op een knop drukken in Langley, waardoor een halve

aardbol verder een halve seconde later een onbemand vlieg-

tuigje boven de Jemenitische woestijn een Al Qaida-konvooi

kon uitschakelen door een Hellfire-raket los te laten. Dát is

globalisering, olie en gas zijn dat (vooralsnog) niet.

Een rapport van PFC Energy waarschuwt zelfs dat het met

olie de omgekeerde richting uitgaat. Het spreekt van groei-

end resource nationalism. Overheden proberen steeds meer

greep op energiebronnen in hun land te krijgen. Het pro-

bleem is straks niet dat olie op is, schrijft PCF, maar dat de

politieke toegang tot het zwarte goud steeds lastiger wordt.

Mexico, Venezuela, Irak, Koeweit, Rusland, Iran en Saoedi-

Arabië bezitten bijna twee derde van de wereldvoorraad aan

olie, maar toestemming om die te (mogen) winnen wordt

steeds problematischer. Multinationals hebben nu min of

meer vrij toegang tot 10% van de oliereserves in de wereld –

voor de rest is politieke toestemming nodig en die is vaak

heel ongewis. Uit het rijtje van zeven is alleen Saoedi-Arabië

een  oliegroeier, de andere landen snijden zich met hun ‘poli-

tieke’ oliebeleid in zoverre in eigen vlees dat ze vaak lang niet

over de investeringstechnologie beschikken die oliemultina-

tionals wel zouden kunnen aanbieden.  

Natuurlijk kun je dat juist toejuichen: olielanden moeten zelf

kunnen beschikken over hun bodemschatten, de ongebreidel-

de olievraag wakkert een politiek van olieimperialisme aan,

en een rem op de olieproductie is goed voor het milieu. Ook

landen als Kazachstan en Nigeria worden als uitzondering

genoemd: daar neemt de olieproductie wel toe. Officieel in

samenwerking met multinationals, maar we zien in delta van

Nigeria dat dat niet wil zeggen ‘in harmonie met’. 

De conclusie is in elk geval dat energy access de kern van het

probleem beter beschrijft dan het wat vage energy security.

Toegang is ook een begrip dat zowel in de digitale als de reële

sfeer, en in het overgangsgebied tussen geopolitiek en geo-

economie, zijn betekenis heeft gehouden. Wie een website

bezoekt stuit wel eens op ‘access denied’. In de oude wereld

van territoriale veiligheid versperde dat bordje ook altijd de

weg. Veiligheid speelt zich altijd af in de buurt van bordjes

‘verboden toegang’.  

Ko Colijn

c o l u m n

Access denied

Prof.dr. J. (Ko) Colijn is defensiespecialist, redacteur

van Vrij Nederland en hoogleraar aan de Erasmus

Universiteit Rotterdam

een rapport van PFC Energy 
waarschuwt voor groeiend resource 
nationalism
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n a  d e  K M

Voor welk bedrijf werkt u nu en wat is uw functie?
“Ik werk als manager vastgoed en business development, tevens
als fondsenwerver voor Universiteit Nyenrode in Breukelen.
Nyenrode is een unieke universiteit gelegen op een prachtig groot
landgoed aan de Vecht. Het is de enige private en daarmee com-
merciële universiteit van Nederland. 
Nyenrode biedt programma’s aan op masters en post masters
niveau in de studierichtingen algemeen management, marketing
management, financial management, accounting en controlling.
Daarnaast maken we veel maatwerk programma’s voor het
Nederlandse bedrijfsleven, vooral op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling en ontwikkeling van teams. Tot slot verrichten we
wetenschappelijk (contract) onderzoek.”

“Ik heb na 20 jaar het Korps Mariniers in 1999 verlaten en ben door
mevrouw Kroes aangenomen als Hoofd Facilitair Bedrijf, tot dan
een versplinterde organisatie van zo’n 120 mensen in uiteenlopen-
de disciplines als catering, hotel, ICT, bibliotheek, beveiliging en
schoonmaak. Mijn opdracht was dit bedrijf zodanig om te bouwen
dat het in staat was op efficiëntere wijze het onderwijs te onder-
steunen. Na een aantal forse reorganisaties waarbij ook personeel
moest afvloeien kwam het facilitair bedrijf in 2003 in een meer
rustig vaarwater. Begin 2004 werd het vastgoed van de universiteit
afgesplitst. Ik had vastgoed al in mijn portefeuille. Het facilitair
bedrijf heb ik toen losgelaten en sindsdien concentreer ik me
vooral op vastgoedbeheer en -ontwikkeling en daarnaast op fond-
sen werven. 
Als private universiteit is Nyenrode ook afhankelijk van donaties,
schenkingen en vooral sponsoring. De afgelopen 3 jaar ben ik
steeds meer in het vakgebied fondsenwerving en sponsoring
gedoken maar dan vooral in het " business development"-aspect
daarvan. Met andere woorden, hoe kun je in het enorme netwerk
van Nyenrode partnerships bouwen met stakeholders (alumni,
alumni met hun bedrijven en bedrijven in het algemeen) waarin
mooie win-win proposities ontstaan.” 

Hoe kwam u er toe het roer om te gooien? Had u een
bepaald doel voor ogen? 
“Ik heb 20 jaar vooral operationeel-logistieke functies gehad bij

het Korps Mariniers. Concreet werken aan de logistieke onder-
steuning van de steeds meer wereld omvattende operaties van de
operationele eenheden. Ik had in 1998 daarin als Stafofficier
Logistiek van de (toenmalige) Groep Operationele Eenheden
Mariniers (GOEM) het hoogst haalbare op operationeel-logistiek
gebied behaald. Mijn voorland was, zoals dat gaat bij de loopbaan
van een officier, vooral meer (beleids)functies op grotere afstand
van de operaties. Dat trok mij helemaal niet en na heel lang wik-
ken en wegen en praten met veel collega’s ben ik op zoek gegaan
naar meer van hetzelfde, maar dan in de burgersector. De ECT-
container terminal, Schiphol en Nyenrode wilden mij hebben en ik
koos uiteindelijk voor die laatste.” 

Wat vindt u het meest aantrekkelijke aspect?
“Nyenrode is een uniek bedrijf. Als enige commerciële universiteit
moeten we opboksen tegen de staatsuniversiteiten die allemaal
ook commerciële activiteiten ontplooien maar dan wel met steun
van belastinggeld. Wij proberen daar een vooral veel hogere kwa-
liteit van afgestudeerden tegenover te zetten. Omdat we privaat
zijn mogen we selecteren “aan de poort”. Onze voltijds studenten
wonen 16 maanden op een fraaie campus, zijn lid van de studen-
tenvereniging, hebben veel tradities en daarmee zijn er erg veel
parallellen met het KIM. Deze setting maakt het dat al het perso-
neel een commerciële en ondernemende instelling heeft. Er is
veel ruimte voor eigen ondernemerschap. Ik werk zelf rechtsreeks
voor het bestuur en daarmee stuur je mee.” 

Welke vaardigheden, opgedaan bij de KM, komen nu
nog goed van pas?
“Vooral in mijn eerste jaren op Nyenrode waarin een “verouderd”
facilitair bedrijf moest worden omgebouwd, kwam mij goed van
pas dat marineofficieren vooral opgeleid worden om besluiten te
nemen, verantwoordelijkheid te dragen en een (strategische)
koers uit te zetten. In mijn huidige werkveld merk ik dat marineof-
ficieren veel ervaring hebben in het zich aanpassen aan hun
(gespreks)omgeving en daarbij ook gewend zijn om te gaan met
autoriteiten zoals Vips. Ik herinner mij van mijn 2 tours STANAV-
FORLANT op Hr.Ms. Tromp, de vele ceremoniële activiteiten en
bekende recepties, en van het Korps de vele Vipbezoeken bij ope-
rationele eenheden. Ik kom nu veel in contact met de directies en
raden van bestuur van corporate Nederland en beweeg me daar
gemakkelijk in. Daardoor leg je sneller een goed contact. Zaken
doen is vooral gunnen en dan helpt het erg dat je ontspannen
maar wel met respect kunt communiceren.” 

Zijn er mogelijkheden voor persoonlijke ontwikke-
lingen binnen het huidige bedrijf?
“Nyenrode is met ongeveer 300 mensen in dienst - waarvan een
groot deel in deeltijd- een kleine organisatie met weinig lagen.
Verticaal carrière maken is beperkt. Jezelf ontwikkelen is vooral
horizontaal, doordat je, zoals ik, in een ander werkveld gaat wer-
ken of door een verdieping, bijvoorbeeld met behulp van cursus-
sen en opleidingen. Voor dat laatste heb ik mezelf nog weinig tijd
gegund. Elke dag is nog steeds een nieuw avontuur en dat geeft
energie, meer ervaring en daarmee verrijking.” 

Wat valt er vanuit oogpunt van bedrijfsvoering op
ten opzichte van de KM?
“Veel overeenkomsten. Iedereen heeft vooral een “doe” instelling.
Hard werken, maar ook hard ontspannen. Er is humor.
Aan de andere kant is er op Nyenrode, en in het bedrijfsleven in het
algemeen, veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en heb ik
gemerkt, na 30 jaar werken, dat ik veel verborgen talenten heb. Deze
kwamen er bij de KM niet uit. Soms vind ik dat Defensie slordig met
talenten omspringt, maar misschien is dat in het bijzondere krijgsbe-
drijf wel functioneel. Als voorzitter van de KIM alumni vereniging
(KIMAV, een netwerkorganisatie van oud-officieren met een regulie-
re KIM-opleiding die nu in het bedrijfsleven werken) zie ik bij eigen-
lijk alle leden dat ze na de overstap veel meer uit zichzelf halen.” 

Verlangt u wel eens terug naar de KM?
“Nee nooit. Ik kijk met heel veel plezier terug naar alle bijzondere
dingen die ik bij de KM gedaan en meegemaakt heb. Ik voel de
overgang naar de burgermaatschappij als een enorme stap in mijn
persoonlijke ontwikkeling. Via bijvoorbeeld KIMAV en via Willem
Joseph baron Van Gendt (de vereniging van officieren der mari-
niers) lopen er nog veel contactlijnen naar de KM en blijf je op de
hoogte. Als buitenstaander neem ik daarin de afgelopen 2 a 3 jaar
waar dat het werken bij de KM erg veranderd is. Veel onzekerhe-
den, erg zakelijk, minder samenhorigheid, veel meer kwetsbaar
voor politieke invloed en publieke opinie. Aan de andere kant wor-
den er zeer moeilijke missies uitgevoerd, is er in de samenleving
meer begrip en vooral respect gekomen voor de beroepsmilitair
en voel ik mij als veteraan trots dat ik bij Defensie heb gewerkt.“

Erik Wuite (6 augustus 1958) verliet in 1999 de

KM en is sindsdien werkzaam op Universiteit

Nyenrode. Wuite is getrouwd en heeft twee

kinderen. Hij werkt 4 dagen per week. Hij

verliet het Korps Mariniers als MAJMARNS

en zijn laatste functie was

compagniescommandant van de staf- en

verzorgingscompagnie van 1 Marnsbat. 

Na de KM



marineblad | juni 2007

o p l e i d i n g e n

Deze TopClass System Engineering is een opleidings- en ontwikke-
lingsprogramma voor engineers, die een carrière ambiëren als
multidisciplinair system engineer en affiniteit hebben met high-
tech mission critical defensiesystemen. Dit ontwikkelingsprogram-
ma is bedoeld om veelbelovende engineers met drie tot vijf jaar
werkervaring en een sterke technische achtergrond, in circa drie
jaar op te leiden tot system engineer. De eerste TopClass gaat in
september van start, waarvoor de selectie en werving van deelne-
mers in juni plaatsvindt. 

Ontwikkelingstraject op maat 
De TopClass is anders dan normale opleidingstrajecten, omdat
het een ontwikkelingstraject is dat helemaal is toegesneden op
het individu. Tijdens de selectiefase wordt vastgesteld of iemand
geschikt is voor het traject. Elementen die een rol spelen bij deze
selectie zijn bijvoorbeeld het hebben van een onderzoekende
houding en het zich verder willen ontwikkelen in de techniek.
Vervolgens wordt vastgesteld in welke mate iemand al voldoet
aan de competenties, zoals deze vastgesteld zijn in het compe-
tentieprofiel van system engineer. Daarna wordt voor elke deelne-
mer een op maat gesneden ontwikkelingsplan samengesteld. Het
resultaat is een individueel ontwikkelingstraject om in de rol van
system engineer te kunnen groeien. Het competentieprofiel van
een system engineer vraagt om gedegen kennis en vaardigheden in
uiteenlopende categorieën: domeinkennis, proceskennis, know
how en persoonlijke vaardigheden. TopClass System Engineering
biedt een zeer breed scala aan ontwikkelingsmodules voor ont-
wikkeling van deze kennis en vaardigheden.

Verschillende modules
De invulling van de TopClass bestaat uit verschillende elementen.
In de eerste plaats volgt de deelnemer een aantal generieke
modules over de basiscompetenties van System Engineering.
Daarnaast volgt een aantal modules met betrekking tot klanten,
producten en technieken en een aantal individuele modules voor
specifieke ontwikkelingsbehoeften. Training on the job, interne
stages, individuele coaching en team intervisie sessies maken ook
een belangrijk onderdeel uit van deze TopClass. Aan de TopClass
zullen mensen uit hele verschillende domeinen deelnemen. Het
is dan ook belangrijk dat de deelnemers vooral ook hun bestaan-
de kennis over hun specifieke domein inbrengen in dit oplei-
dingstraject. Tijdens de TopClass wordt periodiek getoetst in
welke mate de competenties van de deelnemers zich ontwikke-
len  om de functie van system engineer uit te voeren.

Meer dan techniek
Deze TopClass gaat verder dan de techniek. Voor de functie van
system engineer is uiteraard veel technische kennis nodig, maar
daarnaast is het ook erg belangrijk om veel verschillende andere
vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld hoe je met klanten of
bepaalde andere culturen omgaat. Voor een system engineer is
geen dag hetzelfde. Je krijgt te maken met de nieuwste hightech
producten en complexe systemen die continu moeten worden
verbeterd. Een system engineer is betrokken bij het hele proces
van een opdracht: van het eerste gesprek met de klant tot het
eindproduct. Op die manier krijg je het totale probleem van de
klant onder ogen en zie je het project helemaal groeien. Verder
werkt een system engineer in verschillende internationale teams
aan internationale programma’s. Er is dan ook veel samenwerking
met internationale relaties, zoals buitenlandse klanten, scheeps-
werven en subcontractors. Al deze werkzaamheden vragen veel
verschillende vaardigheden. Deelnemers aan de Topclass moeten
bijvoorbeeld ook bereid zijn om internationaal te reizen, ze moe-
ten ondernemend zijn en over goede communicatieve vaardighe-
den beschikken. 

KVMO: Levenlang leren
Dit programma van Thales is een voorbeeld van programma's die
overal in het bedrijfsleven worden opgezet. Deels omdat het
hoge en complexe niveau andere en vooral langdurige begelei-
ding vereist, deels omdat de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden
in de komende jaren met 75.000 vacatures heel krap wordt. In
deze krapte kan natuurlijk snel een ‘ieder voor zich’ situatie ont-
staan maar het biedt ook hele nieuwe mogelijkheden voor
modern personeelsmanagement. Het zal u niet verbazen dat de
KVMO vooral de laatste optie graag wil verkennen. Het zou aller-
lei groeiende beperkingen in de loopbaan bij Defensie voor jonge
mensen kunnen verhelpen en kan de Koninklijke Marine voorzien
van een continue stroom aan nieuwe kennis en impulsen. Het is
niet moeilijk om de logische verbindingen te zien tussen de
NLDA bachelor/master Militaire Systemen en Techniek (MS&T)
en dit soort programma's. 

Vakgebied Maritieme-militaire techniek
blijft zich ontwikkelen 
Thales Nederland start dit najaar met TopClass System Engineering

Een ballistische raket wordt afgevuurd vanaf het eiland Kauai. Vanaf
Hr.Ms. Tromp volgt en berekent SMART-L de baan van het projectiel.

Schema TopClass
Fokko van der Zee

(manager projects &
programs): 

“Als ex-KIM’er breng ik bij
Thales-NL echt iets extra’s
mee. Ik weet hoe de klant
denkt en ik snap hoe de
operationele gebruikers

met onze systemen
omgaan.”

Roel Aalbers 
(senior system engineer;

upgrade F122/F123): 
“Het mooiste van deze

functie vind ik om zelf te zien
dat nieuwe ontwikkelingen
leiden tot een product dat

echt in gebruik wordt
genomen en voldoet aan de

eisen van de gebruiker.”

Annemieke Tonnaer 
(engineering manager);
Flycatcher Mk2):
“Het is een uitdagende
functie met veel verant-
woordelijkheden. Je bent
sterk betrokken bij het
eindproduct en doet veel
operationele kennis op. Ik
ken maar weinig bedrij-
ven waar je de verant-
woording hebt voor de
ontwikkeling van syste-
men met deze com-
plexiteit. De belangrijkste
succesfactor is écht team-
work in een multi-discipli-
naire setting.”

Terwijl Nederland probeert zich als

kenniseconomie te ontwikkelen is op een

aantal  verschillende beroepsgebieden de 

vaart er al volledig in. Zo ook de defensie-

markt waarin traditioneel techniek een

belangrijke rol speelt. Een aspect van deze

kenniseconomie ligt op het terrein van

opleiding en carrièreontwikkeling. In deze

bijdrage een blik achter de schermen van het

nieuwe opleidings- en ontwikkelings-

programma van Thales-NL voor

toekomstige topingenieurs. Thales-NL is bij

de KM bekend als leverancier van veel radar-,

communicatie en command and control

systemen.
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Volgens het Piracy Report Centre in Kuala Lumpur werden in 2006

minder gevallen van maritieme piraterij gemeld dan in voorgaande

jaren.1 In de Straat van Malakka, voor de kusten van Nigeria en

Somalië en op de redes van Santos in Brazilië en Chitlagong in

Bangladesh vormt zeeroof echter nog steeds een bedreiging voor de

scheepvaart. Dit actuele verschijnsel kent in Indonesië een lange

geschiedenis met nauwe betrokkenheid van de Koninklijke Marine. 

Zeeroofbestrijding in de Indische archipel (19de eeuw)

Op expeditie naar Sailoos

Zeeroofbestrijding was in de negentiende eeuw een van de kern-
taken van de Nederlandse zeemacht in Nederlands-Indië.
Zeestrijdkrachten waren (en zijn) immers bij uitstek geschikt om
een onbelemmerde handelsvaart en veiligheid op en vanuit zee

te realiseren. De operationele inzet van oorlogsschepen tegen de
zeerovers in de Indische archipel heeft ook nooit ter discussie
gestaan. Maar over de wijze waarop de zeemacht het eilandenrijk
diende te vrijwaren van de zeeschuimers verschilden Indische
ambtenaren, Haagse bestuurders en praktiserende marineofficie-

h i s t o r i e

de kolonie te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf - wat niet
waarschijnlijk was - en het Koninklijke Nederlands Indisch Leger
te ondersteunen bij expedities tegen opstandige inheemse vor-
sten. Deze drie kerntaken vereisten ieder een verschillende tac-
tiek, logistiek en mentale instelling van de bemanning, een dilem-
ma waarmee de marine voortdurend heeft geworsteld. In voorko-
mende gevallen kon het Nederlands eskader een beroep doen op
de Gouvernements Marine. In 1860 bestond deze civiele vloot uit
een zeilschip, drie stoomschepen en 67 kruisboten. Zijn totale
bemanning telde ruim 1.500 koppen.
Het gros van de schepen was verdeeld over zogenoemde sta-
tions, van oudsher een beproefd middel tegen allerhande onheil
op zee. Stations waren strategische punten in de Buitengewesten
die bij voorkeur permanent door oorlogsschepen en gouverne-
mentsvaartuigen werden bezet. De belangrijkste stationsplaatsen
in Indië waren gelegen aan de zuidoostkust van Sumatra te

 

Kaart van Nederlands-Indië. (Uit: Teitler, Van
Dissel en à Campo, Zeeroof)

A . M . C .  van  D i s s e l

ren voortdurend van mening. Gebrek aan parate kennis over de
precieze toedracht en dreiging van de zeeroof in de archipel
speelde hen parten. De wankele bestuurlijke positie van de
Nederlanders in de kolonie en de beperkte financiële armslag van
het gouvernement maakten het lastig een gedegen visie te ont-
wikkelen. 
Want wat was de beste strategie? Konvooiering van handelsvaar-
tuigen, in Europa met succes toegepast, was in Indië geen optie.
Daarvoor was de inheemse handelsvaart te ongestructureerd.
Moesten de zeerovers dan in defensieve, kleinschalige confronta-
ties op open zee worden overmeesterd of boden offensieve straf-
expedities tegen de roversnesten op de kusten meer kans op
(blijvend) succes? Was het niet nog beter de zeeroversvaartuigen
aan de grenzen van het eilandenrijk preventief uit de koloniale
wateren te weren? Vanzelfsprekend kunnen niet al deze vragen in
zo’n kort bestek worden beantwoord.2 De strafexpeditie tegen
zeerovers in de Floreszee in de beginjaren zestig van de negen-
tiende eeuw geeft enkel een illustratie van het optreden van de
Nederlandse zeemacht in de Indische archipel.

De scheepsmacht in Indië
Met de introductie van het ijzeren schroefstoomschip Zr.Ms.
Samarang in 1848 nam de modernisering van de vloot in Indië een
hoge vlucht. Binnen tien jaar waren de meeste brikken en schoe-
ners vervangen door schroefstoomschepen. Eind 1860 bestond
het vlooteskader in Nederlands-Indië uit negen zeilschepen en
zeventien stoomschepen, bemand met bijna 3.500 officieren en
schepelingen. Naast zeeroofbestrijding had dit eskader tot taak

Palembang, aan de westkust te Padang, op Bangka te Muntok, in
Celebes te Makassar, in West-Borneo te Pontianak en in
Zuidoost-Borneo te Bandjermasin. Voorts waren voortdurend
schepen aanwezig in de Molukken en de Riouwarchipel. De sta-
tionsschepen verleenden diensten in opdracht van het gouverne-
mentele bestuur, verrichtten hydrografische werkzaamheden en
ondernamen vlagvertoonreizen en kruistochten tegen zeerovers. 
Dat laatste klinkt spannender dan het in werkelijkheid was. Er
werd namelijk vaak geen zeerover gezien. Terwijl de zeeschui-
mers over het algemeen goed geïnformeerd waren over de posi-
tie van de Nederlandse oorlogsbodems, hadden de marinecom-
mandanten geen idee waar dit gespuis zich ophield. Kwam het
onverhoopt toch tot een treffen, dan werd dit volgens een ver-
maarde marineofficier getypeerd als ‘een daad van De Ruyter, het
enige opwindende in het geestdodende dwalen over de zeeën’.3

Naar Sailoos
Met vlagvertoon en militair optreden had het gouvernement in
de eerste helft van de negentiende eeuw zijn gezag op Java, het
centrum van het koloniale rijk, bestendigd en een toenemend
aantal inheemse vorsten aan zich weten te binden. De zeerovers
waren naar de grenzen van het koloniale rijk verdrongen of had-
den hun zwervend bestaan verruild voor een vaste woon- en
werkplaats. Zeerovers uit de Soeloe-archipel, die het vooral op
menselijke buit ten behoeve van de slavenhandel hadden
gemunt, bleven echter het Nederlandse gezag ondermijnen.
Voeren de zeerovers tot omstreeks 1860 hoofdzakelijk beoosten
Celebes naar het zuiden om met de oostmoesson de gehele

er werd voortdurend van mening

verschild over de wijze waarop de

zeemacht het eilandenrijk diende te

vrijwaren van de zeeschuimers



35marineblad | juni 200734 Zeeroofbestrijding in de Indische archipel

van dertig manschappen aan land te brengen. De officierssloep
en barkas vatten post aan de noordwestzijde, de jol aan de zuid-
oostzijde ter dekking van de landingsdivisie. Willinck en luitenant-
ter-zee der tweede klasse C.A. Niesen leidden de groep. Van punt
A ging het dwars over het eiland naar punt B (zie kaart Sailoos). 
Opnieuw werd de kampong aan de kust uitgekamd en een sam-
pan vernield. De troepen maakten nog drie stukken geschut en
een kanon buit. De rovers waren echter het struikgewas inge-
vlucht. Om hen te bereiken, kapte de bemanning de volgende
twee dagen een pad over de lengte van het eiland. Al doende liep
het detachement een aantal uitgehongerde ontsnapte slaven
tegen het lijf. Zij vertelden dat de rovers in paniek twaalf slaven
hadden vermoord. Niesen stuitte kort daarop inderdaad op enige
lijken en begroef deze aan de rand van het strand. Volgens de
ontvluchte slaven waren de rovers niet meer bij zinnen door het
roken van opium.
Op 23 december werd de landingsdivisie verrast door een tegen-
aanval. Drie manschappen vonden de dood, zes raakten zwaar
gewond. De anderen hielden aanvankelijk moedig stand, maar
moesten de strijd uiteindelijk staken.8 Willinck besloot naar
Makassar terug te keren om de voorraad levensmiddelen aan te
vullen en versterkingen te halen. De resten van de roversprauwen
werden door de sloep, jol en barkas van het strand opgehaald,
om te voorkomen dat de rovers in de tussentijd het eiland zou-
den ontvluchten. Op het eiland was geen geschikt hout voor de
bouw van zeewaardige roversvaartuigen. Eerst zouden de rovers
vlotten moeten maken om over te steken naar een nabijgelegen
eiland.

De Reinier Claeszen keerde op 26 december op de rede van
Makassar terug. Daar was juist het raderstoomschip Zr.Ms.
Gedeh vanuit Banda gearriveerd. Er ging geen tijd verloren. Aan
boord embarkeerde een detachement mariniers van het op de
rede liggende raderstoomschip Phoenix, een bejaard vaartuig dat
ongeschikt werd geacht voor de expeditie. De volgende dag al
koos Willinck het ruime sop en voer andermaal langs de noord-
kust van Soembawa richting Sailoos. De Gedeh, onder comman-
dant kapitein-luitenant-ter-zee A.F. Siedenburg, volgde 24 uur
later via een snellere route, rechtstreeks langs de
Postiljoneilanden. Eenmaal aangekomen bij Sailoos, stoomde de

archipel te kunnen bestrijken, na 1860 namen zij de route door
Straat Makassar, die vanwege de kortere afstand veiliger was.4

Logischerwijs richtten de activiteiten van de marine zich vanaf dat
moment op deze regio met het doel de vestiging van deze groe-
pen zeerovers te weren.

Zo kreeg de 31-jarige luitenant-ter-zee der eerste klasse Isaak P.M.
Willinck, net benoemd tot commandant van het schroefstoom-
schip der derde klasse Zr.Ms. Reinier Claeszen, in december 1860
opdracht jacht te maken op zeeroversbenden die nabij het eiland
Sailoos waren gesignaleerd.5 Sailoos, ook bekend als Andassier of
Sajoessoe6, maakte deel uit van de Paternostereilanden
(Tengaheilanden), gelegen ten noorden van Soembawa. Het
eiland was enkele kilometers lang en begroeid met groen struik-
gewas en een enkele boom. Voor de kust lagen vervaarlijke riffen,
die het diepgaande schepen onmogelijk maakten de kust dicht te

 

naderen. De geografische ligging en weelderige begroeiing maak-
ten Sailoos bijzonder geschikt als uitvalsbasis voor zeerovers, die
vanuit de Soeloe-archipel via Straat Makassar naar de Floreszee
zeilden om de kusten af te stropen op zoek naar potentiële sla-
ven.

Op 16 december vertrok Willinck met de Reinier Claeszen vanuit
de stationsplaats Makassar. Aan boord bevonden zich ongeveer
honderd opvarenden, onder wie ook een inheemse loods en een

zekere Katanni, een informant die de betreffende groep zeerovers
had weten te ontvluchten.
Na een bezoek aan de bevriende sultan van Bima op Soembawa
voer Willinck door richting de Paternostereilanden. Op 19 decem-
ber kwam Sailoos in zicht. Voor het ochtendgloren ging de
Reinier Claeszen ten anker en werd de sloep gestreken.7 Een ver-
kenningsgroep roeide naar het eiland om zeker te zijn dat het een
zeeroversnederzetting betrof. Op het strand lagen zes bintaks,
herkenbaar als zeeroversprauwen aan de ampilans of borstwerin-
gen. De verkenners zagen een krijger uit het struikgewas te voor-
schijn komen die hen zwaaiend met spiezen en klewang tot een
gevecht uitdaagde. Op een paar honderd meter van de wal werd
de sloep vanuit het struikgewas beschoten. De Reinier Claeszen
opende daarop direct het vuur. Nadat het geschut aan de wal tot
zwijgen was gebracht, landde de landingsdivisie om drie uur 
’s middags op de kust. Zes roversprauwen werden in brand gesto-
ken en een paar stukken klein geschut (zogenaamde lilla’s), enige
schrootbussen en schilden buitgemaakt. Een kampong van 26
hutten, gelegen om de zuidwesthoek, werd in brand gestoken.
Daarna keerde de divisie terug naar het moederschip. De volgen-
de dag werden alle sloepen gestreken om een maximaal aantal

Reinier Claeszen op naar de oostzijde; de Gedeh ankerde om de
noordwesthoek van het eiland. Door het onregelmatig afwerpen
van granaten werd de rovers geen rust gegund. Op oude - en
nieuwjaarsdag werden meer dan honderd man aan wal gebracht.
Er was echter geen zeerover meer te bekennen. De Europeanen
voelden zich landinwaarts als vliegen in een web. Siedenburg
zond Willinck naar Bima om koelies te werven voor het kappen
van het dichte struikgewas. 
Op 6 januari keerde de Reinier Claeszen terug met het barkschip

Gouverneur Schaap en een kruisboot van radja Bitjara van Bima
op sleeptouw. Nadat ruim honderd Bimanezen waren ontscheept
op de Gedeh, vertrok de Reinier Claeszen met de bark opnieuw
naar Bima om extra voorraden en manschappen te halen.
Ondertussen was er dagelijks druk verkeer tussen de Gedeh en
de wal. Siedenburg, een ervaren marineofficier die in 1857 gelau-
werd was met de Militaire Willems-Orde voor zijn krijgsverrich-
tingen op Borneo, wachtte met het offensief tot de extra hulp-
troepen waren gearriveerd, tot een totaal van driehonderd. In rap
tempo kapten zij het eiland kaal. De rovers werden steeds verder
in het nauw gedreven. De een na de ander gaf zich nu over.
Slechts een handjevol zeerovers bleef zich onder aanvoering van
Bapana Garoeda hardnekkig verzetten. 

Op 21 januari, bijna een maand na het eerste treffen, was de strijd
beslecht. Zo’n vijftig rovers, tezamen met bijna negentig vrouwen
en kinderen, werden aan boord van de zojuist aangekomen
Phoenix gebracht. Tevens embarkeerden achttien bevrijde
slaven.9 Het raderstoomschip had een extra lading kolen aange-
voerd en keerde onmiddellijk terug naar Makassar. Op 3 februari
verlieten ook de Gedeh en de Reinier Claeszen de
Paternostereilanden. De zeeroof was in deze regio een gevoelige
slag toegebracht, want na de expeditie werden hier op korte ter-
mijn geen grote groepen zeeroversbenden meer waargenomen.10

Schetskaart van het eiland
Sailoos, december 1860. De
tochten van de eerste landings-
divisies zijn met een stippellijn
aangegeven. (Uit: Verhande-
lingen en berigten (1865 II))

Luitenant-ter-zee der eerste klasse I.P.M. Willinck. (Nederlands
Instituut voor Militaire Historie, Den Haag)

Zr.Ms. schroefstoomschip
Reinier Claeszen in de baai van
Bima, januari 1861.
Krijttekening, ongesigneerd.
(Marinemuseum, Den Helder)

de rovers waren het struikgewas

ingevlucht. Daarom kapte de

bemanning een pad over de lengte 

van het eiland

vlagvertoon en offensief optreden heeft

de zeeroof niet kunnen uitbannen,

maar wel beteugeld



37marineblad | juni 2007

Hieronder een selectie van het grote aantal activiteiten dat in 2007 wordt
georganiseerd in het kader van de geboorte van de zeeheld Michiel de Ruyter,
400 jaar geleden. Ook worden er de nodige boeken gepubliceerd over het leven
en werk van De Ruyter, zie bijvoorbeeld pagina 26 in dit nummer. 
Het augustusnummer van het Marineblad zal bijna geheel in het teken staan 
van Michiel de Ruyter.

Activiteitenkalender 
Michiel de Ruyterjaar

Datum

24 mrt - 30 sept. 2007

19 april 2007 - 27 juli 2007

Vanaf begin juni 2007

26 juni 2007 - sept. 2008

29 juni - 21 okt. 2007

30 juni 2007

6 juli 2007

13 - 15 juli 2007

Vanaf 4 aug. 2007

23 - 26 aug. 2007
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Activiteit

Expositie “De trots van Zeeland, de wereld van Michiel de Ruyter” www.muzeeum.nl
Deze expositie in het Zeeuws maritiem muzeeum te Vlissingen geeft een beeld van de tijd waarin Michiel de
Ruyter opgroeide, het vak van zeeman leerde en uiteindelijk de belangrijkste zeeheld van Nederland werd. Topstukken
uit Nederlandse musea zoals o.a. het Rijksmuseum en het Scheepvaartmuseum Amsterdam zijn voor één keer samen
te zien met topstukken uit buitenlandse musea en van particulieren.  

Expositie schilderijen www.fortkijkduin.nl
In het Fort Kijkduin in Den Helder vindt de expositie "Michiel de Ruyter, de zee en inspiratie in een blauw
geruite kiel” plaats. De expositie wordt geopend door de wnd. burgemeester van Den Helder. De kunstenaars zijn
leden van het Noorder Kunst Kring. Hun schilderijen met een maritiem thema zijn tijdens de expositie te koop.

Tentoonstelling “Meet je met de Ruyter” www.mariniersmuseum.nl
Deze tentoonstelling in het Mariniersmuseum (Wijnhaven 7-13 3011 WH Rotterdam) geeft een inzicht in wat het
is om marinier te zijn, van nu tot terug in de 17de eeuw. Er is een speciaal programma voor 10-15 jarigen.

Familietentoonstelling over "De vrouwen van Michiel" www.marinemuseum.nl
Deze tentoonstelling vindt plaats in het Marinemuseum, Hoofdgracht 3, Den Helder. Op interactieve wijze
komen 7 vrouwen over de Ruyter aan het woord, de mens en de zeeheld Michiel als zoon, echtgenoot, vader en
als commandant, alles in een virtuele reis door de tijd.
Als historische figuur, maar ook de betekenis van hem voor de hedendaagse marine.  

De Ruyter verbeeld www.muzeeum.nl
In “De Ruyter verbeeld, icoon en karikatuur” wordt getoond hoe De Ruyter vroeger gebruikt werd voor propaganda-
doeleinden. Hij is bijvoorbeeld terug te vinden op affiches, spotprenten en bankbiljetten.  Expositie in het Zeeuw
maritiem muzeeum te Vlissingen.

Muziekweekend in Vlissingen www.vlissingen.nl
Zo'n 25 muziekgroepen fleuren het straatbeeld in Vlissingen op met speciale De Ruyter programma’s. Centrum
van Vlissingen.

Vlootschouw Vlissingen www.marine.nl
Unieke varende internationale vlootschouw op de rede en langs de Boulevard van Vlissingen, georganiseerd door
de Koninklijke Marine. Saluut vanaf Hr.Ms. De Ruyter. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door de
Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Nationale vlootdagen Den Helder www.marine.nl
Gedurende de jaarlijkse vlootdagen geeft Koninklijke Marine aan een breed publiek een beeld van haar operaties.
Dit jaar zullen deze dagen ook in het teken van Michiel de Ruyter staan.

Tentoonstelling "Helden van Holland" www.nieuwekerk.nl
Het Rijksmuseum zelf is gesloten, maar het organiseert een tentoonstelling over Helden en Heldenverering in het
verleden en in het heden in de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam. In deze kerk is het praalgraf van Michiel
de Ruyter, maar ook andere helden zijn daar begraven.

Sail de Ruyter 2007 www.vlissingen.nl
“Small Sail Vlissingen” organiseert in het kader van de herdenking van Michiel de Ruyter een Sail De Ruyter 2007.
Op het programma staan onder andere: een race met Tallships vanuit Den Helder via Oostende naar Vlissingen en
andere aanbrengtochten o.a. een Classic yachtrace van Hellevoetsluis naar Vlissingen.
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De sultan van Bima zag zijn hulp aan het Nederlandse koloniale
gezag beloond met een forse gebiedsuitbreiding op Soembawa.

Tot slot
De expeditie naar Sailoos is slechts één voorbeeld van de operati-
onele inzet van Nederlandse marineschepen ter bestrijding van
zeeroof in de Indische archipel. Wie meer expeditieverslagen
leest uit deze periode ontwaart een zeker patroon in het optre-
den van de zeemacht.

In de meeste gevallen werden de acties uitgevoerd door een of
twee stoomboten in gezelschap van zeilschoeners of kruisboten.
De kostbare stoomschepen werden maar zelden aan vijandelijk
vuur blootgesteld. Logistiek waren zij echter van grote waarde.
Hun nut lag in de rol van tender, als commandoschip voor een
flottielje van kleinere schepen en als troepentransportschip.
Stoomschepen waren bovendien in staat zeilschepen bij ongun-
stige weersomstandigheden op sleeptouw te nemen.
Eenmaal ter plaatste kruisten de schepen in verschillende richtin-
gen tussen of om de eilanden om de zeerovers op zee in een fuik
te laten lopen. De strijd werd nagenoeg altijd aan de wal beslist.
Het moederschip ging voor anker voor de kust. In sloepen roei-
den landingsdivisies in de vroege ochtend over het rif naar het
strand om de zeerovers in hun slaap te verrassen, daarbij –zo
nodig- gerugsteund door geschutsvuur van de stoomschepen.
Idealiter kregen de zeerovers geen tijd hun prauwen te verbergen
en werden zij op het strand overmeesterd. Vaak genoeg echter
wisten ze aan de Nederlandse belagers te ontsnappen door zich
schuil te houden in de kreken en mangrovebossen. Kwam het tot
een treffen, dan hadden de rovers grote kans te ontsnappen door
landinwaarts te vluchten. Juist omdat de zeerovers vaak gesteund
werden door het inheemse bestuur en de plaatselijke bevolking,
waren ze nagenoeg ongrijpbaar. 
Op Sailoos konden de zeerovers niet terugvallen op lokale con-
tacten. Maar ook hier werden de Nederlanders, ondanks hun
technische superioriteit, verrast door de onverzettelijkheid van
de tegenstander. Zij bleven Westerlingen in een hen vreemde
wereld. Zonder medewerking van inheemse informanten, tolken

en (veel) extra hulptroepen maakten zij weinig klaar.
Het was een illusie te denken dat enkel met maritieme strijd-
krachten een systeem omvergeworpen kon worden dat zo in de
cultuur en levensstijl van de plaatselijke bevolking was geworteld.
Vlagvertoon en offensief optreden heeft de zeeroof niet kunnen
uitbannen, maar wel beteugeld. Al in de jaren zestig van de
negentiende eeuw werd erkend dat operaties zoals bij Sailoos
zonder militaire bezetting en bestuurlijke controle van het gebied
op den duur geen zin hadden. Militaire successen moesten wor-
den bestendigd door consolidatie van het koloniale bestuur en
economische ontwikkeling van de Buitengewesten. Toen dit
beleid eenmaal was omarmd, kwam er vrij snel een einde aan de
stelselmatige zeeroof. Slechts op kleine schaal bleven de zee-
schuimers actief. Zij vormden echter niet langer een bedreiging
voor de bestuurlijke stabiliteit van het Nederlandse koloniale
gezag in Indië.

Dr. A.M.C. van Dissel is verbonden aan het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie in Den Haag.

Noten
1. Het Piracy Report Centre (PRC) is een onderdeel van het International

Maritime Bureau. Zie voor actuele informatie: 
www.icc-ccs.org.uk/prc/piracy_rep_app.php .

2. In G. Teitler, A.M.C. van Dissel en J.N.F.M. à Campo, Zeeroof en zeeroof-
bestrijding in de Indische archipel (19de eeuw), Bijdragen tot de
Nederlandse marinegeschiedenis, deel 15 (Amsterdam, 2005) worden
diverse aspecten van het fenomeen zeeroof belicht.

3. M.H. Jansen, Proeve van eene beginselmatige dienstregeling der marine in
Nederlandsch-Indië (Dordrecht, 1858) 22.

4. Anoniem, ‘Eenige berigten over de Oost-Indische zeeroovers’,
Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen, de zeevaartkunde, de
hydrographie, de koloniën en de daarmede in verband staande wetenschap-
pen (1861) 304-308.

5. De expeditie is beschreven in ‘Zakelijk verslag van de verrigtingen der
Nederlandsche Marine in Oost-Indië gedurende het jaar 1861’ in
Verhandelingen en berigten… (1864 II) 240-243 en Idem, (1865 II) 104-110.
Zie verder Teitler, Van Dissel en à Campo, Zeeroof, 223-228 en het sta-
geverslag van J. Couwenberg, ‘Twee expedities. De acties tegen Reteh
(in oktober 1858) en Sailoos (in december 1860 en januari 1861)’.

6. Nationaal Archief, Ministerie van Marine, Scheepsjournalen, 916,
Zr.Ms. Reinier Claeszen; 1639, Zr.Ms. Gedeh en 3599, Zr.Ms. Phoenix.

7. Nationaal Archief, Ministerie van Marine, Scheepsjournalen, 916,
Zr.Ms. Reinier Claeszen.

8. Nationaal Archief, Ministerie van Koloniën 1850-1900, 5916, nota van de
Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië, 2 augustus 1861.

9. Dit is een schatting. De getallen in de scheepsjournalen en het ‘Zakelijk
verslag’ komen niet helemaal overeen. De beschikbare bronnen ver-
melden niet wat er met de zeerovers, vrouwen en kinderen is gebeurd.
Zeerovers werden soms opgehangen ter afschrikking; anderen
moesten als kettinggangers door het leven.

10. E. de Waal, Onze Indische financiën. Deel III (Den Haag 1879) 71.

Oorlogsschip van de Lanong, zeerovers uit Mindanao en de
Soeloe-archipel. (Uit: F.S. Marryat, Borneo and the Indian
Archipelago (1848))

 

Zeeroofbestrijding in de Indische archipel
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Regio-activiteiten 1e helft 2007

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

J. Tazelaar, LTZ 2 OC KMR b.d. († 27 april 2007)
C.C.B. Bravo, KLTZT b.d. († 24 april 2007)
W. Taekema, LTZVK 2 OC b.d. († 14 april 2007)
H.J.J. Thomassen, LTZ 2 OC b.d. († 10 april 2007)

C.A. Broekhuizen, LTZVK 2 OC b.d. († 19 maart 2007)
R. Hermanus, LTZA 1 b.d. († 18 maart 2007)
E.A. van Es, KTZ b.d. († 26 februari 2007)
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Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming en wensen hen veel sterkte toe.

Regio Noord

5 juni

13 juni

Alle activiteiten vinden plaats in de Marineclub te Den Helder.

Regio Midden
12 juni Afdelingsvergadering met aansluitend borrel    

De activiteiten vinden plaats vanaf 17.00 uur in de Coffeecorner van
gebouw 35 op de Frederikkazerne. 

Regio Zuid
15 juni  Jeu de boules + barbecue 

Locatie: JdB-terrein Middelburg
Aanvang: 20.00 uur

Voor deze activiteit dient u zich 5 werkdagen van te voren op te geven
bij P. van der Laan.  Tel/fax 0118602677, e-mail: f2hpvanderla@hetnet.nl
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PA borrel voor oud officieren
Aanvang 17.30 uur 

KVMO borrel 
Speciaal voor KVMO-leden!
Tijd: van 17.00 - 18.30 uur

De deadline voor het aanleveren van bijdragen voor de rubriek
KVMO-zaken voor het julinummer is 18 juni 2007. 

De Koninklijke Vereniging
van Marineofficieren
Ere-leden:
Ir. S.J.J.Hoffmann, KTZT b.d.
drs. G. Brand, KTZA b.d.
K.G. Spaans, LTZSD 1 b.d.
A.H.P. Knoppien, KOLMARNS b.d.
L.J.M. Smit, KTZ b.d.
Drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
P.J. van Maurik, KLTZ
Vice-voorzitter:
H.J. Bosch, LNTKOLMARNS
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg:
ing. M.E.M. de Natris, LTZ 1
Secretaris:
R. Annema, LTZA 1
Penningmeester:
H.M.J. van de Burgt, KLTZA
Leden:
Regio Noord
A. van Gils, MAJMARNS
Regio Midden
K.F.J. Henkelman, KLTZ
Regio Zuid
J.T. van Elsen, LTZ 1
Werkgroep Postactieven
A.J. Zwijnenburg, KLTZ b.d.
Werkgroep KMR’s
Mr. S. Boeke, LTZA 2 OC b.d. KMR
Werkgroep Jongeren
ir. W.L. van Norden, LTZE 2

Regiobesturen:
Noord:
A. van Gils, MAJMARNS
mw. J.S.I. Bisdonk, LTZE 1
H.T. van Wilgenburg,
LTZVK 2 OC b.d.
mw. A.L.P.Vrijburg, LTZSD1 b.d.
ing. F.J.J. Schoonhoff, LTZE 1
ir. W.L. van Norden, LTZE 2

Midden:
K.F.J. Henkelman, KLTZ
J. de Jonge, KLTZ
T.H. van der Steen, LTZE 1
P.J.G. van Sprang, KTZA b.d.
H. Plug, LTZ 1
B.B.M. Keers, LTZA 2
N. van de Pol, LTZA 2

Zuid:
J.T. van Elsen, LTZ 1
A.J. Mors, LTZSD 2 OC b.d.
H. Willems, KLTZSD b.d.
P. van der Laan, Maj KL b.d.

Caribisch Gebied:
H.J. Bosch, LNTKOLMARNS
mw. mr. V. Vorstenbosch

drs. W. Blijleven, LTZA1

Adres secretariaat:
Wassenaarseweg 2b
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.

K V M O  z a k e n

Assaut KIM 2007
Meer dan een feest alleen

Het Assaut is binnen defensiekringen een begrip. Het tradi-
tionele jaarlijkse galabal dat op twee locaties van de
Nederlandse Defensie Academie plaatsvindt, zorgt bij
menig militair voor een glimlach op het gezicht. Het
Assaut is meer dan een feest alleen; het is een inmiddels
eeuwenoude traditie.

Op donderdag 10, vrijdag 11 en
zaterdag 12 mei stond het
Koninklijk Instituut voor de
Marine (KIM) weer volledig in
het teken van het Assaut, net als
de Koninklijke Militaire
Academie in Breda. Adelborsten
en cadetten hebben weer alles
uit de kast gehaald om een
spectaculair feest neer te zet-
ten.

Opbouw
Het KIM werd omgetoverd tot
een sprookjeswereld. Het
Helders Assaut droeg de titel ‘Er
was eens…’. Daarbij konden de
adelborsten goed laten zien tot
welke technische hoogstandjes
ze in staat zijn. Een vliegend
tapijt langs een tandwielcon-
structie, een put met regel-

Op vrijdag 21 september 2007 vindt weer het jaarlijkse
maritiem evenement voor postactieve KVMO-leden
plaats, dit keer in Amsterdam.

Omdat de KVMO een groot aantal postactieve leden heeft is het
niet mogelijk om voor alle PA- leden jaarlijks een dergelijk evene-
ment te organiseren. Ieder jaar is om die reden een regio ‘aan de
beurt’. De afgelopen twee jaren vond het evenement in Sneek
(regio Noord) en Vlissingen (regio Zuid) plaats.

In 2007 is deze dag bestemd voor KVMO-leden uit de regio
Midden. De dag zal onder meer bestaan uit een lezing door dr.
A.A. Lemmers, wetenschappelijk medewerker van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, getiteld “ 350 Jaar
marine op Kattenburg”. ‘s Middags is er een architectonische
rondvaart in het Oostelijk havengebied.

Meer informatie over deze dag wordt begin juli aan de postactie-
ve leden die woonachtig zijn in het midden van het land, toege-
zonden. 

systeem en lampen die reageren op het ritme van de muziek. Het
hoofdgebouw kreeg extra verdiepingen, wanden werden gedeco-
reerd met muurschilderingen en hele watervallen werden gecon-
strueerd. 

De opbouw heeft ongeveer 10 dagen in beslag genomen en
vormde het vormende deel van het gala. Tijdens de opbouw is er
een hiërarchische structuur. Hierdoor leren de Adelborsten lei-
ding geven of juist (tegenovergesteld) omgaan met sturing. De
opbouw is hierdoor dan ook een integraal onderdeel van de
opleiding tot officier. “Plannen, samenwerken, onder tijdsdruk
werken, communiceren, improviseren, zijn kwaliteiten die
getraind worden”, aldus de voorzitter van de Assautcommissie
Max Borsboom. Tijdens de opbouw wordt er rond de klok
gewerkt en alle adelborsten zijn verdeeld over verschillende deel-
projecten. 

Tegenslag
Tijdens de opbouw hebben de adelborsten veel tegenslagen
gehad. Het weer zat niet mee. Een levensgrote grot van papier-
maché, die tegen de achterkant van het hoofdgebouw was aange-
bouwd, heeft letterlijk bloed, zweet en tranen gekost. Diverse
pogingen om deze grot te beschermen tegen het helderse weer
mochten niet baten. Één dag voor de opening van het Assaut
waaide de grot uiteindelijk stuk. Een “knakmoment”, volgens de
voorzitter, “maar dan toont het projectteam karakter door toch
weer door te gaan, en de grot te herstellen’. Ook deze tegensla-
gen horen erbij. 
Aldoende leert men. 

OPROEP
Hoe vond jij het toen je vader of moeder werd 
uitgezonden?

Hoe vond je het om te horen dat je vader of je moeder weg
moest? Hoe vond je het om één van je ouders te moeten missen?
Deze vragen staan centraal in mijn afstudeeronderzoek met als
onderwerp de beleving van kinderen van ouder(s) die zijn uitge-
zonden tijdens een militaire missie. 

Voor het antwoord op deze vragen ben ik, Veronique Majoie, op
zoek naar kinderen van veteranen die zijn uitgezonden tijdens de
missies UNPROFOR-, IFOR/SFOR. Was je tijdens de uitzending
tussen de 6 en de 18 jaar en woonde je thuis, dan ben ik op zoek
naar jou. Behoor je tot deze groep en wil je een online vragenlijst
over dit onderwerp invullen? Stuur dan een mail naar
v.majoie@veteraneninstituut.nl.  

Ouders: mocht u een zoon of dochter hebben die zou willen deel-
nemen, wilt u hem of haar dan informeren over dit onderzoek?

KVMO Maritiem Evenement 2007

Blokkeer 21 september dus alvast in uw agenda!
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• IN DIT NUMMER:
• CDR P.J. Bindt over NLMARFOR
• Een statement over optreden in Afrika
• Hr.Ms. Jacob van Heemskerck tijdens WO II

• EN VERDER:
• In beeld: De Unit Interventie Mariniers 
• Uit dienst: M.J.J. Hoejenbos
• Na de KM: E. Wuite

voor de 93e Algemene Vergadering
van de Koninklijke Vereniging van

Marineofficieren op

vrijdag 15 juni 2007

in het Evenementencentrum van de
Marinekazerne in Amsterdam.

’s Morgens praten we over verenigingszaken, we
kijken terug maar vooral ook vooruit. Alle leden

zijn daarvoor uitgenodigd.

‘s Middags kunt u meepraten over het thema:

“Het kompas op 
leidinggeven”

Drie spraakmakende gastsprekers van buiten de
officierengemeenschap

zullen vanuit hun expertise en ervaring een
beeld geven over hoe wij, marineofficieren, over-

komen als leidinggevenden. 

Hoe doen we het? Kan of moet het beter, 
of anders? 

Komt allen!
Mail ons svp als u komt:

info@kvmo.nl

Uitnodiging


