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H
et jaar 2015 is niet begonnen zoals veel mensen zich hadden voorgesteld. 
De terreuraanslagen in Parijs en de daaropvolgende acties in verschillende 
Europese landen hebben wederom aangetoond dat vrede en (het gevoel van) 
veiligheid geen vanzelfsprekendheden zijn. Ze moeten worden gekoesterd en, 

indien nodig, verdedigd.
Het jaar 2015 is voor de KVMO een bijzonder jaar: haar uitgave, het Marineblad, is dit 
jaar toe aan zijn 125ste jaargang. In die 125 jaargangen heeft de KVMO invulling kun-
nen geven aan haar doelstellingen. Het nummer dat nu voorligt staat in het teken van de 
doelstelling ‘een voor haar taak berekende zeemacht’. Onder leiding van VADM b.d. Pim 
Bedet heeft een gastredactie de verschillende aspecten van de aanstaande vervanging 

en vernieuwing van onderzeeboten, M-fregatten en mijnen-
bestrijdingscapaciteit vanuit verschillende kanten belicht. De 
vervanging biedt unieke kansen voor innovatie en versterking 
van de Gouden Driehoek: het samenwerkingsverband tussen 
KM, industrie en kennisinstituten. Hierbij moet ook het groter 
wordend belang van internationale samenwerking betrokken 
worden.
In de onlangs verschenen Maritieme Strategie 2015-2025 wordt 
het belang van de Gouden Driehoek eveneens na druk  kelijk 
beschreven. De maritieme cluster, met zo’n 12.000 bedrijven 
en met een werkgelegenheid aan circa 224.000 mensen, 

realiseerde in 2013 een totale toegevoegde waarde van € 21 miljard. Dat is 3,3% van het 
BNP van Nederland. Indien daarbij ook het havenindustrieel complex en haven gerelateerd 
vervoer worden opgeteld bedraagt dat 7,3%. 
In de Maritieme Strategie is een belangrijke rol voor de Koninklijke Marine weggelegd: 
de bescherming van Nederlandse (economische) veiligheidsbelangen in het maritieme 
domein wereldwijd, door afschrikking, voorkoming of bestrijding (geweldsinzet) van 
bedreigingen.

Naast de vloot speelt het Korps Mariniers bij de bescherming van de veiligheidsbelangen 
een belangrijke rol. Een rol die het in 2015 350 jaar vervult. Het Marineblad staat dit jaar 
een aantal keer stil bij dit heuglijke feit: LTKOLMARNS b.d. Dick Bosch gaat op zoek naar 
één zeer belangrijk aspect van het Korps: de Korpsgeest. Hij zal de komende maanden 
aan de hand van een aantal interviews met (oud) mariniers de mythe rond de Korpsgeest 
trachten te ontrafelen. 
In het artikel ‘De laatste reis van admiraal De Ruyter’ van KLTZE b.d. J.F. Nuboer wordt 
in twee delen de laatste reis van de grondlegger van het Korps Mariniers beschreven. 
In 1676 voorzag Michiel de Ruyter dat een expeditie tegen de Fransen vanwege een te 
geringe vloot geen succes zou kunnen worden. Onze zeeheld kreeg helaas gelijk: na de 
verloren slag konden de Fransen hun vrijheid van handelen behouden. Een gevolg een 
reeds ingezette beweging: marginalisatie in de internationale gemeenschap en economi-
sche achteruitgang.  

De gastredactie stelt dan ook de terechte vraag of de geschiedenis zich herhaalt. Door het 
‘vredesdividend’ wordt het voor de KM steeds moeilijker om al haar taken naar behoren 
uit te voeren. Het aantal schepen is sterk afgenomen en het aantal taken neemt door 
de toenemende bedreigingen van het Nederlandse maritieme veiligheidsdomein toe. De 
komende jaren zal blijken of er in de vervangingsbehoefte rekening wordt gehouden met 
het groeiend aantal taken van de Koninklijke Marine, in het belang van Nederland.
Ik dank de leden van de gastredactie voor hun uitstekende werk, dat een waardig eerste 
nummer van 2015 heeft opgeleverd.
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Gouden 

driehoek
De geopolitieke situatie wordt er voor Nederland en zijn bondgenoten niet rooskleuriger op. 
Toenemende spanningen aan de oost- en zuidflank van Europa, maar ook uitbreiding van maritieme 
macht in het Verre Oosten vormen bedreigingen voor het vrije Westen. 

Inleiding tot 
het thema 

N
a jaren van bezuinigen op Defensie komt Ne-
derland erachter dat vrijheid een prijs heeft. 
De effecten van de bezuiniging van één miljard 
Euro zullen nog jarenlang doordreunen. Niet 

alleen heeft Nederland zichzelf verder gemarginaliseerd 
als speler in de internationale gemeenschap, daarnaast 
voldoet ons land niet meer aan zijn inspanningsverplich-
tingen binnen de NAVO. De premie die we bereid zijn 
te betalen is inmiddels gezakt tot bijna 1% van ons BBP, 
waar we 2% toegezegd hadden.

Toch zijn er kansen. Ondanks de afgelopen bezuinigings-
rondes gaan vervangingsprogramma’s bij Defensie door. 
Voor de Koninklijke Marine houdt dit in, dat zowel de 
M-fregatten, als de mijnenjagers en de onderzeeboten in 
het komend decennium vervangen moeten worden. Dit 
biedt unieke kansen voor innovatie en versterking van de 
Gouden Driehoek: het samenwerkingsverband tussen de 
KM, de industrie en de kennisinstituten. 

De artikelen in het kader van het thema Gouden Driehoek 
belichten verschillende aspecten van deze aanstaande 
vervanging en vernieuwing. In het openingsartikel gaat 
KTZ mr. Niels Woudstra in op de Nederlandse belangen 
die leidend zouden moeten zijn voor de samenstelling van 
de zeestrijdkrachten. De huidige KM voldoet daar voor 
een groot deel aan, maar er zijn toch ook tekortkomingen 
die weggewerkt moeten worden.

Drs. Arie Kraaijeveld, oud-voorzitter van FME-CWM is als 
‘extern’ auteur gevraagd een bijdrage te leveren over mo-
gelijke investeringsmodellen. Hij houdt een pleidooi voor 
een Defensie Investeringsfonds. Naar analogie van de 
Deltawerken moet Nederland ook een langetermijnvisie 
en -budget hebben voor Defensie, zodat investeringspro-
jecten niet afhankelijk zijn van wisselende kabinetten.

In zijn artikel ‘Innoveren voor een maritiem decennium’ 
betoogt KLTZ b.d. Jeroen de Jonge dat Defensie een hel-
dere ambitie moet hebben om het unieke karakter van de 
Gouden Driehoek te behouden. Daarmee kan Nederland 
innovatief blijven met het oog op de aanstaande vervan-
gingsprogramma’s.

Het artikel ‘Marinebouw “In het belang van Nederland”’ 
van CDRE b.d. ir. André van Koningsbrugge gaat in op 
de mogelijkheden van internationale samenwerking, ook 
voor toekomstige projecten. Gezien de teruggelopen ont-
werp- en bouwcapaciteit pleit hij voor een betere sprei-
ding in tijd van de vervangingsprojecten.

Hoewel de Defensie Materieel Organisatie (DMO) nog 
maar een fractie van de maritieme ontwerpcapaciteit 
heeft van de voormalige Directie Materieel KM, bestaat 
dankzij de Gouden Driehoek nog steeds de mogelijkheid 
kwalitatief hoogwaardige schepen te bouwen. Naast 
kwaliteit is echter ook kwantiteit nodig om de vele taken 
te kunnen vervullen. 

Herhaalt de geschiedenis zich? Door de geringe omvang 
van de vloot voorzag Michiel de Ruyter in 1676 dat een 
expeditie tegen de Fransen geen succes zou kunnen 
worden. Toen hem lafheid werd verweten sprak hij de 
beroemde woorden: 

‘De Heeren hebben my niet te verzoeken, maar te 
gebieden, en al wierdt my bevoolen ’s Landts vlagh op 
een enkel schip te voeren, ik zou daar mee t’zee gaan, 
en daar de Heeren Staaten hunne vlagh betrouwen, 
zal ik myn leven waagen.’

De beroemde zeeheld kreeg gelijk: na de slag bij de Etna 
konden de Fransen hun vrijheid van handelen behouden. 
Voor Nederland was het een exponent van een reeds 
ingezette beweging: marginalisatie in de internationale 
gemeenschap en economische achteruitgang. De Gouden 
Eeuw zou niet lang meer duren.

de gastredactie
VADM b.d. P.S. Bedet (voorzitter)   
CDRE b.d. ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge  
KTZ mr. N.A. Woudstra  
KLTZ b.d. J. de Jonge
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Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn budgettaire restricties, veel meer dan geopolitieke 
overwegingen, leidend geweest voor de omvang en inrichting van de krijgsmacht. Ook in dit 
decennium, waar sprake is van een evidente toename van dreigingen, bezuinigt Nederland nog fors 
op zijn defensiebudget. 

D
e benodigde militaire capaciteiten volgen echter 
- door logische gevolgtrekking - uit de positie 
en belangen van ons land. Het budget zou 
daarop afgestemd moeten zijn. Dit eerste arti-

kel van het themanummer Gouden Driehoek schetst de 
belangen die Nederland moet verdedigen en behartigen, 
gevolgd door daaraan verwante bedreigingen. Dan volgt 
een plan voor de zeemacht met benodigde capaciteiten. 
Dit is gebaseerd op het denkkader doel-plan-capaciteiten, 
waarmee dit artikel opent.

strategisch denkkader
Bij de modernisering van de zeestrijdkrachten volstaat 
het niet om investeringen te rechtvaardigen door al-

Premissen voor een 
toekomstbestendige zeemacht

leen te wijzen op de noodzaak tot vervanging: fregatten 
door fregatten, onderzeeboten door onderzeeboten en 
mijnenjagers door mijnenjagers. Eerst en vooral moet de 
vraag worden beantwoord waartoe nieuwe capaciteiten 
dienen. Dan zou kunnen blijken dat voor een toekomstbe-
stendige zeemacht bepaalde capaciteiten kunnen verdwij-
nen en dat andere benodigd zijn. Een handvat voor de 
vraag ‘Welke zeemacht heeft Nederland in de toekomst 
nodig?’ vormt het strategisch denkkader langs de lijn 
doel-plan-capaciteiten. De strategie voor de zeemacht is 
dan het plan dat capaciteiten koppelt aan nationale doel-
stellingen: doelstellingen leiden tot het plan en het plan 
leidt tot benodigde capaciteiten.

Voor het strategisch denkkader moeten dus in de eerste 
plaats de doelstellingen van het Nederlands buitenlands 
beleid helder zijn, nu en in de toekomst. Deze zouden 
logischerwijs volgen uit de politieke strategie, ofwel de 

Zr. Ms. Holland.
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‘Nederland is in hoge mate afhankelijk van zijn positie als transport-

land’. Op de foto de Maasvlakte bij Rotterdam. (foto Michiel Verbeek)

grand strategy. Hier doet zich een probleem voor. Ne-
derland heeft namelijk geen grand strategy. Wel zijn 
inmiddels twee strategische concepten verschenen: de 
Strategie Nationale Veiligheid (2007) en de Internationale 
Veiligheidsstrategie (2013). Dit zijn overigens veeleer stra-
tegische concepten dan strategieën, want naast doelstel-
lingen en plannen noemen zij geen capaciteiten.

De Strategie Nationale Veiligheid beschouwt vijf veilig-
heidsbelangen: territoriale, economische, ecologische en 
fysieke veiligheid naast sociale en politieke stabiliteit. De 
Internationale Veiligheidsstrategie onderscheidt drie stra-
tegische belangen in het internationale veiligheidsbeleid: 
verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke 
grondgebied, een goed functionerende internationale 
rechtsorde en economische veiligheid. Beide noemen de 
territoriale en economische veiligheid, belangen met een 

sterke maritieme connotatie.
De doelstelling van het Nederlands buitenlands beleid - en 
ook de zeestrijdkrachten - zou aldus kunnen luiden: ver-
dediging en bevordering van Nederlandse belangen. Het 
is zaak eerst de Nederlandse belangen expliciet te maken. 
Het plan voor de toekomstige zeemacht zou daaruit moe-
ten volgen, evenals de capaciteiten. 

nederlandse belangen
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) geeft in het boekje Aan het buitenland gehecht 
een uiteenzetting van verschillende belangen. Vitale be-
langen raken aan het voortbestaan van de Staat. Verleng-
de belangen heeft Nederland gemeen met andere staten. 
De eerder genoemde Internationale Veiligheidsstrategie 
vormt een bruikbaar kader om deze belangen in kaart te 
brengen. Belangen worden relevant tegen de achtergrond 
van bedreigingen die deze belangen kunnen aantasten. 
Zo is de dreiging van zeeroverij vooral relevant voor zee-
gaande naties. In landen als Zwitserland of Oostenrijk is 
dit geen issue dat hoog op de agenda staat. 

veiligheid van het eigen en bondgenootschappelijk 
grondgebied. Deze klassieke veiligheid heeft betrek-
king op de eerste hoofdtaak van Defensie. Het gaat hier 
uiteraard om veiligheid in diepte, immers een aanval van 
democratieën in de onmiddellijke nabijheid is niet aan de 
orde. Spanningen aan de oostzijde van Europa kunnen 
oplopen, zeker als de crisis in Oekraïne verder uit de hand 
loopt. Dit geldt tevens voor de Europese zuidflank. De 
Arabische Lente heeft daar vooral instabiliteit gebracht 
en nauwelijks hervormingen. Niet alleen oorlogsdreiging 
maar ook onbeheersbare migratiestromen en infiltraties 
kunnen het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied 
bedreigen. Dit zijn verlengde belangen die we gemeen-
schappelijk hebben met EU en NAVO partners. Er zijn ook 

vitale belangen die alleen het Koninkrijk raken: de terri-
toriale integriteit van het Koninkrijk in de Caraïben, maar 
ook dichter bij huis: de onbelemmerde toegang tot de 
wereldhaven Rotterdam.

een goed functionerende internationale rechtsorde.  
Nederland heeft hier belang bij. Niet alleen vanuit het 
idealisme te streven naar een betere wereld, maar ook 
vanuit eigenbelang. Zo hebben vrede en stabiliteit in 
Oost-Europa en (Noord-)Afrika een positief effect op de 
humanitaire, economische en sociale situatie ter plekke, 
maar het voorkomt ook negatieve spill-over effecten naar 
Europa en Nederland. Vrede en stabiliteit zijn daarnaast 
gunstig voor de ontwikkeling van handelsrelaties.

economische veiligheid. Enkele feiten uit het CIA World 
Factbook voor 2013. Nederland is van bijna tweehonderd 
soevereine staten de 23e economie en het zevende ex-
portland. Onze economie kenmerkt zich door een hoge 
graad van globalisering met een exportquote (percentage 
van het BBP) van 86% (vgl. VS 13,4%, wereldwijd ge-
middelde: 29,3%). Hiermee heeft Nederland de grootste 
exportquote van de grotere economieën op aarde. Van de 
grotere economieën is er dus geen land dat zozeer verwe-
ven is met het buitenland.
Bovenstaande cijfers tonen aan dat Nederland in hoge 
mate afhankelijk is van zijn positie als transportland. Deze 
positie hangt samen met het onveranderlijke gegeven dat 
Nederland aan de delta van Rijn, Maas en Schelde ligt en 
zo een achterland heeft met honderden miljoenen Euro-
peanen. Niet voor niets is Rotterdam veruit de grootste 
haven van Europa. De hiermee samenhangende han-
delsroutes reiken tot aan China, Zuid-Korea en Japan. De 
Nederlandse belangen hangen nauw samen met de zee. 
Nu is de vraag welke bedreigingen deze belangen kunnen 
schaden.

dreigingen
Bedreigingen van Nederlandse belangen vallen uiteen in 
verschillende categorieën. Enerzijds de klassieke statelijke 

‘Eerst en vooral moet de vraag worden 
beantwoord waartoe nieuwe capaciteiten 

dienen’

Premissen voor een toekomstbestendige zeemacht

Gouden 

driehoek
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dreigingen, anderzijds niet-statelijke dreigingen. Niet-
statelijke dreigingen kent de onderverdeling Violent Non 
State Actors (VNSAs) en ecologische/humanitaire dreigin-
gen. VNSAs bestaan uit politiek gedreven terroristen en 
financieel gedreven criminelen. Ecologische en humanitai-
re dreigingen kunnen zowel het gevolg van natuurrampen 
zijn, als van menselijk handelen. Zowel statelijke dreigin-
gen als VNSAs kunnen zich manifesteren in het fysieke en 
het virtuele domein. Dat betekent niet dat de krijgsmacht 
elke cyberaanval moet pareren; dat zal afhangen van de 
aard en omvang van zo’n aanval.

statelijke dreigingen. De Nederlandse en bondgenoot-
schappelijke handelsroutes omvatten de hele globe, met 
nadruk op de routes naar het Verre Oosten. Vrije door-
vaart door de Oost- en Zuid-Chinese Zee kan onder druk 
komen te staan als China steeds assertiever wordt. China 
moderniseert zijn krijgsmacht in hoog tempo en verwerft 
militaire capaciteiten die de strategische balans met het 
Westen kunnen verstoren, inclusief ballistische raketten. 
Rusland zou een dreiging kunnen vormen voor voorma-
lige Warschau-pact staten, die inmiddels zijn toegetreden 
tot de EU en/of NAVO. Ook Rusland schroeft zijn militaire 
uitgaven op en de recente geschiedenis in Oost-Europa 
toont aan dat Rusland zijn invloedssfeer poogt terug te 
winnen.

violent nonstate actors. Nieuw zijn deze dreigingen 
niet. De schaal waarop deze actoren opereren wordt wel 
groter. Waar in de vorige eeuw de politie de terroristische 
acties van bijvoorbeeld de Rote Armee Fraktion bestreed, 
nemen VNSAs thans dusdanige proporties aan dat een 
militaire respons nodig is. Dit geldt voor de Islamitische 
Staat, een soort hybride vorm tussen een VNSA en een 
staat, en voor terroristische organisaties zoals Al Qaeda. 
Maar ook vormen van maritieme criminaliteit, zoals zeero-
verij, illegale visserij, mensensmokkel, transport van drugs 
en contrabande, proliferatie van wapens en illegale dum-
pingen leiden vaker tot militaire inzet. 

ecologische en humanitaire dreigingen. De groei van 
de wereldbevolking en de voortschrijdende industrialisatie 
van de wereld brengen met zich mee dat grondstoffen 
schaars en eindig zijn en dat het ecologisch absorptiever-
mogen van de planeet grenzen kent. Vervuiling en roof-
bouw zijn vooral een probleem in de Global Commons: 
de wereldzeeën die zowel van iedereen als van niemand 
zijn en die geen bescherming genieten van staten. Na-
tuurrampen zoals aardbevingen, tsunami’s en orkanen 
hebben een grotere impact dan honderd jaar geleden. 
Door urbanisatie aan de kust, bevolkingsgroei en kwets-
bare infrastructuur als kerncentrales hebben deze natuur-
rampen grotere gevolgen.
Met het strategisch denkkader doel-plan-capaciteiten is 
hiermee het doel in kaart gebracht. De zeestrijdkrachten 
dienen voor de bescherming van de territoriale en econo-
mische veiligheid en de internationale rechtsorde tegen 
statelijke, niet statelijke en ecologische dreigingen. De 
volgende paragraaf gaat in op de volgende stap in het 
denkkader: een plan voor de zeemacht.

een plan voor de zeemacht

Verdediging van vitale belangen 
De zeemacht is er om de Nederlandse belangen te ver-
dedigen en te behartigen. Verlengde belangen zouden in 
gezamenlijkheid en eventueel door taakspecialisatie tus-
sen bondgenoten kunnen worden beschermd. Dit geldt 
niet voor Nederlandse vitale belangen. Nederland kan niet 
afhankelijk zijn van - en kan niet wachten op - een buiten-
landse krijgsmacht als een snelle respons benodigd is op 
bedreiging van een Nederlands vitaal belang. Zonder uit-
puttend te zijn vallen hieronder: directe bescherming van 
het Koninkrijk in Europa en in de West tegen aanvallen 
van VNSAs. Bescherming van Nederland tegen rampen, 
bijvoorbeeld overstromingen. Verdediging van de Neder-
landse eilanden in de West tegen statelijke actoren, zoals 
Venezuela. Bescherming van de toegang tot de havens 
van Rotterdam en Amsterdam en het continentaal plat.

‘Ook Rusland schroeft zijn militaire uitgaven op en de recente geschiedenis in Oost-Europa toont aan dat Rusland zijn invloedssfeer poogt terug te 

winnen’. Foto: Russische torpedobootjager Viceadmiral Kulakov. (foto Brian Burnell)
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Premissen voor een toekomstbestendige zeemacht

Verdediging van verlengde belangen 
Verlengde belangen zijn belangen die Nederland deelt 
met bondgenoten, zoals het bewaren van de strategische 
balans met China, het afschrikken van agressors aan de 
flanken van Europa, de collectieve verdediging van de 
NAVO en EU, de bescherming van handelsroutes over de 
hele globe of het bijdragen aan de internationale rechts-
orde. Bescherming van verlengde belangen kan binnen 
een bondgenootschap tot free rider gedrag leiden, waar-
bij een bondgenoot de lasten op anderen probeert af te 
wentelen. Enerzijds probeert een free rider te profiteren 
van de garanties van het collectieve veiligheidssysteem, 
anderzijds probeert hij de kosten te minimaliseren. Dit kan 
schade opleveren aan zijn reputatie. 
Het verwijt van free rider gedrag kan een land op twee 

manieren pareren. In de eerste plaats door meer bij te 
dragen aan de collectieve defensie. Maar ook door de 
verdediging van verlengde belangen meer te laten sa-
menlopen met de verdediging van vitale belangen. De 
capaciteiten die noodzakelijk zijn voor de verdediging van 
vitale belangen kunnen dan ook dienen ter verdediging 
van verlengde belangen. Nederland zou zich aldus kunnen 
richten op een efficiënt optimum tussen de Nederlandse 
vitale belangen en verlengde belangen zoals de bescher-
ming van zeegebieden. Adequate bescherming van zee-
gebieden is niet alleen voor het Koninkrijk noodzakelijk, 
maar kan ook een bijdrage leveren aan gezamenlijke 
belangen met bondgenoten, zoals de bescherming van 
handelsroutes. Bondgenoten zouden zich dan op andere 
(verdedigings)taken kunnen concentreren.

capaciteiten

niches. Uit de doelstelling ‘verdediging en bevordering 
van Nederlandse belangen’ is het efficiënt om een plan te 
maken waarbij capaciteiten dual use zijn: zowel ter ver-
dediging van vitale als van verlengde belangen. Daarnaast 
hebben de Nederlandse zeestrijdkrachten reeds een aantal 
niches, die zich kenmerken door hun unieke karakter en 
kwaliteit. Ten eerste het Korps Mariniers, een elitekorps 
dat amfibische capaciteiten levert, mede dankzij twee 
Landing Platform Docks en een Joint Support Ship, waar 
bijvoorbeeld België en Duitsland niet over beschikken. In 
de tweede plaats dieselelektrische onderzeeboten, die 
niet alleen zeer stil en slagvaardig zijn, maar eveneens een 
uniek asset vormen in Europa. Ten derde de mogelijkheid 
tot het detecteren van ballistische raketten, met potenti-
eel de mogelijkheid deze te onderscheppen. Verderop zal 
blijken in hoeverre deze niches passen in het denkkader 
doel-plan-middelen.

capaciteiten ter verdediging van vitale belangen. 
Hoewel Nederland expeditionaire operaties waarschijnlijk 
in coalitieverband zal uitvoeren, zijn er nog steeds vitale 
belangen die Nederland alleen moet kunnen verdedigen. 
Afschrikking en verdediging van het Koninkrijk, ook in 
de West, vereisen capaciteiten waardoor een potentiele 
statelijke agressor zal afzien van een aanval. Dit zijn capa-
citeiten die op land, in de lucht en ter zee inzetbaar zijn, 
hoog in het geweldsspectrum. Verijdelen van aanvallen 
van VNSA’s vergt een sterke inlichtingencapaciteit. Bestrij-
ding van VNSAs vereist special forces. Bescherming van 
de economie en vitale infrastructuur tegen grootschalige 
cyberaanvallen vergt tenminste een defensieve cybercapa-
citeit. 
Bescherming van de toegang tot zeehavens, het conti-
nentaal plat en de eilanden in de West geschiedt met sea 
control capaciteiten. Sea control is beheersing van de 
zee, weliswaar beperkt in tijd en in ruimte, maar wel in 
de dimensies onder, op en boven het zeeoppervlak en in 
de littorals. Hiervoor zijn onderzeeboot- en mijnenbestrij-
dingscapaciteiten, anti-surface en anti-air capaciteiten, 
anti-ballistic missile defence en amfibische capaciteiten 
benodigd. Daarnaast zijn onderzeeboten onontbeerlijk 
voor covert operaties en choke point control. Veronacht-
zaming van één van deze capaciteiten speelt een poten-
tiële tegenstander in de kaart. Zoals de strateeg Sun Tzu 
in 500 BC in The Art of War al constateerde: de vijand 
zal toeslaan op de zwakste plek. En met de opkomst van 
asymmetrische tactieken van VNSAs is dit actueler dan 
ooit.

capaciteiten ver verdediging van verlengde belan
gen. Naast capaciteiten die de vitale (territoriale en eco-
nomische) belangen moeten beschermen, kan Nederland 
capaciteiten leveren die bijdragen aan de bevordering 
van de internationale rechtsorde en de bescherming van 
verlengde belangen, zoals de veiligheid van internationale 
handelsroutes. Het ligt voor de hand dat deze capacitei-
ten zoveel mogelijk overeenstemmen met de capaciteiten 
ter bescherming van eigen vitale belangen. Capaciteiten 
als inlichtingen-, cyber- en sea control capaciteiten en 
special forces lenen zich hiervoor. Deze capaciteiten, die 
onontbeerlijk zijn ter bescherming van vitale belangen, 
kunnen tevens bijdragen aan de bevordering van de inter-
nationale rechtsorde en aan bondgenootschappen als de 
NAVO en EU.

deficiënties. De capaciteiten van de huidige zeestrijd-
krachten zijn niet strijdig met het denkkader langs de 
lijn doel-plan-middelen. Bovengenoemde capaciteiten 
zijn grotendeels aanwezig en Nederlandse vitale en ver-
lengde belangen kunnen in beginsel beschermd worden 
tegen genoemde dreigingen. Door bezuinigingen zijn 
wel tekortkomingen ontstaan. In de eerste plaats in het 
voortzettingvermogen. Zo is het aantal van zes fregatten 
te klein om de genoemde belangen te verdedigen. In de 
tweede plaats onderzeebootbestrijding. Het verdwijnen 
van de Maritieme Patrouillevliegtuigen en de vertraagde 

‘Veronachtzaming van één van deze 
capaciteiten speelt een potentiële 

tegenstander in de kaart’
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introductie van maritieme helikopters betekent een ern-
stige tactische deficiëntie in de onderzeebootbestrijding, 
maar ook bij het opbouwen van het Maritime Recognized 
Picture. Ten derde de verdediging tegen ballistische raket-
ten: hier ontbreekt de mogelijkheid deze daadwerkelijk te 
onderscheppen. 

conclusie
Nederland heeft grote belangen in het maritieme domein. 
De Nederlandse economie is onlosmakelijk met de zee 
verbonden en de zeestrijdkrachten moeten de maritieme 
belangen verdedigen. Het pallet aan maritieme belan-
gen en dreigingen is divers en wordt prominenter. De 
zeestrijdkrachten moeten ook in de toekomst in het hele 
geweldsspectrum vitale en verlengde belangen kunnen 
verdedigen. De huidige niches blijken daarbij niet alleen 

unieke assets te zijn, die kunnen worden aangeboden 
bij bondgenootschappelijke operaties, deze niches zijn 
tevens noodzakelijk voor de verdediging van vitale be-
langen en volledig bruikbaar voor de verdediging van 
verlengde belangen. De zeestrijdkrachten kennen echter 
ook tekortkomingen. Bij innovatie en vervanging zou-
den voortzettingsvermogen, onderzeebootbestrijding 
en onderschepping van ballistische raketten hoog op de 
agenda moeten staan. 

Ktz mr niels woudstra is universitair hoofddocent 
maritiem optreden aan de faculteit militaire 
wetenschappen van de nederlandse defensie 
academie. zijn operationele achtergrond ligt bij 
(luchtverdedigings)fregatten.
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C
ounterinsurgency in de eigen voorsteden; dat is de toekomst 
van oorlog. Tot 1989 draaide het om conventionele 
oorlogsvoering, in de twee decennia hierna ging het om 
vredesmissies. Deze fase is inmiddels voorbij, nu gaat het om 

het militair beteugelen van opstanden thuis. Dat was de boodschap 
van Martin van Creveld, de beroemde Israëlische historicus, tijdens 
de Future Force conferentie iets meer dan een jaar geleden op de 
Marinekazerne in Amsterdam. Deze conferentie leidde de viering voor 
het 200 jaar bestaan van de Koninklijke Landmacht in, en niets is zo 
leuk als een key note speech die haaks staat op de kernboodschap van 
de organisatoren. Geen tanks of artillerie voor de traditionalisten, geen 
cyber of expeditionair vermogen voor de modernisten, maar Van Creveld 
zag alleen het nut van uiterst loyale soldaten die met goede inlichtingen 
het gevecht tegen eigen burgers in de achterstandswijken aankunnen.

Terwijl verschillende internationale coalities terroristische organisaties bestrijden in Irak/
Syrië en in de Sahel, slaat de terreur toe in Europa. Madrid 2004, London 2005 en de 
aanslag op Charlie Hebdo in Parijs in 2015. Geen cyberterrorisme maar twee ouderwetse 
Kalashnikovs, weliswaar met getrainde schutters. Na de aanslag werden door heel 
Frankrijk 10.000 militairen ingezet om objecten te beschermen. Kosten: ongeveer  
1 miljoen euro per dag, en dat kan de Franse staat moeilijk ophoesten. Eigenlijk zouden 
komend jaar in het kader van de geplande bezuinigingen op Defensie een vergelijkbaar 
aantal functies verdwijnen, maar dat wordt waarschijnlijk door President Hollande nu 
even uitgesteld. Om maar te zwijgen over veiligheid in het buitenland, nu de Deense 
cartooncrisis opgevolgd lijkt te worden.      

Een contraterreur beleid kan op vele manieren worden vormgegeven en militairen 
zijn vaak in het buitenland hiervoor ingezet. Van grootscheepse militaire interventies 
(Afghanistan, Mali) tot capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsdiensten, tot het 
‘targeten’ van terroristische kopstukken. Enkele tactische successen daargelaten – die 
van SEAL team 6 in Abbottabad kan hiertoe gerekend worden – is het resultaat op 
strategisch niveau maar zeer beperkt. Ondanks de gigantische militaire inspanning van 
de Amerikaanse Global War against Terror (GWOT) is de ‘overwinning’ op terreur niet 
nabij. De oplossing van 2009: de terminologie van oorlog laten vallen. Weg met het 
militaire kader en de verwachting van een duidelijke overwinning.   

De Franse Premier Valls leek even dezelfde fout te maken toen hij na de aanslag meldde 
dat Frankrijk in ‘oorlog’ was met de radicale Islam. Inmiddels spreekt hij over oorzaken 
als de sociale en etnische apartheid in de Franse banlieues, waar velen een uitzichtloos 
bestaan leiden. Tekenen aan de wand zijn de tienduizenden auto’s die per jaar in 
vlammen opgaan en het verloop van de minuut stilte op Franse scholen na de aanslag. 
In veel gevallen was deze allesbehalve stil of waardig. Al zijn de oorzaken van terrorisme 
complex en vaak ondoorgrondelijk, het is duidelijk dat het militaire apparaat hier weinig 
te bieden heeft. Het is te hopen dat Van Creveld’s speech een provocerende analyse was 
en geen voorspelling. Want mocht het ooit tot grootschalige en systematische inzet van 
militairen in Europese voorsteden komen, dan is de strijd al verloren.  
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Investeringen in de Koninklijke Marine 
zijn noodzakelijk, niet alleen voor het 
beschermen van de Nederlandse positie 
en handelsbelangen, maar ook in het 
belang van de innovatie binnen de 
maritieme sector. Innovatie is de aanjager 
van de werkgelegenheid en daarom 
adviseert de schrijver het voorbeeld van 
het investeringsfonds voor Infrastructuur 
van minister Schulz te volgen en een 
Defensiefonds in het leven te roepen.

een kind van de wederopbouw
Ik zal het maar meteen toegeven: ik ben een babyboomer. 
Geboren in 1943, opgegroeid bij de sluizen van IJmui-
den ben ik vanaf mijn vroege jeugd grootgebracht in de 
mentaliteit van de wederopbouw van Nederland. Een tijd 
van grote gemeenschapszin en vooral een visie op de toe-
komst van ons land: aanpakken van alles wat stuk was en 
zo snel mogelijk Nederland weer laten meespelen op het 
wereldtoneel. Nederland was in die beginjaren afhankelijk 
van hulp van één van onze bevrijders, Amerika. Met het 
Marshallplan werden vooral investeringen gedaan in de 
Europese economie, waarvan de Nederlandse industriële 
productiecapaciteit profiteerde. Hoewel de effectiviteit 
van het Marshallplan door hedendaagse economen nogal 
eens in twijfel wordt getrokken, heeft het wel aan de 
basis gestaan voor de latere Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal en voor een meer Europese bewustwor-
ding in de beginjaren van de Koude Oorlog. Het was ook 
een drukmiddel in de onafhankelijkheidsstrijd van Indo-
nesië: de VS dreigden de Marshallhulp in te trekken als 
Nederland zou volharden in de Tweede Politionele Actie, 
waarvoor een groot deel van de strijdkrachten werd inge-
zet. 

Voor de wederopbouw van de defensiecapaciteiten werd 
parallel aan het Marshallplan het Mutual Defense As-
sistance Program (MDAP) ingesteld, dat uit overtallig 
materieel en financiële hulp bestond. Nederland hoopte in 
het kader van de MDAP van de Verenigde Staten  
destroyers (DD) te krijgen maar kreeg zes destroyer-
escorts (DDE, zoals Hr. Ms. De Bitter), zeven kust-escorte-
schepen (de latere Roofdierklasse-fregatten),  

Naar een revolutionair 
investeringsmodel voor Defensie!

20 mijnenvegers (de Onversaagd-klasse) en leende twee 
onderzeeboten (Hr. Ms. Walrus en Zeeleeuw). Een groot 
deel van de financiële MDAP-hulp ging zitten in het op-
bouwen van land- en luchtstrijdkrachten in het kader van 
de NATO Lisbon Force Goals van 1952. Zo werden samen 
met België de Gloster Meteor gevechtsvliegtuigen van de 
jonge luchtmacht gebouwd, waar Fokker het Nederlandse 
deel van de industriële participatie kreeg toebedeeld – een 
vroeg voorbeeld van internationale materieelsamenwer-
king.

de fme en de vervanging van de tank
In de zestiger jaren kreeg Nederland 468 Leopardtanks 
van de A1 uit de vierde serie, gebouwd tussen oktober 
1969 en maart 1972, als gedeeltelijke vervanging van de 
Centurion. De eerste bestelling op 27 december 1968 be-
liep 415 stuks (zesmaal 53 voor 6 bataljons en 97 voor de 
reserve voorraad) maar door de inval in Tsjecho-Slowakije 
in 1968 werden 53 extra tanks aangeschaft om een extra 
bataljon te moderniseren. Dat bracht het aantal op zeven 
bataljons. Toen de Leopard 2 ingevoerd werd, bracht men 
het weer terug tot zes tankbataljons bij de pantserinfan-
teriebrigades; ook werden de verkenningsbataljons met 
achttien Leopard 1’s uitgerust. 
In 1983 bleek het nieuwe vuurleidingsysteem niet te wer-
ken, zodat in een tijd van vrij grote spanningen eigenlijk 
de halve landmacht niet inzetbaar was. De Algemene 
Rekenkamer uitte in 1990 grote kritiek op de kostenover-
schrijdingen waardoor aan het project 1,3 miljard gulden 
moest worden uitgegeven, het drievoudige van de aan-
schafprijs. In de loop van de jaren negentig werden alle 
Leopard 1’s uitgefaseerd en niet vervangen.
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In 1979 startte ik bij de Federatie voor de Metaal- en 
Electrotechnische Industrie, de FME. Na de Tweede We-
reldoorlog kende Nederland twee afzonderlijke onderne-
mers- en drie werkgeversorganisaties voor de metaal- en 
elektrotechnische industrie. Twee verenigingen hielden 
zich bezig met economisch-technische vraagstukken en 
de drie overige met sociale belangenbehartiging. De split-
sing naar wereldbeschouwing vormde ook een reden voor 
de verschillende verenigingen. In 1961 werd besloten de 
activiteiten te bundelen in de oprichting van de Federatie 
voor de Metaal- en Electrotechnische Industrie, FME. Ook 
in Rotterdam richtten de directies van twaalf machine-
fabrieken en constructiewerkplaatsen in 1951 een eigen 
organisatie op. Samen vormden zij de Contactgroep van 
Machinefabrieken- en Constructiewerkplaatsen in Rot-
terdam en Omgeving. Al in 1952 werd de naam gewijzigd 
in Contactgroep van Werkgevers in de Metaalnijverheid 
(CWM). Na diverse tussenstappen werd in 1991 de naam 
van de inmiddels gestaag gegroeide organisatie voor het 
laatst gewijzigd in Ondernemersorganisatie CWM. 

Ik herinner mij de beginperiode bij de FME als één waarin 
heftige debatten werden gevoerd tussen minister Schol-
ten en het kamerlid Stemerdink over het kopen van 445 
Leopard 2 tanks, die deel uitmaakten van de toenmalige 
visie van het Eerste Legerkorps. Er was in de Noord-Duitse 
laagvlakte behoefte aan een mix van 913 Leopardtanks en 
475 grondgebonden antitankwapens (kom daar nu eens 
om!), waarvan de tanks werden geleverd door het Duitse 
bedrijf Kraus Maffei. 
Mijn centrale vraag bij deze discussie is altijd geweest: 
wat heeft de Nederlandse industrie daaraan? Op eigen 
initiatief hadden DAF, Philips, RSV, VMF, Hollandia-Kloos 
en Oude Delft al in 1967 besloten bij de aanstaande tank-
vervangingen de krachten te bundelen om de Nederland-
se industriebelangen te behartigen. In het Kamerdebat 
stelde de PvdA coproductie door de Nederlandse industrie 
nadrukkelijk aan de orde. Bij de tankvervanging vervaar-
digden Nederlandse bedrijven diverse componenten van 
de Leopard-II, tegen een economische waarde van 950 
miljoen gulden. Stork Werkspoor assembleerde de diesels 
en transmissie, RSV delen van de toren en het kanon, DAF 
het onderstel, Oude Delft de optica en ga zo maar door. 
Bij dit voorbeeld vloeide 100% van het totale projectbe-
drag als compensatieorders (hetzij in co-productie, dan 
wel in andere orders) terug in de Nederlandse economie. 
Geen slechte score.

het belang van de nederlandse industrie
De rol van de FME in de politieke besluitvorming was in 
deze periode buitengewoon belangrijk. Vanaf die tijd 
bleef de FME continu gefocust op het aandeel van de Ne-
derlandse industrie bij de aanschaf van defensiemiddelen 
voor de krijgsmacht: wielvoertuigen, onderzeeboten (in-
clusief het politieke spel rond de leveranties aan Taiwan), 
de vervangingsdiscussie rond de jachtvliegtuigen (inclusief 
de Nederlandse participatie in de ontwikkeling JSF), de 
Europese ‘samenwerking’ rond de ontwikkeling van de 
NAVO helikopter voor de jaren negentig van de vorige 
eeuw (de NH90) en het politieke spel bij de bouw van 
de fregatten van de Karel Doormanklasse. Bij het laatste 

voorbeeld is overigens berekend dat van elke geïnvesteer-
de euro € 1,34 in de Nederlandse economie terugvloeide 
door de hefboomwerking van maritieme innovatie. In de 
jaren 90 was ik als vertegenwoordiger van de FME regel-
matig te gast bij het NATO Defence College om te spreken 
over de periode na de Glasnost en Perestrojka, onder de 
pakkende titel “What to tell about NATO”. 
 
Wat mij bij al die discussies telkens opviel was het schrij-
nende korte-termijn denken aan beide zijden van de 
politiek en het volkomen ontbreken van enige vorm van 
integrale visie van de opeenvolgende regeringen. Steeds 
was Defensie de sluitpost, de pinautomaat van de Rijks-
begroting. Niemand legde de koppeling tussen het heb-
ben van een gezonde en inzetbare krijgsmacht en het zijn 
van een betrouwbare internationale partner met invloed. 
Alleen tijdens het debat over de verlenging van de Af-
ghanistanmissie legden de media en de oppositie – maar 
dan op cynische toon – het verband met de positie van 
Jaap de Hoop Scheffer bij de selectie van de Secretaris-
Generaal van de NAVO. Het gaat echter om veel meer dan 
dat. Als internationaal handelsland drijven we letterlijk op 
de kurk van onze invloed aan tafel bij de grote landen. 
Dat is inclusief de industriële belangen bij het aanschaffen 
van defensiematerieel. Als je een aantal decennia niets 
aan Defensie doet en dus geen geld investeert, tel je op 
een goed moment niet meer mee. Dan ben je inderdaad 
afhankelijk van het feit of je ‘gevraagd’ wordt bij coalities 
en die kans neemt steeds verder af.

Terug naar defensie-investeringen. Het is belangrijk om 
te constateren dat het zekerstellen van de terugvloei van 
overheidsmiddelen naar de Nederlandse industrie – en dus 
onze economie – bij aanschaf van Landmacht- en Lucht-
machtcapaciteiten in het buitenland (kopen van de plank) 
aanzienlijk meer voeten in de aarde heeft dan bij het ont-
wikkelen en bouwen van marineschepen in Nederland zelf. 
Dat komt enerzijds doordat bij kopen van de plank heel 
veel kikkers in de kruiwagen moeten worden gehouden 
(Defensie, Economische Zaken, bonden, brancheorgani-
saties, Nederlandse industrie, de stichting Nederlandse 
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Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) versus bui-
tenlandse overheden, industrie en belangenorganisaties). 
Anderzijds leidt de krimpende en terugtredende overheid 
tot een afname van de broodnodige regie en eenheid van 
beleid en visie bij dit soort aanschaftrajecten. 

Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. 
Immers, de afgelopen twee decennia van innen van 
het vredesdividend hebben geleid tot een lethargische 
houding van politiek, maatschappelijk middenveld maar 
ook van de brancheorganisaties ten opzichte van het 
belang van een sterke krijgsmacht voor het succes van de 
handelsnatie die Nederland zo graag propageert te zijn. 
Defensie ontbeert een krachtige achterban. Wanneer het 
mes in de Zorg gaat (wat zonder enige twijfel niet hoeft 
te leiden tot een verminderde output, als ik kijk naar het 
voorbeeld van Defensie) staat onmiddellijk het Malieveld 
vol. Als Defensie een miljard Euro moet inleveren wordt 
door een kleine groep bevlogen militairen zeer beheerst 
en beleefd ‘vergaderd’ op het Plein, maar de besluiten 
liggen vast in het regeerakkoord en de politieke gevolgen 
voor de betreffende bewindslieden zijn nihil – geen 
verlies van zetels, geen boze belangengroepen en de 
input van lobbyisten kan eenvoudig worden genegeerd. 
Die trend zal vanaf heden moeten worden gekeerd en ik 
denk dat Defensie een voorbeeld zou kunnen nemen aan 
ontwikkelingen in andere beleidsgebieden die met onze 
collectieve veiligheid te maken hebben.

naar een nederlandse langetermijnvisie op 
defensie
Nu de wereld aan alle kanten van Europa in brand staat 
lijkt het tij voor Defensie te keren. Hoewel in de begro-
tingsbesprekingen geen van de politici met een woord 
repte over de invasie van Rusland in Oost-Oekraïne, lijkt 
de tegenstander van weleer zijn geopolitieke ambities 
zonder enige schroom te realiseren. Niet alleen staat Rus-

land aan de oostgrens van het NATO verdragsgebied,  
ook in de lucht wordt de paraatheid van de alliantie met 
toenemende regelmaat beproefd. Voor ons als handels-
natie misschien nog wel het meest zorgelijk: de Russische 
marine investeert een ongeëvenaard bedrag in onderzee-
boten, vliegdekschepen en amfibische aanvals- 
capaciteiten, ondersteund door zeer moderne fregatten 
en geavanceerd wapentuig. 
In wezen heeft het Krimconflict een maritieme oorsprong. 
Daarop heeft de huidige NAVO capaciteitsplanning 
(NDPP), die politiek gezien nog uit de periode voor de 
Olympisch Spelen in Sotchi stamt, geen adequaat ant-
woord. De regeringsleiders hebben in Wales in een zoge-
naamde defence spending pledge vastgelegd de defensie-
uitgaven stapsgewijs te verhogen tot 2% van het BNP. Die 
afspraak vind ik echter nogal vrijblijvend, als ik kijk naar 
onze Belgische partner. Bovendien kleeft aan het norme-

ren van de defensie-uitgaven naar een percentage van het 
BNP een belangrijk bezwaar: in tijden van crisis neemt het 
BNP af (en dus de defensie-uitgaven), terwijl het risico op 
een militaire crisis tegelijkertijd toeneemt. Omdat Defen-
sie enkele jaren waarschuwingstijd nodig heeft om haar 
capaciteiten, organisatie en inzetmodel aan te passen aan 
de veranderende wereld is dit model gedoemd te misluk-
ken. 
Daarom pleit ik voor een fundamenteel andere aanpak. 
Het zekerstellen van de veiligheid van Nederland en het 
nakomen van onze verplichtingen jegens het bondge-
nootschap is een lange-termijn verantwoordelijkheid die 
onafhankelijk moet zijn van partijstandpunten. Ik vergelijk 
het graag met onze strijd tegen het water. Over het be-

‘Nu de wereld aan alle kanten van  
Europa in brand staat lijkt het tij voor 

Defensie te keren’

‘De regeringsleiders hebben in Wales in een zogenaamde defence spending pledge vastgelegd de defensie-uitgaven stapsgewijs te verhogen tot 2% 

van het BNP.’ (foto www.nato.int)
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lang van stevige dijken en Deltawerken zijn ook alle par-
tijen het eens. Oud-voorzitter van het IMF en oud-minister 
van Financiën Johan Witteveen stelde vorig jaar al voor 
een Maatschappelijk Investeringsfonds (MIF) op te richten 
om de broodnodige economische aanjaagfunctie van de 
overheid te koppelen aan thema’s die ons allen raken: 
waterveiligheid, duurzame energie en vernieuwingen in 
de zorg. 

Een ander voorbeeld is het Meerjarenprogramma Infra-
structuur, Ruimte en Transport (MIRT) in beheer bij het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aan de basis van 
dit meerjarenprogramma ligt – jawel – een heldere am-
bitie, die is neergelegd in de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (SVIR). Daarin zijn de nationale verantwoorde-
lijkheden (bijvoorbeeld op het gebied van de buitendij-
ken, maar ook voor militaire havens en oefenterreinen) 
vastgelegd. Mijn punt is dat door de keuze voor een 
langetermijnvisie bestuurlijke rust ontstaat, plus een mate 
van voorspelbaarheid waarmee alle partijen die het beleid 
moeten vormgeven kunnen rekenen. 

het defensie investeringsfonds (defin)
Bestuurlijke en politieke voorspelbaarheid is voor Defen-
sie in dit onzekere tijdsgewricht van even groot, zo niet 
groter belang. Ik pleit dan ook voor de oprichting van een 
Defensie Investerings Fonds (DEFIN), jaarlijks bij te vullen 
tot een constant niveau van 20% (de investeringsquote) 
van de afgesproken 2% norm van de NAVO, en wel op 
basis van ons huidige door Europa vastgestelde en politiek 
geaccepteerde BNP (642 miljard euro). Dat is 2,6 miljard 
euro per jaar, welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. 
Omdat het een fonds is, wordt een eventuele onderbeste-
ding niet aan de schatkist teruggegeven maar blijft deze 
de volgende jaren beschikbaar. Het DEFIN maakt geen 
deel uit van de defensiebegroting, die omvat alleen de 
personele en materiële exploitatie (salarishuis, toelagen, 
inzet van militairen in ernstmissies, onderhoud, eigen in-
vesteringen (25 M€/jaar) van de krijgsmachtdelen en der-
gelijke). Ik ga hier niet in op de gewenste hoogte van de 
defensiebegroting, dat is een politieke zaak. Het DEFIN is 
ook toegankelijk voor publiek-private investeringsvormen, 
bijvoorbeeld voor het aanleggen van nieuwe kazernecom-
plexen, militaire luchthavens, maar ook voor investeringen 
in marineschepen en dergelijke. Private investeerders in 
het DEFIN ontvangen jaarlijks een vast rendement, ver-
gelijkbaar met dat op de vroegere Staatsobligaties, maar 
hebben geen zeggenschap over de besteding van het 
geld. Private investeringen zorgen zo voor een meeval-
ler voor de schatkist. In ruil daarvoor bepleit ik een stevig 
belastingvoordeel – dat moet voor staatssecretaris Peibes 
verteerbaarder zijn dan obscure constructies met commu-
nautaire vennootschappen.

De planningshorizon van het DEFIN moet over een peri-
ode van 25 jaar worden uitgestrekt, wat een aanzienlijk 
langere termijn is dan het huidige Defensie Investerings-
plan of DIP. Uiteraard behelst het DEFIN alle kapitaalin-
tensieve en beleidsrijke investeringen voor de vier krijgs-

machtdelen gezamenlijk, met een verplichte reservering 
van 5% voor research and development bij de (defensie-
gerelateerde) nationale kennisinstellingen. De doelstelling 
is te voorkomen dat zogenaamde boeggolven ontstaan 
voor het ene krijgsmachtdeel die een verdringingseffect 
hebben op prioriteiten van de andere krijgsmachtdelen, 
zoals in het geval van de F-35.  
Het beheer van het fonds kan liggen bij de Directeur 
DMO, die voor dit onderwerp onder direct toezicht staat 
van de ministerraad. In verreweg de meeste situaties 
zal de D-DMO voor vervangingsinvesteringen in overleg 
treden met internationale partners (wat doe jullie, wat 

doen wij), maar als het nationale belang dat vereist moet 
Nederland ook eenzijdig in defensiecapaciteiten kunnen 
investeren, bijvoorbeeld als er een evident exportvoordeel 
kan worden behaald. Ik gooi hier maar vast de knuppel 
in het hoenderhok: zouden Nederlandse onderzeeboten 
als iconisch eerste project voor het DEFIN kunnen dienen? 
Vanzelf zullen dan de bedrijven uit het Nederlands mari-
nebouwcluster, de hightech industrie, de kennisinstituten 
en Defensie zich organiseren in een consortium dat over-
tuigingskracht en slagkracht met daadkracht combineert. 

ten slotte
Ik zie vanuit mijn ervaring alleen maar voordelen van 
het DEFIN. Ten eerste vallen de defensie-investeringen 
niet langer ten prooi aan incidentenpolitiek. Ten tweede 
kan het ambitieniveau van Defensie voor het eerst sinds 
de jaren tachtig weer het leidend principe voor de mid-
delenkeuze zijn. Ten derde weten de internationale part-
ners waar ze op kunnen rekenen als ze zaken doen met 
Nederland. Ten vierde weet de belastingbetaler dat zijn 
geld nuttig wordt besteed en dat hij er ook nog aan kan 
verdienen. Ten vijfde kunnen pensioenfondsen en private 
equities investeren in de veiligheid van ons eigen land. 
Ten zesde kan aan de operationele commandanten zon-
der probleem weer integrale verantwoordelijkheid voor 
hun eigen deel van de begroting en hun product worden 
teruggegeven. Ten zevende is de basis gelegd voor een 
Nederland dat internationaal weer aanzien geniet als se-
curity provider, niet als security consumer. Er is maar één 
risico: er is heel veel politieke moed voor nodig om dit 
voor elkaar te krijgen. Zou minister Hennis-Plasschaert in 
de ministerraad met de vuist op tafel durven slaan?

drs. a. (arie) Kraaijeveld is bestuursvoorzitter van 
het nederlands lucht en ruimtevaartlaboratorium 
en voorzitter van de stichting financiële dienstver
lening. tot 1 januari 2015 was hij voorzitter van de 
stichting nederland maritiem land.

‘Ik zie vanuit mijn ervaring alleen maar 
voordelen van het DEFIN’
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Ko colijn

O
ok op zee komen we de Russen tegenwoordig weer tegen. 
Bij ons in de buurt wel te verstaan, want iets verderop in de 
Baltische wateren was men er al aan gewend geraakt. We 
herinneren ons eind oktober nog de dagenlange jacht op 
vrijwel zeker een Russische onderzeeboot in de kustwateren 

bij Stockholm. The Hunt for the Red October kwam weer op het netvlies. 
Die operatie eindigde onbeslist. Maar rond Groot-Brittannië is het ook 
niet pluis.

Het is een publiek geheim dat de thuishaven van de vier Vanguard-
onderzeeërs, waar de Britse Trident-raketten op gestationeerd zijn, de 
Schotse basis Faslane is. Om te patrouilleren op de oceaan moeten zij 
eerst de Clyderivier uitvaren. Dat was in vroeger tijden hèt ideale moment 

voor een Russische onderzeeër om zo’n Brit op te wachten en aan een schaduwgang te 
beginnen. In de Koude Oorlog was de Britse tegenzet dan standaard dat een Nimrod-2 
maritiem patrouillevliegtuig boven de Russische periscoop ging hangen, de boot hinder-
lijk gezelschap kreeg van een Brits ASW-smaldeel, zich op haar beurt bedreigd wist, en 
zo was een ‘vrijgeleide’ voor de Vanguard verzekerd. 

Niet niks: het gaat om de strategische afschrikking. Na de Koude Oorlog staakten de 
Russen dit spel. Het bezuinigingsvirus, lees vredesdividend, trof ook de Britse defensie-
begroting. Whitehall plande nog wel een vervanging voor de Nimrod, maar in 2010 viel 
de bijl voor het Nimrod MRA4 opvolgingsproject. Niet eens zozeer omdat de Rus schit-
terde door afwezigheid, als wel omdat het programma toen al bijna tien jaar vertraging 
had opgelopen en worstelde met een bijna een miljard £ kostenoverschrijding. Dat was 
teveel van het goede.

Maar in november zag een Schotse visser weer een Russische periscoop in de monding 
van de Clyde, toevallig toen een Vanguard het zeegat wilde kiezen. Twee Amerikaanse 
Orions , een Canadese Aurora en een Franse Atlantique snelden te hulp om de Britten 
in volgende gevallen uitgeleide te doen. In december was het zover. Twee Amerikaanse 
Skinny Dragons Orions, uit Hawaii weggehaald naar de RAF basis Lossiemouth, moesten 
assisteren toen een Russische onderzeeër opdook. 

Dit maakt de tongen in het Britse defensie-establishment los. De grote vraag is eigenlijk: 
kan Her Majesty’s nucleaire deterrent nog ernstig worden genomen? Hoe kun je van 
een onafhankelijke Britse afschrikkingsmacht spreken, als die afhankelijk is van het op-
trommelen van oude vliegtuigen van bondgenoten? Er is al geschamperd dat het VK de 
dubieuze eer te beurt valt om nu samen met IJsland, Micronesië, Madagascar, Estland, 
de Bahama’s en de Salomonseilanden een klasse apart te vormen. Welke klasse in welke 
groep? De groep van vijfendertig landen met de langste kustlijn (het VK staat op die lijst 
12e, met 12.429 kilometer kust) ter wereld. Negenentwintig van die landen hebben wel 
maritieme patrouille vliegtuigen, slechts zes dus niet. Overigens staat Nederland 99ste op 
de lijst, sinds het afsluiten van de Zuiderzee met nog maar een kustlijn van 451 kilometer. 
Maar dat zou je weer mogen verdubbelen als je de Caribische koninkrijksdelen erbij op-
telt. Onze Orions zijn verkocht, en wij kunnen Her Majesty dus ook niet meer helpen. 

column
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Voor nieuwbouw van en onderhoud aan de schepen van de Koninklijke Marine bestaat in 
Nederland van oudsher een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstituten en 
industrie: de ‘Gouden Driehoek’. 

E
en belangrijke factor bij het realiseren van de-
fensieprojecten en in het bijzonder marinebouw-
programma’s is internationale samenwerking. 
Met uitzicht op een aantal grote projecten voor 

vervanging van bestaande capaciteiten bij de Koninklijke 
Marine is het zinvol de stand van zaken rond deze twee 
aspecten tegen het licht te houden. 
In dit artikel ga ik na een korte introductie in op de Gou-
den Driehoek in de maritieme wereld en daarna op de 
internationale betrekkingen van Nederland in Europa en 
trans-Atlantisch en op internationale samenwerking. Ik ga 
vervolgens in op mogelijkheden en beperkingen bij de re-
alisatie van de marineprojecten en sluit af met conclusies.

Krimpende krijgsmacht
Met het aantreden van minister Hennis-Plasschaert op 
het ministerie van Defensie lijkt een einde te zijn ge-
komen aan jaren durende onduidelijkheid over diverse 
grote materieelprojecten. In haar nota ‘In het belang van 
Nederland’1 wordt aangegeven dat de keuze voor de 
vervanging van de F-16 jachtvliegtuigen is gevallen op de 
F-35. Ook is aangegeven dat bij de Marine de onderzee-
boten, M-fregatten en mijnenbestrijdingvaartuigen wor-

den vervangen. Voor Defensie in zijn algemeenheid, het 
commando Zeestrijdkrachten in het bijzonder en ook voor 
de Nederlandse scheepsbouwindustrie is dat uitstekend 
nieuws. Er is echter nog een probleem, want alle drie de 
vervangingsprogramma’s zijn voorzien in hetzelfde  
tijdsbestek. 
De begroting voor Defensie is de afgelopen decennia voort-
durend omlaag bijgesteld. Daarmee is ook de omvang van 
de Nederlandse krijgsmacht gedaald. Tegelijkertijd werd ge-
probeerd de krijgsmacht bij de tijd te houden. Het was de 
intentie dat de samenstelling van de krijgsmacht zo goed 
als mogelijk zou worden afgestemd op de ‘nieuwe’ omge-
ving. Die omgeving betrof de wereld die was ontstaan na 
het einde van de Koude Oorlog. Die omgeving betrof ook 
de snel toenemende mogelijkheden van de techniek op het 
gebied van informatieverwerking, precisiewapens, roboti-
sering en dergelijke. Er ontstond een nieuw spraakgebruik 
waarin woorden als combined, joint, flexible, mobile, maar 
ook begrippen als network centric, collateral damage, 
duurzaam en precision guided munitions gemeengoed zijn. 
Kijkend naar de Nederlandse krijgsmacht van nu, kan men 
vaststellen dat het streven om de krijgsmacht modern te 
houden grotendeels is verwezenlijkt. Tegelijkertijd moet 

Marinebouw  
‘In het belang van Nederland’

De geïntegreerde mast wordt geplaatst op het Joint Support Ship Karel Doorman.

cdRE b.d. ir. a.J.J.M. van Koningsbrugge
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Defensie-uitgaven per hoofd van 

de bevolking  1990-2003.  

(foto www.nato.int/docu/re-

view/2004/issue1/dutch/statistics.

html)

men ook constateren dat de krijgsmacht flink is uitge-
dund.
De schepen van de Koninklijke Marine zijn aangepast aan 
de eisen van de tijd en zijn op sommige gebieden hun 
tijd vooruit. Een belangrijk gegeven is dat de schepen bij 
het Nederlandse bedrijfsleven worden aanbesteed en te-
gen een relatief lage prijs. Het succes van de ontwerpen 
is voor een belangrijk deel te danken aan de zogeheten 
‘Gouden Driehoek’. Het gaat daarbij om een samenwer-
king tussen overheid, de Defensie- en Veiligheid gerela-
teerde industrie (DVI) en de kennisinstellingen die ook in 
de Defensie Industrie Strategie (DIS)2 worden aangeduid. 
Kenmerkend voor de driehoek is dat de overheid optreedt 

als behoeftesteller en als aanjager van de ontwerpcyclus. 
Een reden tot zorg is dat de overheid die rol in de Gouden 
Driehoek niet meer naar behoren kan invullen als gevolg 
van bezuinigingen en het sterk verkleinen van de Defensie 
Materieel Organisatie (DMO).
Het aantal schepen van de Koninklijke Marine is over de 
afgelopen jaren drastisch verminderd. Het einde van de 
Koude Oorlog vormde aanleiding de samenstelling en om-
vang van de krijgsmacht te herzien. Het toenmalige ka-
binet presenteerde de Defensienota 1991.3 Waar destijds 
nog sprake was van 16 fregatten, is dat aantal door de 
jaren heen teruggebracht naar zes. Daar zijn andere sche-
pen voor teruggekomen, zoals de vier patrouilleschepen 

en de amfibische transport-
schepen, maar in totaliteit 
is een ingrijpende terug-
gang in sterkte zichtbaar.
Een vergelijkbare terug-
gang is ook bij de andere 
krijgsmachtdelen zichtbaar. 
Zonder in detail te gaan 
mag duidelijk zijn dat bij-
voorbeeld het aantal F-16 
jachtvliegtuigen danig is 
gedaald en dat de gevecht-
stanks inmiddels volledig 
zijn uitgefaseerd. In dit 
artikel beperk ik mij tot de 
marine projecten.
Vanuit de optiek van de 
krimpende krijgsmacht is 
het te prijzen dat het ka-
binet op Prinsjesdag 2014 
aangaf dat er meer geld 
naar Defensie zal gaan.4 
Dat neemt niet weg dat de 
gevolgen van de eerdere 
kortingen op de defensie-
begroting nog lang niet 
volledig zijn uitgewerkt. 
Op de defensiebegroting 
wordt nog altijd flink be-
zuinigd, zij het een beetje 
minder. Zoals vermeld in 
de nota ‘In het belang van 
Nederland’, zijn de grote 
materieelprogramma’s voor 
de Marine in de plannen 
gebleven. Voor de Gouden 
Driehoek is het nu zaak het 
voorwerk te doen om deze 

Nederlandse defensie-uitgaven als norm BBP. (Uit: Defensiebegroting 2007. Tweede Kamer, vergaderjaar 

2006–2007, 30 800 X, nr. 12, pag. 5)
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programma’s van de grond te krijgen en wederom tot een 
succes te maken. 

de gouden driehoek in de maritieme wereld
In opdracht van het maritieme deel van de DMO wordt 
bij de defensielaboratoria gericht onderzoek gedaan naar 
innovatieve onderwerpen. Zo is veel tijd besteed aan het 
terugbrengen van de elektromagnetische en akoestische 
signatuur van marineschepen. Zeer aansprekend is de 
reductie in het aantal bemanningsleden aan boord van 
Nederlandse marineschepen. De personeelskosten zijn 
daardoor flink gereduceerd. Een luchtverdedigings- en 
commandofregat (LC-fregat)kan met zo’n 170-180 op-
varenden haar taken zeer goed uitvoeren; vergelijkbare 
schepen bij andere marines hebben daar minstens de helft 
meer voor nodig.
Het succes van de Gouden Driehoek is ook te zien aan 
de in Nederland ontwikkelde en geproduceerde moderne 
radarapparatuur. Deze apparatuur is in gebruik aan boord 
van een ruime hoeveelheid buitenlandse marineschepen. 
Een mooi voorbeeld is de SMART S Mk2, een doorontwik-
keling van de SMART S die werd toegepast aan boord van 
de M-fregatten. Deze doorontwikkeling was mogelijk, 
omdat de daartoe benodigde kennis aanwezig was. Deze 
kennis was ontstaan bij de ontwikkeling van de Active 
Phased Array Radar (APAR) ten behoeve van de LC-fregat-
ten. 
Het mechanisme binnen de Gouden Driehoek is dat de 
DMO, anticiperend op een volgende generatie schepen, 
onderzoek laat doen naar innovatieve toepassingen. Op 
basis van de resultaten vindt vervolgens samen met de 
industrie ontwikkeling plaats. Bij een eventuele aanbeste-
ding van nieuwe schepen vindt het product zijn weg naar 
de vloot. Een prachtig recent voorbeeld is de integrale 
mast aan boord van de patrouilleschepen en het Joint 
Support Ship Karel Doorman. In deze mast zijn diverse 
radar- en communicatiesystemen verwerkt. Deze toepas-
sing biedt voordelen zoals vermindering van onderlinge 
interferentie en vereenvoudiging van installatie en onder-
houd aan boord. 
Voor volgende generaties schepen worden duurzaamheid, 
veiligheid, comfort en reductie in de omvang van de be-
manning in de eisen opgenomen. De ontwerpers moeten 
inspelen op schaarste aan fossiele brandstoffen, maar ook 
op maatschappelijke onderwerpen van aandacht zoals 

het terugdringen van broeikas- en corroderende (uitlaat)
gassen. Dit betekent dat wordt gekeken naar alternatieve 
methoden voor voortstuwing en energieopwekking.
Vernieuwingen op het gebied van robotisering en auto-
matisering zijn aan de orde. De systemen aan boord moe-
ten de bemanning nog meer ondersteunen, bijvoorbeeld 
door autonoom actie te nemen of door acties aan de 
bemanning te adviseren 

nederland en europa
Nederland is geen eiland in deze wereld, laat staan in 
Europa. Nederland is vanwege schaarste aan kennis en 
financiële middelen niet meer in staat om de realisatie van 
de grote defensie verwervingsprogramma’s alleen uit te 
voeren. Samenwerking met andere landen is geboden. 
Europese regelgeving is daarbij van belang. In de DIS5 zijn 
diverse instrumenten opgenomen die aangeven hoe en in 
welke fase van de verwerving daarmee kan worden om-
gegaan. Vooral bij het ‘kopen van de plank’ mag duidelijk 
zijn dat Europese aanbesteding aan de orde is. Onder 
voorwaarde van ‘wezenlijk belang van nationale veilig-
heid’ kan in voorkomend geval een uitzondering worden 
gemaakt die het toestaat de aanbesteding direct in Ne-
derland te doen. 
Internationale samenwerking maakt het ook mogelijk 
Europese aanbesteding achterwege te laten. Internatio-
nale samenwerking is aan de orde als twee of meer lan-
den besluiten dat zij in samenwerking een beter product 
kunnen ontwikkelen en verwerven tegen een gunstiger 
prijs. Bij het begrip ‘beter product’ tellen argumenten als 
samenwerking in opleiding en instandhouding mee. 
Nederland heeft in het verleden diverse malen projecten 
in internationale samenwerking gerealiseerd, zoals de 
LC-fregatten. Bij ontwerp en bouw van deze schepen 
werd met Canada en Duitsland samengewerkt voor de 
ontwikkeling van APAR. Bij de instandhouding van deze 
radarinstallatie wordt nog altijd zeer nauw samengewerkt 
met Duitsland en inmiddels heeft ook Denemarken zich 
bij deze samenwerking aangesloten. Bij de voorgenomen 
drie grote projecten is samenwerking onontbeerlijk van-
wege voordelen van schaalgrootte, maar ook om kennis, 
kunde en producten te verwerven waarin Nederland niet 
kan voorzien.

transatlantische verbintenis
Hoewel het er naar uitziet dat een volgende genera-
tie schepen voor de Koninklijke Marine een krachtige 
Europese uitstraling krijgt, moeten de schepen zonder 
beperking kunnen opereren in NAVO-verband en dus 
interoperabel zijn met de schepen en vliegtuigen van de 
Verenigde Staten. Immers, de Verenigde Staten zijn bin-
nen NAVO verreweg de grootste ne belangrijkste speler. 
Het is te voorzien dat de schepen net als nu veelvuldig in 
internationale coalities zullen opereren. De Verenigde Sta-
ten hebben al diverse keren laten zien dat zij noch de wil 
noch de mogelijkheden hebben om waar ook ter wereld 
als ‘politiemacht’ op te treden. Vaker dan vroeger doen 
zij een beroep op NAVO-bondgenoten om een bijdrage te 
leveren. 
Daarom moeten de nieuwe schepen voldoen aan NAVO-
standaarden, maar ook aan andere uiteenlopende eisen. 

Op 20 december 2007 tekende het ministerie van Defensie met Schelde 

Marinebouw B.V. het contract voor de levering van vier Patrouillesche-

pen.( foto www.vaart.nl/actueel/artikel/1000010159)
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Vooral op het gebied van genetwerkt samenwerken en 
communicatie is interoperabiliteit een noodzaak. Daar-
naast is uitwisselbaarheid van groot belang. De spelers in 
de Gouden Driehoek moeten ook daarop tijdig inspelen, 
opdat integratie van Amerikaanse wapens en commu-
nicatiesystemen met Nederlandse commandosystemen 
met evenveel succes wordt gerealiseerd als in voorgaande 
programma’s. 

mogelijkheden voor internationale samen
werking
Samenwerking met de Belgische marine is vanzelfspre-
kend. Op operationeel gebied zijn de marines verregaand 
geïntegreerd. Opleidingen worden gezamenlijk gegeven, 
waarbij bepaalde opleidingen in België en andere in Ne-
derland worden gegeven. Die samenwerking met België 
vond al langer plaats op het gebied van mijnenbestrijding. 
De samenwerking is naar een hoger plan getild toen Bel-
gië twee M-fregatten overnam. Voor het maken van keu-
zen en het nemen van vervolgstappen bij de vervanging 
van de mijnenbestrijdingscapaciteit en de M-fregatten is 
België een onontbeerlijke partner. 
Voor de ontwikkeling van de diverse fregatten van de 
Koninklijke Marine is Duitsland al zeer lang een vaste 
partner. Ten tijde van de bouw van de GW-fregatten 
werd in Duitsland gedacht over een vergelijkbaar type 
schip met de aanduiding F121. Duitsland koos toen voor 
Amerikaanse Charles F. Adams-klasse jagers. Bij de daarop 
volgende S-fregatten, M-fregatten en LC-fregatten was 
de samenwerking een succes. Duitsland bouwde respec-

tievelijk de vergelijkbare fregatten type F122, F123 en 
F124. Ook met Spanje heeft Nederland diverse malen 
samengewerkt. Een voorbeeld is het bevoorradingsschip 
Amsterdam. Spanje heeft een nagenoeg identiek schip 
in de vaart onder de naam Patinho. Spanje en Nederland 
werkten ook samen bij het amfibisch transportschip Rot-
terdam. Spanje bouwde twee schepen, de Galicia en 
de Castilia. Spanje was via hun F100-fregattenproject ook 
betrokken bij de LC-fregatten en de Duitse F124.
 

Een ander voorbeeld van succesvolle internationale sa-
menwerking is de bouw van de Alkmaar-klasse mijnenbe-
strijdingsvaartuigen (MBV’s). Nederland en België sloten 
in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw 
aan bij een Frans programma voor de bouw van polyester 
mijnenjagers. Het ontwerp van de schepen en ook de 
toegepaste systemen kwamen in grote lijnen overeen. 
Deze samenwerking is ook tijdens de exploitatiefase 
voortgezet. 
In de aanloop naar de Defensienota ‘In het belang van 
Nederland’ werd tijdens een hoorzitting naar aanleiding 
van het rapport ‘Clingendael’s visie op de krijgsmacht van 
de toekomst’6 de opmerkelijke uitspraak gedaan dat ‘Ne-
derland niet langer in staat is zelfstandig onderzeeboten 
te bouwen’. Die uitspraak vereist nuancering. Nederland 
was ten tijde van de Zwaardvis- en Walrusklasse onder-
zeeboten al niet meer in staat de boten volledig zelf-
standig te bouwen. Voor deze boten is gebruik gemaakt 
van een Amerikaans ontwerp. Voor de vervanging van 
de Walrus-klasse lijkt de benodigde kennis in Nederland 
schaars. Internationale samenwerking biedt mogelijkhe-
den door te onderzoeken of (bestaande) andere ontwer-
pen kunnen voldoen en door te putten uit kennis en vaar-
digheden die Nederland ontbeert.
De nota ‘In het belang van Nederland’ stelt dat interna-
tionale samenwerking een belangrijk aspect is van de 
drie voorgenomen maritieme nieuwbouwprogramma’s; 
dit suggereert ook industriële samenwerking. Historisch 
gezien hebben de Nederlandse en Duitse werven nooit 
veel behoefte gehad aan samenwerking. Beide landen 
bouwden hun eigen schepen en maakten eigen keuzen 
voor bijvoorbeeld systemen voor energieopwekking en 
voortstuwing. Bij de verwerving van de sensor- en wapen-
systemen lag dat anders en was het streven naar samen-
werking veel sterker. 

Hoewel de overheid bij deze samenwerking in het verle-
den een belangrijke sturende rol had, mag duidelijk zijn 
dat het voor de afgeslankte DMO moeilijk is deze zelfde 
rol te spelen. Daar staat tegenover dat samenwerking al-
leen al vanwege schaalvoordeel moet worden nagestreefd 
en dat het ook zinvol is bij de exploitatie samen te wer-
ken. Om het optimum te behalen is een goede taakverde-
ling tussen de overheden nodig en moeten de toegepaste 
systemen overeenkomen. Een (nagenoeg) gezamenlijk 
ontwerp is mogelijk als de deelnemende landen oog heb-
ben voor elkaars sterke punten. Het doel moet zijn minder 
nationale varianten te ontwikkelen!

mogelijkheden en beperkingen
In de afgelopen decennia vond binnen Defensie een 
‘verpaarsing’ plaats. Daarbij werden de materieeldirecties 
van de respectieve krijgsmachtdelen samengevoegd tot 
DMO. Daarna is diezelfde DMO om uiteenlopende rede-
nen danig uitgedund. Dit is niet de plaats om daarop in 
te gaan. Feit is dat door deze uitdunning de technische 
expertise binnen de organisatie is afgenomen. Een gevolg 
is dat het fysiek onmogelijk is diverse grote materieelpro-
jecten ten behoeve van de vloot (nagenoeg) gelijktijdig uit 
te voeren, zoals dat nu in de plannen is voorzien7. 
De aankondiging in de Defensienota van de keuze voor 
de F-35 en van het voornemen de drie grote materieelpro-

‘Voorbeeld van succesvolle internationale samenwerking is de bouw 

van de Alkmaar-klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen.’ Op de foto Zr. Ms. 

Makkum.

‘Het [is] fysiek onmogelijk diverse grote 
materieelprojecten ten behoeve van de vloot 

(nagenoeg) gelijktijdig uit te voeren’
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jecten voor de Koninklijke Marine uit te voeren is voor de 
Nederlandse industrie goed nieuws. Met dit nieuws wordt 
een belangrijk stuk onzekerheid over toekomstig werk 
weggenomen. Maar ook de industrie heeft een probleem 
met de concentratie van de marine projecten in tijd. Het 
probleem is ook bij de industrie een tekort aan capaciteit, 
maar daarnaast ook nog eens doorloop in de orderpor-
tefeuille. Vanuit industrieel aspect is een concentratie 
van nationale projecten in de jaren twintig, gevolgd door 
‘leegloop’ in de daarop volgende decennia, erg onaan-
trekkelijk. Als de industrie haar capaciteit volledig gebruikt 
voor Nederlandse opdrachten is er bovendien geen ruimte 
over voor werk voor derden. Het is daarom van belang 
om te bezien in hoeverre er mogelijkheden zijn de plan-
ningen op elkaar af te stemmen.
Tegelijkertijd is het ook zaak dat de industrie zich gaat 
instellen op internationale samenwerking. Ook hier is het 
zaak dat de Gouden Driehoek als geheel opereert en in 
goed overleg onderzoekt welke partners voor welke pro-
jecten mogelijkheden voor synergie bieden. Dat de poli-
tieke leiding en de DMO daarbij een leidende rol hebben 
is vanzelfsprekend. De betrokken partijen zullen al in een 
vroeg stadium overeenstemming moeten hebben over 
onderwerpen als operationele eisen (en daarvan afgeleid 
technische eisen). In dit stadium moeten ook de moge-
lijkheden voor instandhouding en exploitatie worden 
geïnventariseerd. Een volgende stap is een werkverdeling, 
waarbij natuurlijk nationale industriële belangen een fac-
tor van gewicht zijn. Internationale samenwerking is niet 
eenvoudig. Dat neemt niet weg dat er voldoende voor-
beelden van succesvolle internationale samenwerking zijn. 

Met dit artikel wil ik een oproep doen aan de planners bij 
de Defensiestaf om de grote projecten voor de Koninklijke 
Marine, zoals genoemd in ‘In het belang van Nederland’, 
gunstiger in tijd te spreiden.

Alleen spreiden naar achteren lost niets op. Het is juist van 
belang nu al te komen tot een optimale bezetting van de 
beschikbare capaciteit, zowel bij de overheid, instituten 
als bij de industrie. Dat betekent dat in de komende jaren 
reeds het nodige moet worden gedaan. Dat betekent 
ook dat er ruimte overblijft om in te spelen op eventuele 
exportmogelijkheden en dat er voldoende capaciteit en 
flexibiliteit aanwezig is om de zo belangrijke internatio-
nale samenwerking mogelijk te maken.

conclusie
Het is te prijzen dat de Defensienota 2014 ‘In het belang 
van Nederland’ duidelijkheid geeft over enerzijds de ver-
vanging van de F-16 en anderzijds de voornemens ten 
aanzien van de vervanging van de onderzeeboten, M-
fregatten en mijnenbestrijdingscapaciteit. Voor de spelers 
in de maritieme Gouden Driehoek betekent dit dat zij zich 
moeten voorbereiden op deze programma’s en mogelijk-
heden voor samenwerking onderzoeken. Zo moet worden 
bezien welke partners synergie opleveren, zowel tijdens 
de realisatie als tijdens instandhouding en exploitatie.
Bij de realisatie van de diverse programma’s is Europese 
regelgeving van belang. De DIS biedt voldoende handvat-

ten om daarmee om te gaan en in voorkomende geval-
len een beroep te doen op een uitzonderingsmaatregel. 
Hoewel de schepen waarschijnlijk een duidelijk Europees 
voorkomen zullen hebben, mag men de trans-Atlantische 
verbondenheid niet veronachtzamen. Het is zaak ook daar 
tijdig op in te spelen.

Internationale samenwerking is bij de genoemde marine 
programma’s een noodzaak. Enerzijds, omdat in Neder-
land niet alle kennis en kunde aanwezig is om de projec-
ten zelfstandig te realiseren, anderzijds om voordelen van 
schaalgrootte te bereiken. Schaalgrootte is van belang om 
een betaalbaar product te realiseren, maar ook om in de 
exploitatie en instandhouding voordeel te behalen. Een 
voorwaarde daarvoor is dat aan boord dezelfde systemen 
en apparatuur worden toegepast. De overheden moeten 
daartoe tijdig overeenstemming hebben over de opera-
tionele (en daarvan afgeleide technische) eisen. Het doel 
moet zijn minder “nationale varianten”. 
Ongunstig is dat de planning van de drie programma’s er 
nu op neerkomt dat alles in de jaren twintig worden gere-
aliseerd. Dat is om redenen van capaciteit en voortzetting 
bij zowel de overheid als de industrie ongunstig. Daarom 
doet dit artikel een oproep deze programma’s gunstiger 
in tijd te spreiden. Daarbij geldt dat ‘gunstiger spreiden 
in tijd’ niet hetzelfde is als ‘uitstellen’. Het is nodig even-
tueel ook (delen van) programma’s naar voren te halen. 
Een gunstiger spreiding in tijd betekent ook dat ruimte en 
capaciteit overblijven voor export en voor het verwezenlij-
ken van de benodigde internationale samenwerking.

cdre b.d. ir. a.j.j.m. (andré) van Konigsbrugge was 
van 2005 tot en met 2010 belast met de functie 
souschef zeesystemen bij de defensie materieel 
organisatie. gedurende zijn loopbaan bij de Ko
ninklijke marine vervulde hij naast varende functies 
diverse functies bij de (destijds geheten) directie 
materieel Koninklijke marine, de directie personeel 
Koninklijke marine, de marinestaf en het directoraat 
generaal materieel van het ministerie van defensie. 

noten
1   Defensienota 2014 “In het belang van Nederland”, Bijlage 

bij Kamerstuk 33 763 X nr. 1 Vergaderjaar 2013-2014 
Gepubliceerd op 2 oktober 2013.

2   Defensie Industrie Strategie, Bijlage bij Kamerstuk 31 125 
X nr. 20 Vergaderjaar 2013–2014 Gepubliceerd op 13 
december 2013.

3   Defensienota 1991 “Herstructurering en verkleining”, Bijlage 
bij Kamerstuk 21 991 X nr. 2 Vergaderjaar 1990-1991 
Gepubliceerd op 7 maart 1991.

4   Defensiebegroting 2015 Bijlage bij Kamerstuk 34 000 X nr. 
1 Vergaderjaar 2014-2015 Gepubliceerd op 16 september 
2014.

5   Defensie Industrie Strategie, Bijlage bij Kamerstuk 31 125 
X nr. 20 Vergaderjaar 2013–2014 Gepubliceerd op 13 
december 2013.

6   Clingendael’s visie op de krijgsmacht van de toekomst, Ko 
Colijn, Margriet Drent, Kees Homan, Jan Rood, Dick Zandee, 
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 
‘Clingendael’, februari 2013.

7   Defensienota 2014 “In het belang van Nederland”, Bijlage 
bij Kamerstuk 33 763 X nr. 1 Vergaderjaar 2013-2014 
Gepubliceerd op 2 oktober 2013 Bijlage B.

Gouden 

driehoek

Marinebouw ‘in het belang van Nederland’



23

De Koninklijke Marine staat aan de vooravond 
van een groot aantal nieuwbouwprojecten die 

de huidige operationele capaciteiten moeten 
vervangen. Traditioneel beschikte Defensie 
over de kennisbasis om het ontwerprisico 
van deze projecten zelf te dragen of met de 

industrie te delen. Nu is deze kennisbasis 
de kritische ondergrens genaderd. 

Innoveren voor  
een maritiem 

decennium

Erik Meijer

I
n deze bijdrage wordt betoogd dat er binnen de Gou-
den Driehoek van Defensie, kennisinstituten en mari-
nebouwcluster voldoende beleidsinstrumenten zijn om 
juist op tijd de innovatieve technologieontwikkeling te 

plegen die nodig is om de kennisbasis te versterken en de 
voorgenomen projecten succesvol uit te voeren. Defensie 
zal haar rol als aanjager van innovatie hiertoe snel met 
voldoende middelen moeten ondersteunen.

vlootwet 1920
Het komend decennium heeft Defensie de ambitie om de 
multipurpose-fregatten, de onderzeeboten en de mijnen-
bestrijdingsvaartuigen te vervangen. In de jaren daarna 
zijn de amfibische transportschepen, de luchtverdedi-
gings- en commandofregatten en een aantal ondersteu-
ningsschepen eveneens aan het einde van hun levensduur.  
In de jaren twintig van de vorige eeuw stond de regering 
voor een vergelijkbare uitdaging. Folkert Anders schrijft 
hierover: 

‘Door de opgelopen spanningen in Europa aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog, de enorme 
vlootbouw in Duitsland en Engeland en de overtui-
ging dat Japan ter zee aan kracht aan het winnen 
was,  werd in 1913 een commissie opgericht door de 
minister van Marine H. Colijn.  Doel van de commis-
sie was het bedenken van een Vlootwet die moest 
voorzien in de defensie van Indië. De aanbevelingen 
kenmerkten zich door een mengeling van economi-
sche, strategische en imperiale belangen.  Indië was 
economisch voor Nederland van enorm belang en 
diende daardoor koste wat het kost als kolonie behou-
den te blijven. Nederland diende opnieuw elke moge-
lijke vijand die van plan was enig deel van de Indische 
archipel te veroveren succesvol te bestrijden. Naast 
het leveren van strijd tegen een vijandelijke vloot was 
het de taak van de marine het handelsverkeer te be-
schermen. Hiernaast moest de marine in staat zijn de 
communicatielijnen tussen kolonie en moederland te 
behouden. De zeeën rond Indië dienden volledig on-
der controle van Nederland te zijn.’1

Door de ‘Groote Oorlog’ (WO I) werd dit plan pas in 
1920 weer uit de kast gehaald, maar door de sterke pa-
cifistische politieke stemming in Nederland, de ernstige 

Overzicht van de geïntegreerde mast voor de 

patrouilleschepen en het Joint Support Ship. 

(bron: Thales Nederland)
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recessie en de zeer grote financiële inspanningen die met 
de Vlootwet gemoeid waren sneuvelde dit plan in 1923 
alsnog. 
 
essentie
Positief aan de Vlootwet was dat de regering integraal 
nadacht over nut en noodzaak van alle capaciteiten van 
de Koninklijke Marine. Het fundament voor de huidige 
marine is met de Marinestudie in 2005 op vergelijkbare 
wijze gelegd – nut en noodzaak van de huidige capaci-
teiten staan niet ter discussie. Nu staat Defensie voor de 
opgave de Marine van de toekomst te definiëren. Hoewel 
Nederland geen koloniën meer heeft, zijn er overeenkom-
sten: ten eerste vormen het wereldwijd beschermen van 
onze handelsroutes, het handhaven van de vrije doorvaart 
en (toenemende) gebruik van de zee en het garanderen 
van de daarvoor benodigde veiligheid op en vanuit zee 
nog altijd de belangrijkste taken van de Marine. Daarnaast 
is Defensie in staat om vanuit zee in de brede dichtbevolk-

te kuststrook vroegtijdig crises te beïnvloeden, te beheer-
sen en te helpen beslechten. Een tweede overeenkomst 
is dat ook nu om allerlei redenen (de vele bezuinigings-
rondes, het niet corrigeren voor prijsstijgingen en inflatie,) 
bij lange na niet voldoende geld is gereserveerd om de 
gewenste operationele capaciteiten te verkrijgen. 

Minister Hennis-Plasschaert heeft duidelijk gemaakt dat 
meer geld voor Defensie noodzakelijk is, maar op dit mo-
ment werken behoeftestellers met een eerder (arbitrair) 
vastgesteld budget, zoals met bijna alle investeringsreek-
sen het geval is. Dat is om meerdere redenen een serieuze 
dreiging voor de maritieme veiligheid. Ten eerste moet 
Defensie de ambitie afleiden van de beschikbare midde-
len, wat zorgt voor een tekort aan noodzakelijke opera-
tionele capaciteiten in een onzekere wereld. Ten tweede 
zullen de schepen bij oplevering niet beschikken over de 
laatste stand van de beschikbare technologie, omdat bij 
financiële tekorten innovatie als eerste sneuvelt. Dat bete-
kent dat de schepen niet zullen zijn opgewassen tegen de 
zich ontwikkelende high tech dreiging op het maritieme 
wereldtoneel. Innovatie kenmerkt zich immers door ‘kost 
gaat voor de baat uit’. Ten derde leeft bij sommigen de 
veronderstelling dat de oplossing van het budgetprobleem 
is om marineschepen ‘van de plank’ te kopen in plaats 
van ze zelfstandig te ontwikkelen. Sinds jaar en dag levert 
de Nederlands marinebouwcluster2, waarvan de ken-
nisinstituten (TNO, MARIN) met Damen Schelde, Thales, 
Imtech en andere bedrijven deel uitmaken, het bewijs van 
het tegendeel door tegen acceptabele kosten marinesche-
pen te leveren die voorop lopen in de wereld. 

Ik benadruk graag dat dit alleen mogelijk is door voortdu-
rende innovatie binnen de zogeheten ‘Gouden Driehoek’, 
die niet is opgehangen aan losstaande materieelprojecten. 
Alleen zo kan Defensie op het moment dat zij de behoefte 
aan vervangende capaciteiten stelt vrijwel direct de laat-
ste innovatiestand in het scheepsontwerp integreren. 
Het meest recente voorbeeld daarvan is de geïntegreerde 
mast van de patrouilleschepen en het Joint Support Ship. 
De overheid is daarmee de aanjager van maritieme in-
novatie, vanaf het eerste stadium van technologieverken-
ningen tot en met het slimme gebruik en kosteneffectieve 
onderhoud van bestaande marineschepen. Doordat de 
kennis berust bij Defensie, wordt opgebouwd bij kennis-
instituten en toegepast door de industrie, kan het risico 
laag blijven. 

Ik betoog hier dat Defensie alleen met een heldere am-
bitie de glans van de gouden innovatiedriehoek kan be-
houden. Ik zal dat doen door de beleidsinstrumenten van 
maritieme innovatie te schetsen, de speerpunten op het 
gebied van kennis en innovatie voor de marinebouw te 
benoemen, de rol van de kennisinstituten binnen de Gou-
den Driehoek te duiden en aan te geven hoe zij in samen-
werking met zowel de defensie-gerelateerde industrie als 
de civiele maritieme bedrijven deze speerpunten zouden 
kunnen verwezenlijken. Achtereenvolgens beschrijf ik de 
drie belangrijkste instrumenten van maritieme innovatie: 
het Topsectorenbeleid, de Defensie Industrie Strategie 
(DIS) en de Strategische Kennis- en Innovatieagenda 
(SKIA), met de daarvan afgeleide instrumenten zoals het 
Convenant Nederlands Marinebouwcluster (NMC) en het 
Kennisplan Zee.

beleidsinstrument 1: 
het topsectorenbeleid
Nederland is hét maritieme centrum van Europa en bezit 
de sterkste maritieme cluster in de wereld. De totale pro-
ductiewaarde van de maritieme cluster bedroeg bijna € 49 
miljard, dit genereerde een gecombineerde toegevoegde 
waarde van ruim € 21 miljard. Dat is circa 3% van het 
Nederlandse bruto binnenlands product. Met een stijging 
van ruim 1300 banen en toename van zowel productie-
waarde en toegevoegde waarde met 2% (€ 610 miljoen 
en respectievelijk € 266 miljoen) presteerde de maritieme 
cluster in 2013 wederom beter dan voorgaande jaren. 
In totaal werken er circa 224.000 personen in de cluster, 
dat is 2,5% van de Nederlandse werkgelegenheid. De 2% 
groei van maritieme toegevoegde waarde was ook groter 
dan het bbp (0,3%).3 Eind 2012 heeft minister Verhagen 
in de Bedrijfslevenbrief het Topsectorenbeleid vastgelegd. 
De Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s) vormen het 
hart van de samenwerking in de civiele gouden driehoek 
van ondernemers, onderzoekers en overheid. De TKI’s 
brengen privaat-publieke onderzoeksinitiatieven over de 
hele keten – van fundamenteel onderzoek tot dicht bij de 
markt staande innovaties – samen. 

De onderzoeksprogrammering van de TKI’s komt tot 
stand in nauwe samenwerking tussen het kennisinten-

‘Alleen door voortdurende innovatie 
binnen de Gouden Driehoek kunnen tegen 
acceptabele kosten marineschepen worden 
opgeleverd die voorop lopen in de wereld’

innoveren voor een maritiem decennium
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Een voorbeeld van een Joint Industry Program is LAURA (LAUnch and Recovery of Any small navy craft), waarin MARIN samen met DMO, Damen en 

zeven bedrijven werkt aan standaarden om kleine (on)bemande vaartuigen op een slimme en veilige manier vanaf marineschepen te lanceren. (foto uit 

brochure LAURA_JIP, via www.marin.nl/web/JIPs-Networks/Archived-JIPs-Public/LAURA.htm)

sieve bedrijfsleven, NWO, universiteiten en de instituten 
voor toegepast onderzoek (zoals TNO, Imares, Deltares, 
MARIN en het Nationaal Lucht- en Ruimtelaboratorium 
(NLR)).4 Twee topsectoren zijn voor de innovatie bij de 
Koninklijke Marine het meest relevant: High Tech Materi-
alen en Systemen (HTSM) en Water. Binnen de Topsector 
HTSM zijn TNO en NLR buitengewoon actief betrokken bij 
de ontwikkeling van zogenaamde enabling technologies 
die door de High Tech industrie (Thales, ASML, Philips) in 
maatschappelijk relevante producten worden verwerkt. 
Binnen de Topsector Water is het TKI Maritiem opgericht 
als een logische doorontwikkeling van het reeds bestaan-
de samenwerkingsverband binnen de maritieme cluster: 
het maritiem innovatiecontract (MIC). De TKI maritiem 
heeft gekozen voor de volgende innovatiethema’s:
• Winnen op zee (grondstoffen- en energiewinning op 

zee);
• Schone schepen (brandstoffen, brandstofbesparing, 

emissies, onderwatergeluid);
• Slim en veilig varen (speciale schepen, slimme syste-

men, defensie, veiligheid);
• Effectieve Infrastructuur (interactie schip en infrastruc-

tuur havens en vaarwegen).5

Van deze opsomming hebben vooral de thema’s ‘schone 
schepen’ en ‘slim en veilig varen’ betrekking op de hui-
dige vervangingsprogramma’s. Binnen de TKI wordt de 
innovatie vormgegeven door Joint Industry Programs of 
JIP’s. Voor elk innovatieproject draagt de overheid een 
TKI-toeslag bij van 25%, voor de eerste 20.000€ zelfs 
40%, wat de drempel voor deelname door het MKB moet 
verlagen. Het geheim zit hem in de multiplier, want met 
een relatief kleine bijdrage kan een bedrijf kennis verga-
ren die vele malen meer waard is. Defensie neemt in het 
kader van de vervangingsprojecten aan verschillende JIP’s 
deel, wat waardevolle kennis oplevert die direct in toe-
komstige scheepsontwerpen kan worden toegepast. Een 
voorbeeld van een JIP is LAURA6, waarin MARIN samen 
met DMO, Damen en zeven bedrijven werkt aan standaar-
den om kleine (on)bemande vaartuigen op een slimme en 
veilige manier vanaf marineschepen te lanceren. 
Binnen de maritieme cluster is ook het Maritiem Ken-
niscentrum (MKC) vermeldenswaard. Het MKC is een 
stichting die namens TNO, MARIN, TuDelft, de DMO en 
de NLDA opgebouwde kennis verbindt met leidende mari-
tieme industrieën. Zij identificeert onder andere relevante 
JIP’s en zogenaamde calls van de European Defence 
Agency die op Europees niveau hetzelfde doel hebben als 
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nationale JIP’s. De aard van de programma’s leent zich 
vooral voor dual use toepassingen (zowel in het civiele als 
het militaire domein). In het MKC zou heel goed ontbre-
kende dual use kennis kunnen worden ingevuld die voor 
de vervangingsprojecten relevant is, maar daarover straks 
meer. 

beleidsinstrument 2:  
de defensie industrie strategie
In december 2013 is de vernieuwde Defensie Industrie 
strategie (DIS) verschenen. Zij is erop gericht om vanuit de 
operationele kennisbehoefte van Defensie, de defensiege-
relateerde en veiligheidsindustrie en de kennisinstellingen 
(zoals TNO, MARIN, NLR) zodanig te positioneren dat zij 
een hoogwaardige bijdrage aan de Nederlandse veilig-
heid kunnen leveren.7 Intensieve samenwerking binnen de 
Gouden Driehoek versterkt het innovatieve karakter van 
Defensie, wat de werving van jonge hoogopgeleide men-
sen en het maatschappelijk draagvlak van Defensie ten 
goede komt. Een goed functionerende driehoek is daar-
mee van vitaal belang voor de nationale veiligheid en voor 
de Nederlandse positie op het wereldtoneel. Voor het 
functioneren zijn de aangescherpte richtlijnen van de Eu-
ropese Commissie voor een meer transparante Europese 
defensiemarkt en het creëren van een level playing field 
belangrijk.8 Steeds vaker moet de overheid haar opdrach-
ten middels tenders aan de markt aanbieden. Overigens 
staat het Europese landen binnen strenge regels vrij om 
met een beroep op artikel 346 van het Verdrag betref-
fende de Werking van de EU van de richtlijn af te wijken. 
De DIS kent de volgende prioritaire kennisgebieden: 

1.  geïntegreerd (sub)systeemontwerp en –ontwik
keling: dit betreft het ontwerp, de ontwikkeling, de 
productie en de inzet van geïntegreerde militaire syste-
men. Leidende begrippen zijn: flexibiliteit en aanpas-
singsvermogen, minimale bemanningen, onbemand 
en autonoom, lage levensduurkosten, energiezuinig, 
duurzaam en hoge inzetbaarheid.

2.  sensoren, c4i en automatisering: dit betreft 
sensorsystemen (radar, elektro-optisch, akoestisch, 
biometrisch) voor het waarnemen en in kaart brengen 
van de omgeving, de gerelateerde informatieverwer-
kingscapaciteit en het (geautomatiseerd) aansturen van 
tegenmaatregelen. Daarbij gaat het om sensorfusie, 
patroonherkenning, integratie in netwerken, inter-
operabiliteit en autonome informatieverwerking en 
aansturing.

3.  geavanceerde materialen en componenten: dit 
betreft de ontwikkeling, de productie, de verwerking 
en het gebruik van geavanceerde (nieuwe) materialen 
en componenten met generieke toepassingsmogelijk-
heden in het militaire domein. Nieuwe materialen en 
componenten maken systemen lichter, kleiner, snel-
ler, sterker, goedkoper en slimmer, bieden een hogere 
bescherming en maken kosteneffectiever onderhoud 
mogelijk.

4.  simulatie en simulatoren ten behoeve van oplei
ding & training: dit betreft ontwikkeling en productie 

van simulatoren om militaire situaties, omgevingen en 
activiteiten na te bootsen ten behoeve van opleiding, 
training en missievoorbereiding.

5.  elektronische en informatiebescherming/bewa
pening: dit betreft defensieve (cyber)capaciteiten voor 
informatiebescherming en integriteitsbewaking en 
capaciteiten voor offensieve (cyber)activiteiten inclusief 
Psyops en strategisch informatiegebruik, als tegenaan-
val of als onderdeel van een actieve verdediging.9

Om optimaal invulling te geven aan de DIS staan Defensie 
vele instrumenten ter beschikking, die variëren van het ac-
tief ondersteunen van handelsmissies naar het buitenland, 
het bepalen van een verwervingsstrategie voor grote pro-
jecten tot het stimuleren van innovatieve oplossingen bij 
het MKB voor complexe vraagstukken, de small business 
innovation research (SBIR). Het beleidsinstrument van 
de DIS zit als geheel goed in elkaar, maar er zit wel een 
addertje onder het gras: slechts 40% van de ingediende 
voorstellen voor Defensie technologieprogramma’s (DTP’s, 
voorheen bekend als NTP’s) kan worden gehonoreerd. 
Dat raakt de kern van de innovaties die in de vervangings-
projecten moeten worden geïmplementeerd. 

beleidsinstrument 3: 
de sKia en het Kennisplan zee
TNO ondersteunt DMO met kennis van zaken bij de vol-
ledige levenscyclus van marineschepen, maar ook bij het 
beantwoorden van ontwerpvragen en beoordelen van 
ontwerpkeuzen voor toekomstige scheepstypen. Defen-
sie, MARIN en TNO werken daartoe samen in het Kennis-
netwerk Zee, dat de coördinatie heeft van alle kennispro-
gramma’s voor de Koninklijke Marine. Het kennisnetwerk 
werkt aan de hand van de prioriteiten die door de Strate-
gie-, Kennis- en Innovatieagenda Defensie (SKIA)10 wor-
den bepaald. De SKIA beschrijft de visie van Defensie op 
kennis en innovatie als antwoord op de veiligheidssituatie. 

Het kennisnetwerk beheert niet alleen de doelfinancie-
ringsprogramma’s (waarin Defensie de benodigde kennis 
bij de kennisinstituten opbouwt), maar ook de additioneel 
gefinancierde onderzoeksprogramma’s (waarin Defensie 
de opgebouwde kennis valoriseert) per subthema in zoge-
naamde roadmaps (bijv. hydrodynamica, signaturen, bo-
venwaterwapens). De samenvoeging van de roadmaps is 
belegd in het Kennisplan zee, dat voor TNO een van de 
belangrijkste richtinggevende documenten voor het ko-
mende maritieme decennium is. Het Kennisplan beschrijft 
voor de lange termijn alle roadmaps die tezamen binnen 
de gouden driehoek leiden tot een juist voldoende ken-
nisinfrastructuur om op elk gewenst moment op verant-
woorde wijze de rol van smart specifier en smart buyer te 
kunnen vervullen. Dat is een weloverwogen keuze: door-
dat Defensie zo over diepgaande kennis beschikking krijgt 
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kan het ontwerprisico voor toekomstige schepen voor een 
belangrijk deel worden beperkt en dat vertaalt zich in een 
lagere prijs. 
Door de recente ingrijpende bezuinigingen is de kritieke 
kennismassa bij de afdeling maritieme systemen van DMO 
echter afgenomen. Daarom is in 2012 tussen Defensie, de 
kennisinstituten en het Nederlands marinebouwcluster op 
basis van de SKIA een convenant11 afgesloten dat een 
ononderbroken kennisoverdracht tussen de drie partijen 
beoogt. Binnen het Convenant is duidelijk afgebakend 
wie voor welke kennis verantwoordelijk is. Oorspronkelijk 
is het Convenant opgesteld voor bovenwaterschepen, 
maar thans is een aanpassing in voorbereiding waardoor 
ook kennis op het gebied van onderzeeboten kan worden 
opgebouwd en uitgewisseld. In grote lijnen heeft Defensie 
het voortouw op het gebied van ‘militaire’ kennis en de 
industrie het voortouw op het gebied van dual use tech-
nologie. Die kennis is een belangrijke voorwaarde voor 
de verwervingsstrategie van Defensie voor toekomstige 
marineschepen.

Kennisprioriteiten voor het maritieme  
decennium
Na deze lange toelichting op de processen wil ik nu stil-
staan bij de kennisprioriteiten of innovatiespeerpunten 
om in een continu veranderende Gouden Driehoek be-
taalbare, innovatieve en dus effectieve marineschepen te 
kunnen aanbesteden. Innovatie is niet alleen cruciaal om 
– ook op de lange termijn – op alle terreinen van maritiem 

optreden over voldoende escalatiedominantie te beschik-
ken. Innovatie is voor de marinebouwcluster elementair 
om op de internationale markt concurrerend te zijn op 
kwaliteit en levensduurkosten. Hoewel TNO en MARIN als 
innovatiepartner een belangrijke rol spelen wil ik bena-
drukken dat Defensie in de verwervingsstrategie van elk 
project de kennisvragen in de volle breedte van de ma-
rinebouwcluster en de maritieme industrie in Nederland 
zal moeten adresseren: welke kennis is nog aanwezig, wie 
kan en moet de ontbrekende kennis ontwikkelen, kun-
nen we de kennis importeren of vanuit een ander domein 
slim toepassen? Zoals ik eerder aangaf kan het Maritiem 
Kenniscentrum (MKC) in deze inventarisatie een belang-
rijke aanvullende rol spelen. Sterker, omdat Defensie de 
nieuwbouwprogramma’s in internationale samenwerking 
uitvoert moet de verwervingsstrategie ook aan de interna-
tionale kennisdeling nadrukkelijk aandacht besteden: wel-
ke kennis wordt gezamenlijk opgebouwd en toegepast, 
welke kennis wordt als government furnished information 
aangeboden, welke verdeling spreken nationale industrie-
en af en welke rol kan open innovatie spelen? 

De vlootvervangingen steunen traditioneel op een pre-
productie R&D pakket dat primair is gericht op risico-re-
ductie en het realiseren van kritische succesfactoren. Door 
smart R&D kunnen de kennisinstituten Defensie helpen 
keuzes vroeg in het DMP-proces te onderbouwen, waar-
door zij de kans op dure reparatieslagen door late inzich-
ten verkleint. Door innovatie tijdig in de Gouden Driehoek 
te laten rijpen kan Defensie optimaal van het beschikbaar 
komen van succesbepalende innovatieve concepten profi-
teren. De volgende innovatiespeerpunten stellen Defensie 
in staat de meest innovatieve marineschepen betaalbaar 
te realiseren. Bij het verschijnen van dit artikel heeft de 
marinebouwcluster langs deze lijnen een studieplan opge-
steld om dit mogelijk te maken:

1.  manning & automation. Hier is de cluster in diverse 
fora zeer actief: voorbeelden zijn het patrouilleschip, 
dat een belangrijke tussenstap is naar volledige syner-
gie tussen bemanning enerzijds en automatisering en 
robotisering anderzijds, en de DINCS technologie die 
als militaire versie van ‘the Intranet of Things’ alle sub-
systemen koppelt en de gereduceerde bemanning bij 
schade situational awareness biedt. Het bemannings-
concept is bij alle innovaties het leidend beginsel.

2.  sensoren, wapensystemen en vuurleiding. Voor de 
nieuwe generatie onderzeeboten werken Defensie en 
TNO binnen het Dutch Underwater Knowledge Center 
(DUKC) aan geavanceerde sensor- en wapenconcepten. 
De langdurige samenwerking binnen het Dutch Radar 
Center of Excellence (D-RACE, met Thales Nederland 
en TNO) heeft technologisch geavanceerde radars als 
SMART-L en APAR (op de luchtverdedigingsfregatten) 
en de geïntegreerde radarmast (op patrouilleschepen 
en JSS) opgeleverd. De combinatie van bovenstaande 
ontwikkelingen vindt zijn plek in één nieuwe mast op 
het volgende fregat. De integratie van onbemande 
wapenopstellingen, de verbetering van geleide munitie 
als vervanging van de vermaarde Goalkeeper, de kennis 
over geleidingsprincipes voor het Evolved Seasparrow 

De kennis over geleidingsprincipes voor het Evolved Seasparrow Mis-

sile (ESSM) is een direct gevolg van de nauwe samenwerking met (inter)

nationale partners en industrieën. Foto: Lancering van ESSM.
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Missile (ESSM), maar ook de Nederlandse leidende po-
sitie in Ballistic Missile Defence zijn een direct gevolg 
van de nauwe samenwerking met (inter)nationale part-
ners en industrieën. Tot slot werkt Defensie met Thales 
en TNO aan één volledig geïntegreerd vuurleidingscon-
cept voor alle kanonsystemen en geleide wapens, dat 
precisie en reactievermogen zowel op scheepsniveau 
als op taakgroepniveau in een gelaagd verdedigings-
concept maximaliseert – uniek in de wereld. 

3.  constructie. Defensie en TNO doen onderzoek naar 
het vergroten van de survivability van toekomstige 
marineschepen, ook na het incasseren van schade, 
in nauwe relatie met het gereduceerde bemannings-
concept. Die kennis past de scheepsbouwer toe in het 
ontwerp. Denk aan het beperken van de gevolgen van 
blast (door toepassen van bijzondere deuren), van frag-
menten (door gebruik van innovatieve hybride pantsers 
van polymeren met staal), van brand (door het toepas-

sen van watermist en een slimme interne indeling, het 
zogenaamde algemeen plan) en van schok (door het 
toepassen en testen van geveerde vloeren en subsyste-
men). Voor de vervangende mijnenbestrijdingscapaci-
teit bouwt TNO met de TU Delft kennis over compo-
sieten op, die ook in de bovenbouw van fregatten en 
onderzeeboten toepasbaar is. DAMEN, Nevesbu, DUKC 
en Defensie bouwen gezamenlijk kennis op over de 
constructie van toekomstige onderzeeboten.

4.  signaturen. De basis van survivability wordt gevormd 
door het verlagen van susceptability, het voorkomen 
van detectie in alle delen van het frequentiespectrum 
(radar, infrarood, magnetisme, zichtbaar licht en 
geluid). Nederland en Duitsland werken op deze ge-
bieden nauw samen in het Center for Ship Signature 
Management in Kiel, maar ook nationaal beschikken 
Defensie en TNO over onderscheidende kennis. Signa-
tuurmanagement moet vanaf het eerste begin in het 
scheepsontwerp worden meegenomen. Denk aan de 
keuze van voortstuwing, afvoergassenkoeling, stealth 
ontwerp, materiaalkeuze, kleur, geluiddemping. De 
toekomst ligt echter in active signature management, 
als onderdeel van het totale verdedigingsconcept.

5.  informatiedominantie. In het civiele en het militaire 
domein speelt het beheersen van de toenemende 
hoeveelheid data (Big Data) een belangrijke rol. Er is 
zo veel informatie voorhanden dat het voor de mens 
onmogelijk is zonder ondersteuning van grote reken-
kracht verantwoorde beslissingen te nemen. Daarnaast 
is de dreiging van cyberaanvallen, desinformatie, fra-
ming en gebrek aan bandbreedte ook in het maritieme 
domein voortdurend aanwezig. De toenemende inzet 
van autonome systemen boven, op en onder water 
noopt Defensie eveneens tot het maken van smart 

keuzes op het gebied van informatiebeveiliging en –
verwerking.  Ook hier kunnen Defensie en kennisinstel-
lingen gebruik maken van dual use toepassingen, maar 
de vertaalslag naar het gebruik bij de marine vereist 
investeringen in kennistoepassing.

afsluiting
Dit artikel richt zich op de vervangingsprojecten en doet 
daarmee geen recht aan de voortdurende inspanningen 
van de kennisinstituten bij de verbetering van de opera-
tionele gereedheid en de instandhouding van de huidige 
vloot en marinierseenheden alsmede de doctrinevorming 
van de Koninklijke Marine. Voor de genoemde innovatie-
speerpunten bestaat in de Gouden Driehoek een redelijke 
kennisbasis en zijn er lopende en soms ook voorziene ken-
nisinvesteringsprogramma’s en technologieprojecten die 
de kennisleemtes moeten vullen. 

De Directeur Defensie Materieelorganisatie (D-DMO) is in 
opdracht van de CDS verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de verwervingsstrategie voor de vlootvervanging. In 
die strategie moeten alle hierboven beschreven innovatie-
instrumenten samenkomen in een concept bestek van 
eisen dat de defensiegerelateerde industrie vervolgens kan 
realiseren. De verwervingsstrategie omvat ook de interna-
tionale samenwerking, zowel tussen overheden als tussen 

Defensie en TNO doen continu onderzoek naar het vergroten van de 

survivability van toekomstige marineschepen, ook na het incasseren van 

schade. De afgebeelde blastbestendige deur is een internationaal toege-

paste game changer die op basis van dat onderzoek binnen de Gouden 

Driehoek is ontwikkeld’. (foto TNO)

‘Door de recente ingrijpende  
bezuinigingen is de kritieke kennismassa  
bij de afdeling maritieme systemen van 

DMO echter afgenomen’

Gouden 

driehoek



29

marineblad   |   februari 2015

industriële partners en kennisinstellingen. De hiervoor 
benodigde kennisinfrastructuur is traditioneel bij de DMO 
belegd, maar de kennis zelf wordt in de Gouden Driehoek 
opgebouwd. Niet toevallig lopen de genoemde innovatie-
sporen parallel aan de prioriteiten van de DIS. 

Een waarschuwing is echter op zijn plaats. Het defensie-
brede R&D budget biedt niet voldoende ruimte om de 
benodigde maritieme innovatie voor het komende decen-
nium voldoende te ondersteunen. De kennis die nodig 

is voor de vervangingsprogramma’s komt daardoor niet 
op tijd beschikbaar om tegen aanvaardbare risico’s het 
Defensie Materieelkeuzeproces te doorlopen. Een ste-
vige investering in de ontbrekende kennis door Defensie 
is daarom noodzakelijk. Defensie kan daarbij desnoods 
zoeken naar een alternatieve innovatieve financiering, 
waarvoor ik verwijs naar de bijdrage van Jan Wind in het 
Marineblad van september 2014, of naar de bijdrage van 
Arie Kraaijeveld in dit themanummer. 

Als Nederland haar leidende positie in de eredivisie van 
maritieme veiligheid wil handhaven moet Defensie een 
Vlootplan voor de 21e eeuw formuleren. Dat vereist stevi-
ge keuzes, maar geen onmogelijke. Alleen door innovatief 

te blijven kan de Koninklijke Marine in het komende don-
kerblauwe decennium de belangen van Nederland blijven 
verdedigen – op en vanuit zee.

Kltz b.d. jeroen de jonge is naval business develo-
per bij tno defensie en veiligheid, waar hij verant
woordelijk is voor de coördinatie van innovatietra
jecten voor de Koninklijke marine.

‘De hiervoor benodigde  
kennisinfrastructuur is traditioneel bij de 

DMO belegd, maar de kennis zelf wordt in 
de Gouden Driehoek opgebouwd’
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In 2015 bestaat het Korps Mariniers 350 jaar. Opgericht in 1665 door een gemeenschappelijke 
inspanning van Johan de Witt en Michiel Adriaansz de Ruyter. In het lustrumjaar past het te 
onderzoeken wat mariniers verbindt. Misschien de Korpsgeest? In de komende edities van 
Marineblad zal een poging worden gedaan het begrip Korpsgeest te definiëren . 

Op zoek naar de Korpsgeest

het ontstaan van de marinier1
Al vanaf de oudheid, denk aan de Grieken en Romeinen, 
zijn er scheepssoldaten die vooral werden ingezet om 
nabij- en entergevechten te voeren. In die vroege geschie-
denis waren die soldaten het enige belangrijke wapen aan 
boord. 

Ook in het begin van de 17e eeuw werden soldaten op 
schepen gestationeerd, opdat zij dan de vijandelijke sche-
pen konden enteren. In oude geschriften spreekt men 
over ‘musketiers’, die min of meer op de schepen de 
harde acties uitvoerden. De Nederlandse expansiedrang in 
deze periode was enorm en ons land verdiende het geld 
onder meer met zeer succesvolle handelsmissies overzee; 
naar de Oost (VOC) en naar de West (WIC). Niet voor niets 
werd de 17e eeuw de ‘Gouden Eeuw’ voor Nederland. 
De Vrede van Munster (1648) bracht menig land er toe 
om die soldaten weer van schepen af te halen. De Ne-
derlandse koopvaardij (marine) wilde die ervaren ‘zeesol-
daten’2 toch behouden (een conservatief trekje, dat nog 

steeds de organisatie kenmerkt, want ‘wat goed is, doe 
je niet direct weg’). Op initiatief van Johan de Witt (raad-
pensionaris) en Luitenant Admiraal Michiel Adriaansz de 
Ruyter werd in 1665 een regiment van scheepssoldaten 
opgericht dat ‘Regiment de Marine’ werd genoemd en 
waaruit het Korps Mariniers is geëvolueerd. De mariniers 
zouden zich met name richten op werkzaamheden in het 
buitenland. De overzeese gebieden en alle gebieden bui-
ten Nederland werd hun operatiegebied, vandaar de wa-
penspreuk: ‘Qua patet orbis’. (Q.P.O., zo wijd de wereld 
strekt). De tweede succesvolle actie wordt wel de tocht 
naar Chatham (1667) genoemd, olv het driemanschap 
Luitenant Admiraal Van Ghent, De Ruyter en Cornelis de 
Witt.

wat is Korpsgeest?
Korpsgeest is een even boeiend als ongrijpbaar feno-
meen, zoiets als het weer. Als lid van het Korps Mariniers 
heb je geregeld te maken met die speciale verbondenheid 
binnen het Korps. Dikwijls wordt er door buitenstaanders 



marineblad   |   februari 2015

31

gevraagd naar de uitzonderlijke binding die de korpsleden 
met elkaar hebben. Wat is die verbondenheid? Wat is die 
bijzondere ‘esprit de corps’? 

In het kader van het 350-jarig jubileum heeft de redactie 
van het Marineblad mij gevraagd op zoek te gaan naar de 
Korpsgeest. In deze bijdrage deel ik mijn kennis tot dusver 
over dit onderwerp en kleur ik het alvast een beetje in. 
In komende nummers ga ik, aan de hand van een aantal 
interviews met (oud-) mariniers, proberen het antwoord te 
vinden op de vraag: wat is Korpsgeest? 

definities
Eerst maar eens wat harde feiten. Wat zegt de Oxford 
Dictionary: ‘Esprit de Corps. A feeling of pride and 
loyalty shared by the members of a group: they 
some esprit de corps through athletics competitions 
[COUNT NOUN]: to have an esprit de corps is important 
for any choir’.

zijn. De Rooij reflecteert op het eerder genoemd artikel 
en geeft aan dat esprit de corps een positief of negatief 
effect heeft op de output, zeg maar resultaten, van de 
eenheden. 
Korpsgeest is een ander woord, maar kijkend naar de 
Engelse definitie van esprit de corps kan worden gezegd 
dat het er veel van weg heeft. In mijn zoektocht zal ik 
blijven vragen naar Korpsgeest, wat is het? Heeft u er een 
voorbeeld van? Welk beeld ziet u erbij? 

mijn versie
Gedurende mijn actieve periode bij het Korps is mij de 
vraag ook diverse keren gesteld. In Cambodja (UNTAC 
1992) vroegen collegae uit China, Uruguay en Rusland 
in de werkgroep waar ik deel van uitmaakte mij naar die 
bijzondere Korpsgeest. Het verzoek van hen was dan of 
ik Korpsgeest even kon uitleggen. Later, als commandant 
van de marinierskazerne Savaneta op Aruba, kreeg ik van 
bezoekers uit binnen- en buitenland hetzelfde verzoek. 

Ook en niet in de laatste plaats, tijdens mijn periode bij 
het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam (MOC). Bij 
de vele bezoeken begint het vaak met een kopje koffie 
en een praatje over het Korps. Nagenoeg elke gast vraagt 
vroeg of laat naar die bijzondere verbondenheid en of de 
eenheid een Korpsgeest kent, een bijzonder gevoel met 
elkaar. De vraag kwam regelmatig al binnen enkele minu-
ten van een van de bezoekers. Wat is die Korpsgeest? Om 
het ijs te breken heb ik in die tijd het volgende verhaal 
bedacht:
‘Wat is de Korpsgeest, vraagt u? Een hele goede vraag. 
Welnu, hier in Rotterdam, de bakermat van het Korps Ma-
riniers, bent u met die vraag aan het juiste adres. Iedereen 
wil dat natuurlijk graag weten. Als hoge uitzondering zal ik 
het u verklappen. ( - niet zelden fluisterde ik dan even). Bij 
het opleidingscentrum wordt die Korpsgeest gekoesterd. 
Hier in Rotterdam, in het hoofdgebouw, is een geheime 
“Korpsgeestkamer” en daarin staat een eeuwenoude 
brandkast. Deze stevige kluis heeft een “can-do max-flex” 
cijferslot, met een ongekend en opmerkelijk nummer. Ik 
zal er niet bij zeggen dat het nummer “10-12-16-65” is. 
Met enige handigheid, fysieke hardheid, geduld, doorzet-
tingsvermogen, inventiviteit en samenwerking is deze kluis 
te openen. Als je de safe uiteindelijk openmaakt dan zie je 
daar een doos in staan. De doos dient voorzichtig te wor-
den geopend. We zien een iets kleiner kistje in de doos. 
Na opening ziet men een gecamoufleerde box. Voorzichtig 
wordt ook die geopend. Niets te zien. Is dat de Korps-
geest? De box is leeg! 
De Korpsgeest heeft al bezit genomen van de marinier.’ 

De queeste naar de Korpsgeest is begonnen… 
 
(wordt vervolgd)

 noten
1  http://korpsmariniers.com
2   Overigens bleven deze zeesoldaten administratief bij de infanterie-

stam ingedeeld. Eerst op 1 januari 1909 wordt het Korps bij KB uit de 
KL gehaald en onderdeel van de KM. 

3  QPO jaargang 2013, nr 3, blz 42-45.

Het gaat dan om trots, verbondenheid die een groep ken-
merkt. De groep ontwikkelt dat door atletische competi-
ties, met andere woorden je moet zelf ook iets laten zien, 
‘Wat kun jij, marinier?’ Dan spreek je al snel over deug-
den, dapperheid, bezonnenheid en bovenal gerechtigheid 
en zeer belangrijk ‘Samen dingen doen’. 
Korpsgeest is volgens Van Dale: ‘Gevoel van saamhorig-
heid binnen een korps.’
Mariniers zelf hebben het over: ‘Sterke verbondenheid 
met het Korps’, ‘kameraadschap’, ‘hoge bereidheid om 
offers te brengen’, ‘professionaliteit’, ‘zeer correct uiterlijk 
voorkomen’ en ‘discipline’.

Afgelopen jaar is er in QPO, het blad van en voor de mari-
niers met enige regelmaat geschreven over de cultuur van 
het Korps en valt ook het begrip esprit de corps enkele 
keren. In zijn reactie op een eerder artikel van Masten-
broek en Müller uit het blad QPO van april 2014, pro-
beert Majoor van Rooij3 antwoord te geven op de vraag 
waarom die identiteit en esprit de corps zo belangrijk 

mutual
developed



KLtzE b.d. J.F. Nuboerhistorie

32

Sinds eind januari is de film Michiel de Ruyter in de Nederlandse bioscopen te zien. Daarin wordt ook 
de laatste reis, waarbij De Ruyter overleed, vertoond. In twee artikelen worden de gebeurtenissen 
beschreven, zoals die zich werkelijk tijdens die laatste reis hebben voorgedaan. Deze artikelen zijn 
gebaseerd op historische bronnen en zijn een interessante en nuttige aanvulling op wat er in de film 
wordt getoond. 

De laatste reis van 
Admiraal de Ruyter (1675-1676) 

Michiel Adriaenszoon de 

Ruyter, geschilderd door 

Ferdinand Bol, 1667. (nl.

wikipedia.com)

D
it eerste artikel beschrijft de uitreis en de zee-
slag bij Stromboli tot het ontvangen van de op-
dracht om nog langer in de Middellandse Zee te 
blijven. Het tweede artikel behandelt de zeeslag 

bij de Etna, het overlijden van De Ruyter en de thuisreis.

het belang van sicilië
In 1675 behoorde Sicilië, evenals Napels en Sardinië, tot 
het Koninkrijk Spanje. De stad Messina op Sicilië kwam 
in 1674 in opstand tegen het Spaanse bewind. De Franse 
koning Lodewijk XIV wilde zijn macht in de Middellandse 
Zee uitbreiden en besloot die opstand te steunen. Daartoe 
moest de zeeverbinding met Frankrijk open worden ge-
houden. De Spaanse vloot had reeds op 11 februari 1675 
een nederlaag geleden tegen de Franse vloot. De bevoor-

Deel 1 - de uitreis, de slag bij Stromboli en de opdracht om het 
verblijf in de Middellandse Zee te verlengen

rading van Messina vanuit Toulon was dus gegarandeerd 
en Sicilië dreigde voor Spanje verloren te gaan. 

verzoek om nederlandse steun
Spanje had met de Republiek de Zeven Verenigde Neder-
landen een verdrag, op grond waarvan de hulp van de 
Republiek mocht worden ingeroepen. Het verzoek van 
Spanje was om een vloot onder bevel van Admiraal de 
Ruyter te sturen naar de Middellandse Zee om de Spaanse 
vloot te helpen tegen de Franse vloot en zo het behoud 
van Sicilië zeker te stellen. De Staten waren zeer terug-
houdend om dit verzoek in te willigen, maar Prins Willem 
III was ervoor en hij drukte het door. Waarschijnlijk was 
hij bang, zoals door Mollema verwoord: ‘…dat een in 
het nauw gedreven Spanje de Zuidelijke Nederlanden wel 
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Recente foto van Prins Hendrikkade 131, Amsterdam, de 

woning van Michiel de Ruyter van 1655 tot 1676. Dit pand is 

onlangs een deel geworden van het ernaast gelegen City-Hotel. 

(nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_aan_de_

Prins_Hendrikkade)

eens als ruilobject aan Lodewijk voor Sicilië kon aanbie-
den’.1 Dan zou Frankrijk aan Nederland grenzen 
en dat wilde de Prins voorkomen. 
Er werd dus besloten een vloot naar de Middellandse Zee 
te sturen. Normaliter zou een jongere admiraal als com-
mandant zijn aangewezen want de bevelhebber van de 
gehele marine wordt natuurlijk niet met een kleine vloot 
op een expeditie gestuurd, maar de Spanjaarden had-
den nadrukkelijk geëist dat het bevel door De Ruyter zou 
worden gevoerd, inderdaad een man met een gigantische 
reputatie.2 Toen de Fransen tot hun ontsteltenis hoorden 
dat De Ruyter zelf met een vloot naar de Middellandse 
Zee zou komen, waren ze dan ook op het ergste voorbe-
reid. 

voorbereidingen
De Ruyter was bezorgd over de grootte van de vloot en 
de technische gebreken aan de schepen, waarop een van 
de heren van de admiraliteit vroeg of de admiraal mis-
schien wel op zijn oude dag bevreesd werd om ten strijde 
te trekken. Hierop gaf De Ruyter ten antwoord, zoals door 
zijn biograaf Brandt verwoord: 

‘ “Neen, ik begin de moedt niet te laaten vallen. Ik heb myn 
leven veil voor den Staat : maar ik ben verwondert , en ’t is 
my leet dat de Heeren de vlagh van den Staat zoo veil heb-
ben en waagen”. Als hem eenige Heeren verzochten, dat hy, 
niet tegenstaande zyne inzichten ten tegendeele, evenwel 

t’zee zou gaan, was zyn antwoordt : “De Heeren hebben my 
niet te verzoeken , maar te gebieden , en al wierdt my be-
voolen ’s Landts vlagh op een enkel schip te voeren , ik zou 
daar mee t’zee gaan , en daar de Heeren Staaten hunne 
vlagh betrouwen , zal ik myn leven waagen.”’3

Deze uitspraak getuigt van onvoorwaardelijke trouw en 
wordt al eeuwenlang aangehaald als kenmerkend voor 
het karakter van De Ruyter en als lichtend voorbeeld voor 
adelborsten.

de uitreis
De vloot van 30 grote en kleine schepen met als vlag-
genschip de Eendracht vertrok op 8 augustus 1675 uit 
Hellevoetsluis. Er waren totaal 4800 mannen op de vloot. 
Zij waren gemonsterd voor een reis van zes maanden, 
uitreis en thuisreis inbegrepen. De onderbevelhebber was 
vice-admiraal Jan den Haen, op de Gouda, evenals de 
Eendracht een schip van 76 stukken (kanons). Hij was een 
ruziezoeker met wie De Ruyter zeer slecht kon opschie-
ten.4 

De bemanning van de Eendracht bestond uit 450 man. 
Dat grote aantal was vooral nodig voor het bemannen 
van het geschut. De zwaarste kanons wogen elk 5000 kilo 
en die werden bediend door 12 man.5 Er waren 76 lichte 
en zware kanons aan boord. Een groot deel van de sche-
pelingen was afkomstig uit het buitenland, tussen 15 en 
40 procent, afkomstig uit landen als Duitsland, Engeland, 
Schotland, Vlaanderen en Scandinavië. Dit was, zoals pro-
fessor Bruijn zegt, het bont samengestelde scheepsvolk.6 
De gemiddelde leeftijd was 24 jaar. De jongsten waren de 
scheepsjongens, sommigen slechts 10 jaar oud. Zij wer-
den met harde hand aan boord opgevoed. 

Discipline en de voeding aan boord
De discipline aan boord was zeer strak. Kielhalen, 
van de ra in zee laten vallen, ophangen, deze straffen 
werden zeer zelden opgelegd. Verreweg het meest werd 
het zogenaamde ‘laarzen’ als straf toegepast, waarbij de 
man voorover werd vastgebonden en een bepaald aantal 
keren achter op zijn broek, die doorweekt was met zout 
water, werd geslagen met een zogenaamde ‘laars’, een 
eindje teertouw, met leren huls, in pekel gehard, dus 
eigenlijk een soort flexibele stok. Dat heette een aantal 
slagen ‘voor het natte gat’, zodat hij daarna dagenlang 
niet zonder pijn kon zitten. De hele bemanning moest 
bij de uitvoering van een straf aanwezig zijn, voor de 
afschrikwekkende werking. Zo eenvoudig was dat en 
het had tot resultaat dat deze ongeregelde bende in het 
gareel werd gehouden. 

Het eten aan boord was niet erg gevarieerd, veel spek, 
bonen, stokvis, mosterd, bier en gort. Er is nagegaan 
dat het ruim voldoende calorieën gaf voor een man, die 
zeer zware arbeid verricht. 
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voortgang naar de middellandse zee
Zo zien we het eskader op weg naar de Middellandse 
Zee. De Ruyter maakte zich graag verdienstelijk zodra dat 
mogelijk was en in het Kanaal werden in het voorbijgaan 
enkele Duinkerker kaperschepen op het Engelse strand 
gejaagd en vernietigd. Onderweg werd veel geoefend in 
het uitvoeren van talloze werkzaamheden, zoals het anke-
ren, anker op gaan, zeilen uitbrengen, reven, opdoeken, 
door de wind gaan en halzen en ook het bedienen van 
het geschut. Hierbij was teamwerk letterlijk van levensbe-
lang en door herhaaldelijk te oefenen werd spoedig per-
fecte samenwerking bereikt. 

Op 29 september kwam het eskader ten anker in de baai 
van Cadiz, Zuid Spanje. Door de vorm van de romp ging 
dit soort schepen bij voorkeur voor anker en dan werd de 
verbinding met de wal verzorgd door de boot en de sloep 
die op zee achter elkaar en meestal in elkaar, vastgesjord 
aan dek stonden. Het uitbrengen van de boot en de sloep 
en het weer aan dek zetten waren typisch werkzaamhe-
den met een vaste procedure, met telkens dezelfde man-
nen aan hetzelfde werk in perfecte samenwerking. Hierbij 
werd een ra als hijsboom gebruikt.

Er waren talloze ernstige technische mankementen aan 
de Eendracht, tot ergernis van admiraal de Ruyter. Na 
aankomst in Cadiz was het nodig om direct de fokkemast 
en grote steng te vervangen, een enorm karwei dat in zes 
dagen werd geklaard. De Spanjaarden die toekeken, ston-
den er versteld van en ze zeiden dat zijzelf daar wel zes 
weken over gedaan zouden hebben. In Cadiz kreeg De 
Ruyter opdracht van de Spaanse Koningin-Regentes Maria 
Anna van Oostenrijk om zich bij de Spaanse vloot te voe-
gen. Die zou zich bevinden in Cartagena en Barcelona. Op 
7 oktober ging het eskader anker op en onder zeil. 

op zoek naar de spaanse oorlogsschepen
De ene tegenslag volgde op de andere: onderweg naar 
Barcelona kwam de Eendracht midden in de nacht van 
11 op 12 november in aanvaring met een Nederlandse 
koopvaarder waarbij nogal wat schade aan de boeg werd 
opgelopen. Tijdens een storm verloor De Ruyter het con-
tact met het eskader van elf schepen van vice-admiraal 
den Haen.
De Ruyter zeilde via Alicante en Vineros naar Barcelona, 
maar nergens trof hij Spaanse oorlogsschepen aan, on-
danks alle toezeggingen. Hij kreeg echter wel overal een 
groots onthaal en in Barcelona werd de bemanning van 
de schepen niet vergeten. Hier werden vijf runderen, vijf-
tig schapen, tweehonderd kippen en kalkoenen en zestien 
manden met fruit aan boord afgeleverd tot grote vreugde 
van de schepelingen.7 Dagenlang werd er dankbaar 
gebruik gemaakt van deze lekkernijen. Op 4 december 
werd geankerd in de baai van Cagliari, Sardinië, waar de 
Spaanse vloot alweer niet werd aangetroffen. Hier vernam 
De Ruyter dat het eskader van den Haen enkele dagen te-
voren van hieruit naar Napels was vertrokken. Hij stuurde 
terstond enkele schepen daarheen om Den Haen tot de 
orde te roepen en hem te sommeren zich weer onder de 
vlag te voegen. 
Tijdens het verblijf in Cagliari werd De Ruyter grandioos 

De Spaanse Koningin-Regentes Maria Anna van 

Oostenrijk (1634 – 1696), geschilderd door Diego 

Velázquez. (nl.wikipedia.org/)

Zeer zware arbeid
Het lichten van het anker is een mooi voorbeeld van zeer 
zware arbeid. Zo’n anker woog 2000 kilo, dit moest met 
mankracht uit de modder worden getrokken en dan met 
een grote modderkluit worden opgehesen en geborgd. 
Om het schip in de richting van het anker te trekken, 
was veel kracht nodig. In het uiterste geval kapte men de 
ankertros. Zeer veel ankers zijn inmiddels van de bodem 
van de zee opgevist. 

Bij het indraaien van de ankertros werd de kaapstander 
gebruikt, dat was een verticale lier, voorzien van spaken 
rondom, waar ongeveer 50 mannen tegen duwden. 
Hierbij werd altijd gezongen. De ankertros was meer 
dan 20 centimeter dik en om die in te draaien werd dan 
ook gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘kabelaring’, 
een dik touw zonder eind, dat een aantal malen om de 
spindel van de kaapstander geslagen kon worden. De 
kabelaring werd over een aantal meters met seizings 
aan de ankertros vastgemaakt en zo kon hij worden 
binnengehaald. 
Zodra het anker was gelicht moest het schip kunnen 
wegzeilen Om de zeilen uit te brengen gingen de 
manschappen het want in, langs een touwladder naast 
de mast, naar boven en dan langs de ra’s naar buiten, 
dat heette ‘uitleggen’, tot het einde van de arbeid, dan 
mocht men ‘inleggen’ en weer naar beneden komen. 
De meesten hadden blote voeten, dan hadden ze meer 
greep op de touwladder en langs de ra’s. Er moest heel 
wat gebeuren voordat ze schoenen aan wilden trekken, 
er zijn gevallen gemeld van bevroren voeten. 
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ontvangen door de Spaanse onderkoning. Tijdens een 
banket klonk het oudste volkslied ter wereld, het Wilhel-
mus. Dit maakte op de Nederlanders een grote indruk, 
het was tenslotte pas dertig jaar geleden dat wij nog in 
oorlog met Spanje waren. Op 13 december werd het 
anker gelicht en een week later, op 20 december, kwam 
men in de baai van Milazzo op de NO-punt van Sicilië, ten 
anker. Hier lag één Spaans oorlogsschip. De rest van de 
Spaanse schepen lag te Palermo. Ze waren nog niet ge-
reed en De Ruyter besloot daar niet op te wachten.

de slag bij stromboli
Op 1 januari verscheen Den Haen en voegde zich bij de 
rest van de vloot. De Ruyter zou Messina vanuit zee blok-
keren terwijl vanaf het land de aanval zou worden inge-
zet. Vlak voor kaap Faro, de 3 kilometer brede toegang 
tot straat Messina, hoorde hij dat er een grote Franse 
vloot was gezien in het Noordwesten. Dat moest  
Duquesne zijn, de Franse bevelhebber, die de Spaanse 
vloot het jaar daarvoor had verslagen. De Ruyter wilde 
voorkomen dat de vloot van d’Almeras (10 grote sche-
pen), liggende in Messina, zich met die van Duquesne (20 
grote schepen) zou verenigen. De Ruyter bereidde zich 
voor op de strijd. 

Op 8 januari begon de slag bij Stromboli. Admiraal 
Duquesne had na de slag bij Schooneveld de tactiek van 
de Ruyter goed bestudeerd.8 Daar plukte hij nu de vruch-
ten van. Hij had een felouque (klein snel jacht) naar Mes-
sina gestuurd om d’Almeras opdracht te geven hem te 
helpen tegen de Ruyter9 maar hij werd thans gedwongen 
zonder de hulp van d’Almeras slag te leveren. De Ruyter 
zag dat de Franse vloot veel groter was dan wat hem 
steeds was verteld en hij maakte zich grote zorgen over 
de afloop van de strijd. Hij beschikte over slechts 9 grote 
en 17 kleinere schepen, 340 kanons en 4800 man, terwijl 
Duquesne 20 grote schepen had, 650 kanons en 7200 
man.

de zeeslag 
Nu konden de mannen in praktijk brengen waar zij zo dik-
wijls voor hadden geoefend. De geschutspoorten werden 
geopend, voldoende munitie klaargelegd bij elk kanon, de 
bakstafels werden aan het plafond bevestigd, het vuur in 
het kombuis werd gedoofd en nog veel meer voorberei-
dende maatregelen werden getroffen.

Toen de twee admiraalsschepen elkaar dicht genoeg ge-
naderd waren, opende de Eendracht het vuur met een 
salvo, direct gevolgd door een salvo vanuit het Franse 
schip. Daarna bleef het schieten doorgaan, elk kanon kon 
ongeveer 1 schot per minuut lossen en er werd geschoten 
zodra men er klaar voor was. Vijandelijke kogels sloegen 
natuurlijk ook in op de Eendracht waarbij doden en ge-
wonden vielen. Er zouden meer dan 35000 schoten zijn 
afgevuurd door de Fransen.10

Het moet een enorme heksenketel zijn geweest van ge-
schreeuw, kanonschoten, gekerm van gewonden en insla-
gen van vijandelijke kogels. Zowel Franse als Nederlandse 
bronnen vermelden dat er tot driemaal toe een aanval 

De Slag bij Stromboli, geschilderd door Jean Antoine Théodore Gudin (1854). (en.wikipedia.org)

Het bedienen van het kanon
Bij het afgaan van het schot sprong het kanon achteruit 
door de terugslag, het recuul. Het werd dan met een 
schok gestuit in een lus van een heel dik touw. Daarna 
moest de loop van binnen worden schoongeveegd. Een 
kardoes (een kartonnen zakje met kruit), werd erin 
gestoten, de kogel erna, het lont werd erin gestoken 
en daarna werd het kanon met twee vierlopers weer 
naar voren getrokken en, rekening houdende met 
de bewegingen van het schip, op het juiste moment 
afgevuurd.
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met een brander op de Eendracht werd afgeslagen. Drie 
uur lang werd er verwoed gestreden tot het gevecht in 
de namiddag ten einde kwam. Er waren 7 doden op de 
Eendracht, 6 zwaargewonden en 24 lichtgewonden. Die 
nacht werd er hard gewerkt om de opgelopen schade 
zoveel mogelijk te herstellen. De Ruyter schreef na de slag 
in zijn journaal: 
‘…..sy quaamen in soo goeden order aan, als ick wel hoe-
yt eenijge batalyen ter see gesyen heb …. ick moet met 
waerheyt seggen, dat dese Fransche konuncks schepen 
haer seer manlyck hebben gedragen”.11

 
De Nederlandse schepen hadden zich goed geweerd, er 
waren ongeveer 400 doden en gewonden, evenveel als 
bij de Fransen.12 Duquesne behoorde ook zelf tot de licht-
gewonden. De slag was onbeslist geëindigd. 

De Franse vloot was de volgende dag niet bereid om 
de strijd te hervatten. Op diezelfde dag voegden negen 
Spaanse oorlogsschepen zich bij het Nederlandse eskader. 
Er werd koers gezet naar Palermo, maar door tegenwind 
gedwongen, ging men uiteindelijk weer ankeren in de 
baai van Milazzo. 

op weg terug naar het vaderland
De zes maanden dat de expeditie mocht duren waren 
bijna voorbij en De Ruyter besloot op 22 januari thuis te 
varen ‘verlaetende dit coninckryck sonder troost’.13 maar 
hij beloofde de Spanjaarden om langs Napels en Livorno 
te zeilen om daar eventueel van de consul nieuws uit Den 
Haag te ontvangen. Inderdaad, ter hoogte van Livorno 
ontving hij de brief met de opdracht nog langer in de 
Middellandse Zee te blijven en in Napels te gaan bevoor-
raden. 

Daar, in Napels, slaagde de Ruyter erin op 11 februari de 
bevrijding van 26 Hongaarse predikanten te bewerkstel-
lingen, die als galeislaven, om hun geloof, al negen maan-
den lang op Spaanse galeien verbleven. Na hun bevrijding 
werden ze vanaf de galeien in eerste instantie naar de 
Gouda, het schip van vice-admiraal den Haen overge-
bracht. De Ruyter had het zo geregeld dat Den Haen, de 
man met wie hij voortdurend overhoop lag, midden in de 
nacht werd opgescheept met 23 man die hij onderdak 
moest verlenen. De volgende dag werden de predikanten 
door De Ruyter op de Eendracht ontvangen en daarna 
over de Nederlandse vloot verdeeld (twee predikanten 
werden nog uit de gevangenis en een uit een ziekenhuis, 
waar hij vastgeketend lag, gehaald, zodat het totale aan-
tal op 26 kwam). Uiteindelijk zouden zij zes weken later 
overstappen op een Engels schip dat hen naar Venetië 
heeft overgebracht.

Van Napels vertrok de vloot op 19 februari naar Palermo, 
voor een reparatie- en onderhoudsperiode van drie we-
ken, waarna de gecombineerd Spaans-Nederlandse vloot 
op 20 maart het anker, wederom in de Baai van Milazzo, 
liet vallen. 

Zo eindigde het eerste deel van de expeditie. Het doel, 
het onderwerpen van de opstandige stad Messina, was 
nog niet bereikt. In het tweede artikel zal het verdere, en 
dramatische, verloop van deze expeditie worden beschre-
ven, alsmede de thuisreis.

Kltze b.d. j.f. nuboer werd in 1959 als officier be
edigd en verliet de Km in 1991. voornaamste plaat
singen: hr. ms. noord brabant (19661968), mld 
betrokken bij atlantic vliegtuigen (19681975), hr. 
ms. tjerk hiddes (19751977), bij marat washing
ton (19801983), dmKm afd. onderwaterdetectie, 
project office aor madrid (19881991). sinds 1991 
woont hij in frankrijk. recentelijk is hij betrokken 
geraakt bij de stichting michiel de ruyter.

noten
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2  C.R. Boxer, “De Ruyter, en de Engelse Oorlogen in de Gouden 

Eeuw”, 1974, blz 95.
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de Ruyter”, 1687, blz 912.
4  R. Prud’homme van Reine, “Rechterhand van Nederland”, 

1996, blz 300.
5  F. L. Diekerhoff, “De Oorlogsvloot in de Zeventiende Eeuw”, 
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de laatste reis van admiraal de Ruyter (1675-1676) 
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kVMo Zaken 

De KVMO hecht eraan om in het ledenbestand aantekening te houden van KVMO-leden die tevens 
veteraan zijn. Bij gelegenheden zoals Prinsjesdag en de Nationale Herdenking, waarbij zogenoemde 
erecouloirs worden gevormd, kan de KVMO ‘haar’ veteranen dan gericht informeren en kan hen 
worden gevraagd of zij daaraan willen deelnemen. 

Registratie veteranenstatus in 
ledenadministratie KVMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 14 FEBRUARI 
VALENTIJN 

 

RESERVEREN 
0223 614225 MENUPRIJS 

€ 25,- 

18:30 UUR AANVANG 

3 GANGEN VALENTIJN MENU 

MENUPRIJS € 25,- (incl. aperitief & menu) 

 ÉÉN VAN ONZE GASTEN ZULLEN WIJ VERRASSEN MET EEN KADOBON 
“EEN DINER VOOR TWEE IN DE MARINECLUB” 

 
●      DE MARINECLUB  ●      0223 614225/ 657688  ●      WWW.MARINEOFFICIERSCLUB.NL 

ADVERTENTIE

Oproep! 

Daarnaast kan de KVMO hen gericht benaderen of infor-
meren over veteranen-onderwerpen. Die informatie kan 
de KVMO weer gebruiken om de belangen van deze spe-
cifieke groep goed te kunnen behartigen in het Veteranen 
Platform, waarbij de KVMO is aangesloten.

Een aantal jaren geleden is de KVMO begonnen met het 
registreren van haar veteranen. Bij controle is onlangs 
gebleken dat onze ledenadministratie op dit punt niet 
meer helemaal up-to-date is. Het is nodig een inhaalslag 
te maken. We hebben daarbij uw hulp nodig. 

vandaar deze oproep aan onze leden
Bent u veteraan, lid van de KVMO, en wilt u in de leden-

administratie als ‘veteraan’ worden geregistreerd, ga dan 
naar www.kvmo.nl/wijzigingsformulier

Daar kunt u het formulier invullen en met één druk op de 
knop versturen. 

Voor alle duidelijkheid: de KVMO zal uw registratie als 
‘veteraan’ uitsluitend nog in het ledenbestand opnemen 
op basis van uw wijzigingsformulier.
Indien u onverhoopt buiten uw wil als veteraan staat ge-
registreerd, zal dat op uw aangeven uiteraard alsnog in 
het ledenbestand worden doorgehaald.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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Agenda KVMO 2015

werkbezoeken hoofdbestuur

   2 mrt  Van Ghentkazerne, Rotterdam
 13 april   Nieuwe Haven, Den Helder
   1 juni  PKC, Den Haag
   7 sept  Kromhoutkazerne, Utrecht
 26 okt  Nieuwe Haven, Den Helder
 30 nov    Van Braam Houckgeestkazerne, 

Doorn

houdt twitter, facebook, kvmo.nl en de 
nieuwsbrieven Kvmo in de gaten voor 
definitieve tijden en locaties.

evenementen/vergaderingen 

19 mrt    KVMO Veteranendag, Nationaal 
Militair Museum, Soesterberg

12 mei     KVMO 64-jarigendag, MEA, 
Amsterdam

  8 juni    Algemene Vergadering & Symposium, 
Van Ghentkazerne, Rotterdam, 
keynotespeaker A. Aboutaleb

25 juni    Ledenraad Koepel 
Officierenverenigingen GOV|MHB,  
Frederikkazerne, Den Haag

19 nov    Ledenraad Koepel 
Officierenverenigingen GOV|MHB,  
Frederikkazerne, Den Haag

zie ook kvmo.nl/kvmoactiviteiten voor 
een volledig overzicht en verdere 
informatie.

19 maart 2015

Inschrijving KVMO 
Veteranendag

Hoofdbestuurswisselingen

Afdeling Caribisch Gebied 

Lezing en rondleiding

Onlangs hebben de bij de KVMO bekende veteranen 
per brief een uitnodiging ontvangen voor de KVMO 
Veteranendag op donderdag 19 maart 2015.

Zij kunnen zich via de site van de KVMO,  
www.kvmo.nl/kvmoveteranendag, inschrijven 
voor deze dag. 
Dit kan ook via deze directe link: 
http://goo.gl/forms/Xbbvghzatz 

De inschrijvingstermijn eindigt op 27 februari a.s.

Afgelopen maand hebben er enkele wisselingen 
plaatsgevonden in het hoofdbestuur. KTZA b.d. Peter 
van Sprang (WG Post Actieven), MAJMARNS KMR 
drs. Hans Steensma (WG Elders Actieven) en LTZ 2 OC 
(TD) Bart Meere Bsc (WG Jongeren) zijn afgetreden en 
hebben het hoofdbestuur verlaten.
Het hoofdbestuur dankt hen voor hun inzet voor 

Op vrijdagmiddag 27 februari wordt er voor 
KVNRO-leden een lezing over de Kustwacht CARIB 
verzorgd, incl. een  rondleiding over het Reddings- en 
Coördinatiecentrum KW CARIB. Aansluitend is er een 
borrel. Ook KVMO-leden zijn van harte welkom!

datum : 27 februari
tijd : 14.00 – 16.30 uur
tenue : batman

Opgave uiterlijk 25 februari, bij de KVMO-vertegen-
woordiger CARIB, Pieter Jan van Roon,  
e-mail: pj.v.roon.01@mindef.nl

de KVMO en zal, conform marinetraditie tijdens het 
uiteten, op gepaste wijze afscheid van hen nemen.
Per 1 januari jl. zijn LTZ1 (LD) KMR Chiel Venema 
(WG Elders actieven) en KLTZ Mary Riemens (WG 
Genderbeleid) toegetreden. Het hoofdbestuur hoopt 
u op korte termijn nader te kunnen informeren over 
de invulling van de nog bestaande vacatures.



de Koninklijke vereniging van marineofficieren

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

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZ ing. M.E.M. de Natris 
Vice-voorzitter:
KTZ mr. N.A. Woudstra
Secretaris:
LTZ 2 OC  M.M.H. Heijligers 
Penningmeester:
KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt

Namens Afdeling Noord
LTKOLMARNS T.A. van Dishoeck 
Namens Afdeling Midden
KLTZ ing. W.P. Groeneveld  
Namens Afdeling Zuid
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman 
Namens Werkgroep Postactieven
vacature  
Namens Werkgroep Elders Actieven
LTZ1 (LD) KMR M. Venema  
Namens Werkgroep Jongeren
vacature  
Namens de Werkgroep Genderbeleid 
KLTZ M.A.W. Riemens

Afdelingsbesturen:
Noord:
LTKOLMARNS T.A. van Dishoeck 
KLTZ P.J. van Maurik
KLTZ b.d. B. Fritzsche
LTZ1 ing. R.A. Paarlberg
LTZ 2 OC (TD)  dr. ir. W.L. van 
Norden

Midden:
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
KLTZ (TD) ir. J.J. Bleijs 
KLTZ b.d. J. de Jonge

Zuid:
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman 
maj KL b.d. P. van der Laan 
KLTZ (SD) A.J. Zwiers 
KLTZA b.d. P.A. Brons 
(postactieven)
KLTZ (TD) T.S. van Tongeren

Caribisch Gebied:
KLTZ (LD) drs. P.J. van Roon

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

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

39

marineblad   |   februari 2015

de deadline voor het aanleveren van Kopij voor de rubrieK KvmozaKen voor het maartnummer is 16 februari 2015.

IN MEMORIAM
 

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

SBN b.d. j.j. binnendijk  († 10 januari 2015)
KTZ b.d. g.f. de ronde († 5 januari 2015)

KTZAR b.d. j.w. pinke († 29 december 2014)
Jhr. a.p.h.j. mollerus († 29 november 2014)

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

3 feb
7 april

2 juni

26 feb

26 mrt

19 april

5 juni

borrel met lezing en diner (Kvnro)
Locatie            : de Merelhoeve
Aanvang         : 17.00 uur
 
borrel met lezing en diner (Kveo)
Locatie            : de Merelhoeve
Aanvang         : 17.00 uur
 
oranjeborrel met broodmaaltijd (Kvmo)
Locatie            : de Merelhoeve
Aanvang         : 13.00 uur
 
barbecue (Kvmo)
Locatie            : de Merelhoeve
Aanvang         : 18.00 uur

afdeling zuid 

Afdelingsactiviteiten eerste helft 2015
afdeling noord 

afdeling midden 

3 feb
3 mrt

7 april
5 mei
2 juni
7 juli

4 mei

postactieve bijeenkomsten
Locatie : Marineclub, Den Helder
Aanvang : 17.30 uur 

Kranslegging bij monument
‘voor hen die vielen’
Locatie : Den Helder  
Aanvang  : 11.00 uur

afdelingsborrels
Locatie : PKC, Bruin Cafe, Den Haag
Tijd  : 16.30-18.30 uur 

bbQ
Locatie : Frederikkazerne, Den Haag 
Tijd : 16.30-19.00 uur

Alle activiteiten staan open voor KVMO leden, ook als een andere 
vereniging de organisatie verzorgt. Voor vragen of nadere informatie 
over het programma kunt u mailen naar: Kvmozuid@aim.com



1886: het eerste Marineblad
Het eerste nummer van het Marineblad verscheen in mei 1886, nu 129 jaar geleden. Tijdens 

en vlak na de Tweede Wereldoorlog moest het blad zijn werkzaamheden staken; het voorlopig 

laatste nummer werd in december 1942 uitgebracht. In juni 1947 zag Marineblad nr 1, 

jaargang 58, weer het licht. Vandaar: in 2015 125 jaargangen Marineblad!
marineblad

125
Jaar


