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‘De jaren zijn voorbij 
gevlogen maar het is toch 
niet altijd fun geweest’

Donderdag 18 juni jl. droeg KTZ Marc de Natris de voorzittershamer over aan zijn tijdelijk opvolger 
KTZ ing. Willem Groeneveld. Per 1 januari neemt KLTZ Rob Pulles de hamer ‘full time’ over. Het had 
een mooie donderdag moeten worden, met een laatste Algemene Vergadering onder zijn leiding en 
een afscheidsreceptie maar het coronavirus gooide roet in het eten. Op 1 oktober zal alsnog de AV en 
receptie worden gehouden. Per 1 augustus zal erelid en oud-voorzitter KVMO Marc de Natris met LOM 
gaan. In onderstaand interview blikt hij terug op zijn marineloopbaan en zijn tijd bij de KVMO. 

Marion Lijmbach

Hoe kijk je terug op je carrière bij de KM? 
‘In mijn laatste column als voorzitter in het Marineblad 
schreef ik: “Times flies when you are having fun.” Terug-
kijkend op mijn carrière verlaat ik de marine met een goed 
gevoel. Ik heb er ook nooit spijt van gehad dat ik voor 
een loopbaan bij de Koninklijke Marine heb gekozen, in 
plaats van bij de koopvaardij, zoals ik aanvankelijk van 
plan was. In oktober 1987 begon mijn carrière bij de KM 
als aspirant reserve officier. Na een kort verblijf op het 
KIM stapte ik als wachtsofficier aan boord van mijnenve-
ger Hr. Ms. Hoogeveen. Mijn eerste “stap in de wereld die 
marine heet” zette ik vanuit de “wereldhaven” Moerdijk, 
heel handig gelegen vlakbij mijn toenmalige woonplaats 
Prinsenbeek. Na twee weken werd ik geplaatst aan boord 
van Hr. Ms. Middelburg, destijds een nieuwe en state of 
the art mijnenjager. Het was een leuke en interessante 
periode: de Adelborstenkruisruis, veel oefeningen, schip 
van de wacht en een uitzending als wisselbemanning aan 
boord van mijnenjager Hr. Ms. Urk in de Perzische Golf.

Al snel kwam de vraag op welk gebied ik mij wilde gaan 
specialiseren. Ik heb toen gekozen voor meteorologie en 
oceanografie (METOC). Dit met de achterliggende ge-
dachte dat ik vanaf METOC-dienst Vliegkamp Valkenburg 
als searider aan boord van de nieuwe M-fregatten ge-

plaats zou worden als (towed array) onderzeebootbestrij-
dingsspecialist. Hiervan is niet veel terecht gekomen. Een 
week voordat ik in Engeland afstudeerde viel de Berlijnse 
Muur. Van het ene op het andere moment verdwenen de 
Russische onderzeeboten uit de Atlantische Oceaan. Uit-
eindelijk ben ik drie keer als searider aan boord geplaatst. 
De laatste reis van “De Witte Olifant” (Hr. Ms. Isaac Sweers), 
voordat het aan Indonesië werd verkocht, zal me altijd bij-
blijven. Met een samengestelde (opleidings-)bemanning zijn 
we op een Noord-Atlantische towed array-missie gegaan 
in een zeer koude onstuimige februarimaand. Er woedden 
sneeuwstormen en er was een gemiddelde windsterkte van 
7 beaufort. Het was dan ook weken “kermis op zee”, zoals 
mijn kinderen zeggen als er hoge golven staan.
Na vijf jaar op Valkenburg te hebben gewerkt ben ik  in 
1995 als METOC-beleidsmedewerker bij de Hydrogra-
fische Dienst geplaatst. Een bijzondere maar ook leuke 
plaatsing op het “militaire pleintje” aan de Badhuisweg 
burgerenclave.’ 

Je eerste functie bij de KVMO was die van secretaris, 
van 1998-2003. Wat staat je nog het meeste bij uit 
die tijd?
‘Tijdens mijn plaatsing aan de Badhuisweg viel er een 
brief van toenmalig voorzitter KTZA (nu b.d.) Teun Steen-
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ment in Delft zou gaan volgen. Vanwege de “internet-
zeepbel” uit 2000 waren er echter te weinig inschrijvingen 
en verviel de cursus. Aangezien er niemand was om mij 
af te lossen werd in overleg besloten dat ik nog twee jaar 
secretaris zou blijven.’

Is deze functie anno 2020 nog dezelfde of is er veel 
veranderd?
‘In de loop der jaren is de functie van secretaris aanzienlijk 
veranderd. De secretaris is de verbinding naar de (werk-
groep) jongeren en vandaag de dag de spil in het web 
als het gaat om de communicatie. Websites, eindredactie 
Prodef bulletin, enquêtes en werkoverleg met het perso-
neel en meedenken over de eigen arbeidsvoorwaarden. 
Een uitdagende functie voor iedere jonge officier die 
bestuurlijke ervaring wil opdoen.’

Wat staat je bij uit de periode dat je HSGO was voor 
de KVMO en GOV|MHB?
‘Na deze periode zou ik hoofd METOC worden op Ma-
rinevliegkamp Valkenburg. Dit ging niet door aangezien 
onze toenmalige onderhandelaar, LTZA1 Willem Cosijn, 
de KVMO verliet. Al snel werd mij de vraag gesteld of ik, 
gezien de opgebouwde dossierkennis, Willem zou wil-
len aflossen. Aldus geschiedde en zo werd ik in 2003 de 
arbeidsvoorwaardenonderhandelaar. 

Mijn periode als onderhandelaar viel samen met de “Reor-
ganisatie zonder weerga” bij Defensie. Dit was de eerste 
grote reorganisatie waarbij 12.000 functies moesten 
verdwijnen en pijnlijke besluiten werden genomen, zoals 
het sluiten van Vliegkamp Valkenburg en de verkoop van 
onze marinepatrouillevliegtuigen, de Orions.

De vele keren dat we samen met het MLD-personeel op 
de publieke tribune zaten bij de Tweede Kamerdebatten 
over dit onderwerp maakten indruk op de Kamerleden, 
maar het besluit werd niet ingetrokken. Het was de 
periode met veel overleg over sociale statuten, maar ook 
de tweede ophoging van de UKW-leeftijd en de eerste 
poging om te komen tot een middelloonstelsel voor 
militairen. Het was ook de tijd van de laatste echt grote 

beek op de deurmat. De KVMO was op zoek naar een 
secretaris en had aan alle LTZ2OC’s die lid waren een brief 
gestuurd. 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meteen enthousiast 
was. De brief lag al bijna bij het oud papier toen mijn 
echtgenote zei: “Dat lijkt me nu echt iets voor jou.” Ik 
weet niet of eigenbelang hier een rol speelde, want ik zou 
binnenkort weer gaan varen als oudste officier op een 
mijnenjager. Zoals een goed echtgenoot/marineofficier 
die naar zijn commandant luistert betaamt heb ik contact 
gezocht met de voorzitter en na een positief sollicitatiege-
sprek is mijn KVMO-carrière begonnen. 
Toen ik in oktober 1998 aantrad als secretaris was de 
beroepsvereniging KVMO zich steeds meer gaan mani-
festeren als vakbond. Dat was schrikken voor sommige, 
toenmalige vlagoffi cieren. Begin 2000 leidde de KVMO de 
acties in tegen het verhogen van de UKW-leeftijd en het 
tegelijkertijd verlagen van de UKW-uitkering. Tijdens het 
koffiedrinken werd de actie “UKW 70% nee” bedacht. In 
zeer korte tijd werden stickers en actiekaarten gedrukt en 
tijdens poortacties aan het defensiepersoneel uitgereikt. 
Laatstgenoemde actie zorgde voor lange files in Den Haag 
en Den Helder omdat de auto’s te lang stil stonden bij 
de ingang van de Frederik kazerne en Moermanbrug. Dit 
echte vakbondswerk ontlokte gemengde reacties binnen 
het officierskorps. Tijdens een flyeractie in de Admiraliteit 
kreeg ik van de ene vlagofficier te horen “smeer het maar 
in je haar” en van een andere “goed bezig Marc, ga zo 
door”. 

Niet lang daarna sloten de andere bonden zich ook aan 
bij onze actie en werd het Centraal Actie Comité (CAC) 
opgericht. Het was voor het eerst dat alle vakbonden 
gezamenlijk optrokken en dat zij gebruik maakten van 
het website-‘wapen’ om leden en hun thuisfront snel 
en gemakkelijk te kunnen informeren. Maar ook om de 
onine protestkaarten in te vullen. Het was de eerste van 
veel acties die ik tijdens mijn KVMO-periode heb mogen 
organiseren en voeren. 

Na een term van drie jaar was het in 2001 de bedoeling 
dat ik de opleiding Master of health safety and environ-
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arbeidsvoorwaardendemonstratie op het Museumplein 
in Amsterdam. Dit leidde tot mooie afspraken tussen de 
sociale partners die uiteindelijk niet door het kabinet in 
wetgeving zijn omgezet. Helaas is dit een terugkerend 
fenomeen waarmee we ook vandaag de dag nog steeds 
te maken hebben: de werkgever herkent zich niet meer 
in de gemaakte afspraak en gaat “terug onderhande-
len”. Dit leidt niet alleen tot onderling wantrouwen aan 
de onderhandelingstafel maar ook tot tijdverlies omdat 
dezelfde discussie moet worden overgedaan. Een zeer on-
wenselijke werkwijze, waar Defensie noch het personeel 
bij gebaat zijn.
Ook mijn term als onderhandelaar werd verlengd. Dit van-
wege het feit dat er geen aflosser kon worden gevonden 
en dat onze voormalig voorzitter KLTZ Peter van Maurik 
wegens gezondheidsproblemen zijn werkzaamheden 
helaas niet meer kon uitvoeren.’

Je bent in die tijd ook een periode buiten de KVMO 
werkzaam geweest.
‘Ja, eind 2009 heb ik mijn carrière voortgezet bij de PP&O-
staf van het Commando Diensten Centrum (DOSCO). Dit 
was een leuke periode, ook om weer binnen een eenheid 
met veel collega’s samen te werken. Gezien mijn bijzon-
dere achtergrond kreeg ik (in mijn ogen) leuke en interes-
sante dossiers. Al was het voor mij en mijn voormalige 
vakbondscollega’s wel even wennen dat ik aan de andere 
kant van de overlegtafel kwam te zitten.’ 

Na twee jaar kwam je weer ‘terug op honk’.
‘Ik ben in 2011 inderdaad teruggekeerd naar de FVNO/
KVMO om de reorganisaties te gaan begeleiden. Er 
moesten 12.000 functie worden wegbezuinigd, omdat 
het kabinet Rutte I had besloten een miljard te bezuinigen 
op Defensie (de “Hillen-bezuinigingen”). Wederom werd 
binnen de overheid alleen bij Defensie personeel ontsla-
gen. Het was een voor het defensiepersoneel en dus ook 
KVMO-leden stressvolle tijd daar tijdens deze bezuini-
gingsronde marineofficieren tot een knelpuntcategorie 
behoorden. Ik vind het nog steeds opvallend dat Defensie 
dezelfde fout maakte als bij de “Reorganisatie zonder 
weerga”, toen men geen rekening hield met het (irregu-
liere) verloop van militairen. 
In juli 2007 heb ik het artikel “The inconvenient truth” 
geschreven waarin ik stelde dat Defensie afstevende op 
meer dan 5.000 vacatures en dat het departement dreig-
de te verburgerlijken. Met deze waarschuwing werd niets 
gedaan. In 2010 had Defensie 8.300 militaire vacatures. 
Defensie maakte dezelfde fout bij de Hillen bezuinigingen 
in 2011. Ook deze keer rekende ik voor dat het ontslaan 
van militair personeel zou leiden tot 5.000 vacatures in 
2016.’ 

Toen werd je voorzitter van de KVMO,  
tevens duovoorzitter van de GOV|MHB. 
‘Dat was in november 2012. Ik was destijds vicevoorzitter 
van de KVMO en het lag al in de lijn der verwachting dat 
ik de toenmalige voorzitter KTZ Rob Hunnego zou gaan 
aflossen. Het was desondanks even schrikken toen Rob 
aankondigde dat hij op korte termijn een andere functie 

zou gaan vervullen, waarmee ik bijna van de ene op de 
andere dag ad-interimvoorzitter werd. 
Als voorzitter heb ik de Tweede Kamerleden, tijdens 
een ronde tafelconferentie, en toenmalig minister 
van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert opnieuw 
gewaarschuwd voor het grote aantal vacatures waarmee 
Defensie zou worden geconfronteerd als men het 
uitstroom- en instroombeleid niet zou veranderen. Met 
deze waarschuwing is echter niets gedaan. En zie waar 
we nu staan: ruim 9.000 militaire vacatures. Gelijk krijgen 
is leuk maar niet op deze manier.
Een mooie opsteker bij mijn aantreden was de ronde-
tafelconferentie naar aanleiding van de Hillen-bezuinigin-
gen. Ik heb me toen sterk gemaakt voor behoud van het 
gloednieuwe Joint Support Ship Zr. Ms. Karel Doorman. 
Het was bijzonder motiverend dat Kamerleden na mijn 
bijdrage aan die conferentie nadere informatie kwamen 
vragen voor de onderbouwing van hun moties.

Ik kijk met veel plezier terug op het (laatste )interview met 
oud minister-president Piet de Jong. Het interview was 
het openingsitem van het seminar ‘Onbekend maakt on-
bemind? Nut en noodzaak van de Nederlandse Onderzee-
dienst in de wereld’ waarin hij inging op zijn ervaringen 
als onderzeebootcommandant en hij het belang van de 
Onderzeedienst nog eens onderstreepte.’

Waar kijk je met minder plezier op terug?
‘Ik ben teleurgesteld over het feit dat er geen invulling is 
gegeven aan de Defensienota 2018. De voor onze marine 
zo belangrijke vervangingsdossiers met betrekking tot 
de onderzeeboten en fregatten worden maar vooruit 
geschoven. De politiek ziet schijnbaar nog steeds niet nut 
en noodzaak in van state of the art wapensystemen voor 
onze militairen terwijl zij ze wel naar conflictgebieden 
stuurt. Het is voor mij onbegrijpelijk dat politici zo ge-
makkelijk met de veiligheid van onze zonen en dochters 
omgaan.’

Hoe typeer je jouw voorzitterschap?
‘Ik heb tijdens mijn voorzitterschap geprobeerd partijen 
met elkaar te verbinden op inhoud, rekening houdend 
met de verschillende belangen, maar ook als het nodig 
was hard in de wedstrijd te zitten. Ik ben blij dat op die 
momenten de officieren achter ons zijn blijven staan. De 
middelloonpensioenbrief uit 2018, ondertekend door 
ruim 1.500 officieren aan de minister en staatssecretaris 
was pijnlijk maar noodzakelijk. Er werd een duidelijke lijn 
in het zand getrokken: tot hier en niet verder. Die lijn is 
uiteindelijk niet overschreden en op inhoud zijn we tot 
een goed resultaat gekomen, voor zowel Defensie als het 
personeel.
Ik wil tot slot graag iedereen, in bijzonder de (voormalige) 
collega’s op de Wassenaarseweg die mij met woord en 
daad hebben bijgestaan bedanken. Want soms was het 
een eenzaam bestaan of leek het een Don Quichotge-
vecht achter het bureau. De jaren zijn voorbij gevlogen 
maar het is toch niet altijd fun geweest. Het waren veelal 
moeilijke jaren voor Defensie, voor haar personeel en dus 
voor onze Koninklijke Marine.’


