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‘Verwerk dat maar 
eens. Sta er maar 

eens bij stil. Ondanks 
coronatijd gaat het 
verzekeren van de 
veiligheid gewoon 

door’

I
n de afgelopen maanden leverde de Koninklijke Marine leverde een bijdrage in 
coronatijd met twee missies die allebei gewoon zijn én bijzonder. Zr. Ms. Karel 
Doorman in het Caribisch gebied en Zr. Ms. De Ruyter in de Straat van Hormuz.

Hoewel Nederland zich pas in maart realiseerde hoe serieus het virus om zich heen 
greep, kan je zeggen dat wij er al een half jaar mee te maken hebben. Wat in dat halve 
jaar opviel was de belangrijke rol van ondersteunende beroepen. Mensen van wie de 
inzet altijd voor vanzelfsprekend wordt aangenomen, omdat ze er altijd zijn en omdat 
ze altijd hun werk doen. Zonder veel glamour. Dat geldt voor de mensen in de zorg, 
die klaar stonden om de “pieken” op te vangen. Voor leraren en docenten die zich 
binnen een mum van tijd wisten aan te passen aan het geven van online onderwijs, 
zodat kinderen en jongeren door konden blijven leren. Dat geldt voor politiepersoneel 
en BOA’s, die mensen die af en toe genoeg hadden van het leven in lockdown goed 
in toom wisten te houden. En ja, zoals defensiepersoneel dat het afgelopen halfjaar 
doorging met zijn werk en op zijn manier de noodzakelijke ondersteuning bood.

Gewoon en bijzonder was de inzet van de Karel Doorman, die in het kader van Operatie 
Carib Support van april tot juni beschikbaar was voor opvang in geval van een uitbraak 
van het virus op de Antillen. Het schip kon medische faciliteiten bieden, transport en 
ondersteuning van de grensbewaking. Gelukkig hoefde het niet tot grootschalige inzet 
te komen, omdat de uitbraak van het virus op de Antillen tijdig in toom gehouden is. 
Op het moment van schrijven van deze column is het schip weer op weg naar huis. Ook 
na het vertrek van de Karel Doorman blijft Defensie helpen bij de bestrijding van corona 
op de eilanden. Bestrijding vraagt om speciale maatregelen en Defensie is beschikbaar. 
En dit afgezien van de verdere medische, logistieke, infrastructurele en plannings-
ondersteuning. Dit soort ondersteuning van civiele autoriteiten is een gewone taak van 
de krijgsmacht maar bijzonder in coronatijd.

Bijzonder en gewoon was de aanwezigheid van Zr. Ms. De Ruyter ondertussen in de 
Straat van Hormuz. Het schip en zijn bemanning voerden taken uit die tot de meer 
traditionele rol van de Koninklijke Marine gerekend mogen worden: de veiligheid 
garanderen in een wereld van verbindingen. Het is een missie onder Frans bevel en in 
verband van de EU met als officiële benaming de European-led Maritime Awareness in 
the Strait of Hormuz (EMASOH). Met deze missie willen de deelnemende landen escalatie 
op zee voorkomen. 35% van de olietankers in de wereld vaart door deze zeestraat. 
De noodzaak om dat te beveiligen wacht niet op het einde van een virusuitbraak. 
Maar daarnaast is er de missie bijzonder omdat het schip vertrok alvorens het virus in 
Nederland was uitgebroken en dat het terugkeert wanneer iedereen bezig is met de 
afbouw van de coronamaatregelen. De bemanning, die weliswaar ook geconfronteerd 
is met coronamaatregelen daar zij niet mocht passagieren, komt thuis in een land dat 
tijdens haar afwezigheid stevig overhoop gehaald is, al was het alleen maar omdat in dat 
halfjaar ruim 6.000 landgenoten aan het virus zijn overleden (voor zover geregistreerd). 
Verwerk dat maar eens. Sta er maar eens bij stil. Ondanks coronatijd gaat het verzekeren 
van de veiligheid gewoon door.

Gelukkig kunnen we weer nadenken over de terugkeer naar het zogenaamde nieuwe 
normaal. Eén van de dingen die zeker meegenomen moeten worden is de herwaardering 
van die ondersteunende beroepen en diensten: mensen in de zorg, leraren en docenten, 
politiepersoneel en BOA’s en dus zeker ook de krijgsmacht. Voor al deze beroepen geldt: 
het gaat om basale bestaansvoorwaarden voor iedereen: scholing, gezondheid, open-
bare orde en veiligheid. Als het goed is lijken ze allemaal heel gewoon. In tijden van crisis 
blijkt hoe bijzonder ze zijn. Houd dat vast! 
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