
1

MARINEBLAD
NUMMER 2  |  MAART 2013  |  JAARGANG 123 UITGAVE VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN MARINEOFFICIEREN

1883-2013

Special scheepsveiligheid
• CBRN: ver van mijn bed?
• Nut en noodzaak innovatie

Onderzeeboten onmisbaar!

Nieuw!
• En mijn scriptie is...

• Verleden-heden

www.kvmo.nl

��������	
������������	
������ ����������������



inhoud

COLUMNS 

3  VOORZITTER KVMO

12  SERGEI BOEKE

18  KO COLIJN

MENSEN
 
23  ERELEDEN 

Teun Steenbeek

27  EN MIJN SCRIPTIE IS... 
Daniël Stomp

33 JONGEREN 10X 
 Harko-Jan Huizenga

35 IN MEMORIAM 

ACTUEEL / KENNIS

4  OPINIE 
Onderzeeboten: 
onmisbaar!  

SPECIAL 
SCHEEPSVEILIGHEID 
8  CBRN: Ver van mijn bed of 

monster onder mijn bed?

13  Nut en noodzaak van 
innovatie

19  Innovatie nu en in de 
toekomst 

 

VASTE RUBRIEKEN 

11 CARTOON

16 VERLEDEN-HEDEN 
 Het Marineblad in 1955

26 BOEKEN

28 HISTORIE 
  De ondergang van  

Zr. Ms. Adder

34 KVMO ZAKEN
 KVMO-Veteranendag

35 ACTIVITEITEN
 

 8 4

10X
AAN HET WOORD

33

2

19

27

���������
	
�������	��� KATERN

Beschrijvingsbrief 2013

��������	
������������	
������ ����������������



ISSN: 0025-3340

Hoofdredactie:
KLTZ ing. M.E.M. de Natris
Mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Eindredactie
Mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Artikelencommissie
drs. A.A. Bon, LTZA 1 mr. M.D. Fink,  
LTZT 1 F.G. Marx MSc., KPLADBZ N. de Lange 
Bc., LTZE 2OC dr. ir. W.L. van Norden,   
LTZ2OC drs. R.M. de Ruiter, LNTKOLMARNS  
dr. drs. A.J.E. Wagemaker MA,   
MAJMARNS R.A.J. de Wit

Medewerkers:
Mw. drs. Z. Borgeld-Guman, mr. S. Boeke
prof.dr. J. Colijn, KLTZT  H. Boomstra (cartoon)
AVDD (foto’s, tenzij anders vermeld)

Adres redactie
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Tel. 070-383 95 04
marineblad@kvmo.nl
www.kvmo.nl

Vormgeving
Frank de Wit
Tel. 038-455 17 54

Drukwerk
Èpos|Press 
Postbus 1070
8001 BB Zwolle

Advertenties
070-383 95 04

Abonnementen 
Voor leden van de KVMO is het Marineblad 
gratis. Informatie over het lidmaatschap van de 
KVMO staat op: 
www.kvmo.nl/ 
veelgestelde-vragen   
Niet-leden betalen € 49,50 (NL) of € 69,50 
(buitenland) per jaar.

Copyright Marineblad
Overname van artikelen is enkel toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de redactie en 
onder uitdrukkelijke vermelding van de bron. 
Artikelen in het Marineblad vertolken niet 
noodzakelijk de visie van het hoofdbestuur van 
de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren 
of van de redactie. De inhoud van artikelen blijft 
geheel voor verantwoording van de auteur(s). 
Richtlijnen voor het schrijven en aanleveren van 
artikelen zijn in te zien op 
www.kvmo.nl/marineblad.

Adreswijziging
Zo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:
Secretariaat KVMO 
Antwoordnummer 93244 
2509 WB Den Haag
(geen postzegel nodig)
of secretariaat@kvmo.nl

Foto cover:   
Onderzeeboot in de  

Schotse kustwateren tijdens 
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In het Marineblad komt u op verschillende pagina’s een Qr-code 
tegen. Hiermee kunt u met uw smartphone of tablet direct naar 
de website van de KVMO of andere sites, waar u aanvullende 
informatie kunt inzien of downloaden. 
Om te kunnen scannen heeft u een QR-scanner nodig. Deze kunt 
u gratis downloaden in de Itunes store (Apple) of Googleplay store 
(android). @voorzitter_kvmo

H
et hoofdbestuur van de KVMO werd afgelopen maand blij verrast met de 
mededeling van de Koninklijke Bibliotheek dat zij het ‘Vakblad’ Marineblad van 
jaargang 1886 tot 1940 heeft gedigitaliseerd en dat deze jaargangen toegankelijk 
zijn via een webdienst. Een mooi eerbetoon aan het vakmanschap van onze (oud)

redacteuren en onze leden, die jaar in jaar uit voor hoogwaardige artikelen zorg dragen.  

In dit nummer vindt u twee nieuwe rubrieken. De eerste heeft als titel ‘En mijn scriptie is...’. 
De eer is gegund aan TLNT Daniël Stomp. Ik heb Daniël op 1 februari jl. namens u allen de 
KVMO-scriptieprijs 2013 overhandigd. De tweede nieuwe rubriek is in het kader van ons 
jubileumjaar. In deze rubriek wordt een artikel uit een ‘oud’ Marineblad gekoppeld aan 
de hedendaagse ontwikkelingen. MARMARNS Rob de Wit neemt ons terug naar 1955. In 
dat jaar schreef KAPMARNS A.C. Lamers het opiniestuk ‘De Marinier’. Het artikel wordt 
gelegd naast het artikel van BGENMARNS Oppelaar uit het Marineblad december 2012. De 
bevindingen zijn bijzonder.

In het interview met erelid en oud-voorzitter KTZA b.d. Teun 
Steenbeek wordt onder meer stilgestaan bij de roerige Malieveld-
periode aan het begin van deze eeuw. Steenbeek stelt het belang 
van saamhorigheid en solidariteit binnen onze beroepsvereniging 
aan de orde. Daar sluit ik me geheel bij aan!

Dit Marineblad zoomt in op scheepsveiligheid. Dit heeft te maken 
met de reden van de oprichting van de KVMO, 130 jaar geleden. 
Rammonitor Zr. Ms. de Adder verging in 1882 op klaarlichte dag 
met ‘man en muis’ voor de kust van Scheveningen. De oorzaken 
van de ramp moeten worden gezocht in technisch-operationele 
en veiligheidsgebreken. Naar aanleiding van deze ramp werd op 

10 april 1883 de KVMO opgericht.  Ter nagedachtenis aan de slachtoffers zal de KVMO op 
10 april as. een krans leggen bij het monument voor De Adder.

Het belang van scheepsveiligheid wordt nogal eens onderschat. KLTZT Henk Boomstra, in 
zijn artikel ‘CBRN: ver van mijn bed of monster onder mijn bed?’ noemt het een ‘blinde vlek 
binnen onze Marine’. Het wordt tijd voor awareness, bewustzijn, op dit punt. Toch vindt 
er wel degelijk technische innovatie plaats, getuige de bijdrage van LTZT 2 Bart Meere. 
Echter, het zal altijd mensenwerk blijven. Bemanningen worden steeds kleiner en er wordt 
beknibbeld op opleidingen. ‘Rode draad’ in de artikelen is: hoe ver kunnen we gaan zonder 
buiten de veiligheidsmarges te geraken. 

Awareness, het zou dan ook kunnen gaan om het onderkennen van het belang van de 
Onderzeedienst. De titel van het openingsartikel spreekt boekdelen: ‘Onderzeedienst: 
onmisbaar!’ Met onze oceaangaande dieselelektrische onderzeeboten heeft de Nederlandse 
krijgsmacht binnen de ‘Westerse wereld’ een uniek en goedkoop stealth wapen in handen, 
waarmee Nederland zich onderscheidt en een zeer aantrekkelijke samenwerkingspartner is. 
Hier zouden politici zich veel meer bewust van moeten zijn.

Kortom, een Marineblad met veel variatie. Ik wens u veel leesplezier.
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Onderzeeboten:
onmisbaar!
Achtergrond
De toename van het aantal vredes- en stabilisatiemissies 
vanaf de jaren 90 onderstreept die ambitie. Desondanks 
werd de krijgsmacht in twee decennia tijd met diverse 
grote bezuinigingen geconfronteerd. Heel lang werd 
daarvoor de ‘kaasschaaf’-methode gebruikt, maar er 
kwam onvermijdelijk een moment dat deze methodiek 
niet meer werkte en complete wapensystemen afgestoten 
werden. Zo kwam er in 2005 al een einde aan de Marine 
Luchtvaartdienst en in 2011 viel het doek voor de 
cavalerie. 

De onderzeedienst wordt vaak genoemd als 
het volgende te schrappen onderdeel. In het 
conceptverkiezingsprogramma van de PvdA uit 2012 
werd daar al op geduid en onlangs verscheen een rapport 
van Clingendael 1 waarin 4 toekomstscenario’s voor de 
krijgsmacht werden geschetst. In maar liefst 3 daarvan 
was geen plaats meer voor de onderzeedienst. Mocht 
later dit jaar besloten worden de JSF aan te schaffen dan 
kan verder snijden in de krijgsmacht wel eens waarheid 
worden. Dat project belooft namelijk zo duur te worden 

dat er voor landmacht en marine nauwelijks nog geld 
overblijft. Afstoten van de onderzeedienst is echter 
om meerdere redenen een onverstandige beslissing. 
Nederland zou hierdoor zijn belangrijkste strategische 
wapen kwijtraken en financieel levert dit geen voordeel 
op.

Uniek in Europa en in de NAVO
Nederland is het enige land in West-Europa met 
oceaangaande dieselelektrische onderzeeboten. 
Binnen de NAVO heeft alleen Canada die capaciteit en 
daarbuiten, in de ‘westerse wereld’, alleen Japan en 
Australië. De USA en het UK hebben alleen nucleair 
aangedreven onderzeeboten. Die zijn groter, duurder en 
minder stil. Zweden (geen NAVO lid), Noorwegen (geen 
EU lid), Duitsland, Italië, Griekenland en Spanje hebben 
ook dieselelektrische onderzeeboten maar die zijn kleiner 
en kunnen niet zo ver en niet zo lang van huis als de 
Nederlandse boten. 

Uit het volgende overzicht blijkt dat de Nederlandse 
onderzeeboten een middenpositie innemen, niet alleen 

Sinds het einde van de Koude Oorlog, ruim 20 jaar geleden, zijn de defensie-uitgaven in Nederland 
gedaald van zo’n 2,9% naar 1,2% van het BNP. De ambities van de regering daarentegen zijn niet 
minder, maar juist groter geworden. In het post-Koude Oorlog tijdperk moest de krijgsmacht actief 
gaan bijdragen aan het bevorderen van de internationale rechtsorde overal ter wereld. 

Nederland is het enige land in West-Europa 
met oceaangaande dieselelektrische 

onderzeeboten.
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in grootte, maar ook in prijs, tussen de grote nucleaire 
en de kleinere kustonderzeeboten van een aantal landen. 
Binnen de NAVO zijn alleen de Canadese onderzeeboten 
vergelijkbaar, maar die hebben vanaf de dag dat ze in 
gebruik zijn genomen veel te maken met technische 
problemen.2 

Geen van de hieronder genoemde landen voert een 
discussie over het al of niet voortbestaan van zijn 
onderzeedienst. Frankrijk, Noorwegen, Spanje en Zweden 
hebben al vervangingstrajecten gepland of zijn zelfs al 
nieuwe onderzeeboten aan het bouwen. Japan is zelfs 
van plan zijn aantal onderzeeboten uit te breiden. 

Land

USA

UK

Nederland

Frankrijk

Canada

Spanje

Zweden

Duitsland

Italië

Noorwegen

Australië

Japan

Klasse

Sea Wolf

Virginia

Los Angeles

Astute

Trafalgar

Walrus

Rubis

Victoria4  

Agosta 

Gotland

Södermanland

Type 212

Type 212/ Todara 

Ula

Collins

Soryu

Oyashio

Harushio

Aantal

3

9

42

2

5

4

6

4

3 

3

2

6

4

6

6

4

11

1

In dienst

1997-05

2004-13

1976-96

2010-

1983-91

1990-94

1983-92

2000/04

1983-85

1996

1989

2005-14

2006-14

1989-92

1996-03

2009-12

1998-08

1994

Aandrijving

Nucleair

Nucleair

Nucleair

Nucleair

Nucleair

Dieselelektrisch

Nucleair

Dieselelektrisch

Dieselelektrisch

Dieselelektrisch/AIP

Dieselelektrisch

Dieselelektrisch/AIP

Dieselelektrisch/AIP

Dieselelektrisch

Dieselelektrisch

Dieselelektrisch/AIP

Dieselelektrisch

Dieselelektrisch

Deplacement

8600/9100

7900/

6000/6900

7000/7400

4800/5300

2450/2800

2400/2700

2400/

1500/1760

1500/1600

1400/1500

1400/1800

1400/1800

1050/1150

3000/3300

2900/4200

2700/4000

2500/2900

Kostprijs

  

$ 2.800.000.000

$ 2.500.000.000

£ 1.300.000.000

€ 422.000.000

£ 225.000.0005  

€ 100.000.000

A$ 830.000.000

De voordelen 

Internationale samenwerking
Internationale samenwerking betekent dat Nederland ook 
iets substantieels in moet kunnen brengen. Troepen levert 
bijna elke bondgenoot, gevechtsvliegtuigen hebben de 
meesten ook nog wel. De onderzeeboten (maar dit geldt 
bijvoorbeeld ook de LCF’s en de Patriots) vormen echter 
zo’n specifieke capaciteit dat door deze weg te snijden 

Nederland geen onderscheidend vermogen meer heeft en 
geen aantrekkelijke samenwerkingspartner meer is. 

Verzamelen van inlichtingen 
Nederland heeft geen spionagesatellieten6 en geen 
lange-afstand verkenningsvliegtuigen.7 Voor het krijgen 
van militaire inlichtingen is Nederland vrijwel volledig 
afhankelijk van bondgenoten. In de wereld van de 
militaire inlichtingen wordt informatie vaak met elkaar 

Onderzeeboten opereren in 

zeer ondiep water, dicht onder 

de kust, overal ter wereld 

om elektronisch en optisch 

inlichtingen te verzamelen.
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geruild. We kunnen echter niet met lege handen 
aankomen en verwachten dat we daar iets voor terug 
krijgen.8 De dieselelektrische onderzeeboten vullen hier 
nu nog een plek in die niet door nucleaire onderzeeboten 
kan worden gevuld: opereren in zeer ondiep water, 
dicht onder de kust, overal ter wereld om elektronisch 
en optisch inlichtingen te verzamelen.9 Het opgeven van 
de onderzeedienst betekent ogenblikkelijk dat we als 
kleinste van de groten (of grootste van de kleinen – just 
a matter of perspective) niet meer met de belangrijke 
bondgenoten aan tafel zitten als het gaat om inlichtingen 
en onderzeebootoperaties. Dit wordt onderschreven door 
de vorige Commander, Naval Submarine Forces (en huidig 
directeur, Naval Nuclear Propulsion Program), admiraal 
Richardson: “the Dutch are doing things we couldn’t 
possibily do, and if we could, we would have to deny it”. 
Het Nederlands optreden in het Caraïbisch gebied komt 
bijvoorbeeld nooit in de krant - daarvoor wordt bewust 
gekozen - maar is van wezenlijk belang voor de War 
Against Drugs.

Strategisch en tactisch 
In de marinestudie van 2005 werd de omvang van de 
marine vastgesteld op: 4 + 4 + 4 + 4 schepen. 4 LC 
fregatten, 4 M fregatten10, 4 patrouilleschepen en 4 
onderzeeboten. Een moderniseringstraject voor zowel 
de resterende M-fregatten als de onderzeeboten was 
nodig om het verlies aan slagkracht op te vangen door de 
vermindering van het aantal fregatten.11 Dit geheel vormt 
een bouwwerk dat instort als één van de pijlers wordt 
weggehaald. 

Vergeet de JSF; het ultieme stealth wapen is nog 
altijd de onderzeeboot, die is namelijk erg lastig op te 
sporen. Door de mogelijkheid zich vrijwel onzichtbaar 
te verplaatsen kan één enkele onderzeeboot het hele 
scheepvaartverkeer in de straat van Hormoez aan 
banden leggen. Eén onderzeeboot in het zuiden van de 
Atlantische Oceaan kan de hele Argentijnse vloot beletten 
uit te varen. Onderzeeboten creëren daardoor vooral 
veiligheid voor eigen eenheden. Niet onbelangrijk als we 
beseffen dat we Nederlandse marine-eenheden steeds 
vaker ver van huis in potentieel gevaarlijke gebieden 
inzetten. Als eigen eenheden vrij en onbedreigd door 
tegenstanders kunnen opereren, fungeren onderzeeboten 
als formidabele force-multipliers.
De mogelijkheden van een dieselelektrische onderzeeboot 
zijn ook tactisch ongekend. Een Nederlandse 
onderzeeboot kan zich ongemerkt onder een 
Amerikaanse carrier verschuilen (of tot zinken brengen, 
hetgeen bij oefeningen meer dan eens is gebeurd). Dit 
heeft de Amerikaanse marine er toe gebracht om van 
2005 tot 2007 een Zweedse onderzeeboot, compleet 
met bemanning, te leasen om weer ervaring te krijgen in 
oorlogvoering met dieselelektrische onderzeeboten.

Onder het mom, met boeven vang je boeven, zijn onder-
zeeboten ook het ultieme onderzeebootbestrijdingswa-
pen. Sinds 2004 is het aantal onderzeebootbestrijdings-
middelen al afgenomen met 6 M-fregatten en 13 Orions. 
Door de onderzeedienst op te heffen blijven er slechts 2 

M-fregatten over (een LC fregat heeft nu eenmaal beperk-
tere middelen voor onderzeebootbestrijding dan een M-
fregat). De Nederlandse marine zou voor zijn bescherming 
tegen onderzeeboten vrijwel volledig afhankelijk worden 
van anderen en zelfstandige inzet in crisisgebieden wordt 
dan veel moeilijker.

Tot slot  
Weinig bekend is dat onderzeeboten ook mensenlevens 
kunnen redden. Varend dicht onder de Somalische kust 
kan al het uitgaande verkeer over een groot deel van de 
kustlijn in de gaten worden gehouden. Door vroegtijdige 
signalering kunnen koopvaardijschepen hun koers 
verleggen of assistentie inroepen van patrouilleschepen 
of VPD’s. Bij een scenario zonder onderzeeboten zo 
dicht onder de kust zijn er waarschijnlijk ook meer 
patrouilleschepen en vliegtuigen nodig. En last, but not 
least: onderzeeboten kunnen ongezien special forces 
afzetten en weer oppikken. 

De kosten
Zeg je Walrus, dan zeg je Walrusaffaire. Na 25 jaar is 
die nog steeds beeldvormend voor de onderzeedienst 
als een kostenverslindend wapensysteem. Toegegeven, 
dat bouwproject was niet goed gestuurd. Maar achteraf 
vielen de kosten nog mee. Gebouwd in 2 series van 
resp. 940 en 750 miljoen gulden kostten de boten 
ongeveer 422 miljoen gulden per stuk (prijspeil 1990). 
Dat is toch nog goedkoper dan de Britse Upholderklasse, 
vergelijkbaar met de kosten van een M-fregat (ca. 355 
miljoen gulden in die tijd) en maar een fractie van de 
kosten van een nucleaire onderzeeboot. 

De exploitatiekosten zijn zelfs verrassend laag: de 
bemanning van een Walrusklasse onderzeeboot is maar 
een derde van die van een M-fregat en een kwart van 
een LC fregat. In totaal zijn er 290 militairen en 85 
burgermedewerkers dagelijks met de vier onderzeeboten 
bezig. Met een middelloonrekening van 50.000/jaar is 
dat 20 miljoen euro per jaar. Australië houdt zes boten in 
de vaart met 1.800 medewerkers. Dat is een factor drie 
meer.
Eens in de zes jaar gaat een onderzeeboot in 
meerjarig onderhoud. Dat kost ongeveer 15 miljoen 
euro. Voor alle boten samen dus 10 miljoen euro 
per jaar. De onderzeedienst levert wereldwijd het 
hoogste aantal operationele vaardagen: ongeveer 
400 per jaar. De meerkosten die daarmee gemoeid 
zijn (logistiek, vergoedingen etc.) belopen 0,3 miljoen 
euro per jaar. Halverwege de levensduur wordt een 
instandhoudingsprogramma uitgevoerd: dat is door 
de Tweede Kamer onlangs gemandateerd voor minder 
dan 100 miljoen euro - gedeeld door 40 jaar levensduur 
dus slechts 2,5 miljoen euro/jaar. De onderzeeboten 
kunnen zo zeker nog tot 2025, wellicht tot 2030 mee. 
De contracten voor dit onderhoud zijn al getekend: de 
onderzeedienst nu opheffen zou direct tot schadeclaims 
leiden.
De onderzeedienst afstoten leidt ook tot verlies van de 
kennis en capaciteit die nodig is om ASW te beoefenen. 
Dat zou neerkomen op het huren van capaciteit van 
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bondgenoten om bijvoorbeeld de bemanningen van de 
NFH-90’s op dat gebied getraind te houden. De vraag is 
of dat op termijn wel zo voordelig is.

De onderzeedienst levert ook gewoon geld 
op. De ondersteuning van FOST en SMCC (de 
commandantenopleiding) brengt jaarlijks ongeveer 3 
miljoen euro in het laatje.

Conclusies
Onderzeeboten zijn een niche capaciteit, niet 
alleen binnen de alliantie, maar ook wereldwijd. De 
onderzeedienst is marktleider op het gebied van lean 
en mean bemannen en exploiteren van onderzeeboten. 
Het aantal vaardagen dat de onderzeedienst met vier 
boten maakt is ongeëvenaard. 400 vaardagen per jaar 
is er ergens op de wereld een boot operationeel ingezet 
voor het vergaren van inlichtingen, het bestrijden van 
piraterij, het afluisteren van mobiele telefoongesprekken 
en het op peil houden van de hoofdvaardigheid: 
onderzeebootbestrijding. 

Er is geen ander land in de NAVO of de EU dat in 
het gat kan springen dat Nederland laat vallen als de 
onderzeedienst wordt opgeheven. De Canadese boten 
komen het dichtst in de buurt van de Nederlandse, maar 
verspreid over 2 oceanen en geplaagd door technische 
problemen is het onwaarschijnlijk dat de Canadezen 
hetzelfde kunnen als onze onderzeedienst. 

Het opheffen van de onderzeedienst levert nauwelijks 
geld op en berooft de Nederlandse krijgsmacht 
van een van de weinige mogelijkheden waarop het 
onderscheidend aanwezig kan zijn in de Atlantische 
alliantie. De capaciteit is er nu al, is relatief goedkoop om 
voorlopig in stand te houden en levert erg veel militaire 
toegevoegde waarde. Als de inzichten over enkele jaren 
zouden veranderen zou het vele miljarden meer kosten 
om een dergelijke capaciteit van de grond af aan opnieuw 
op te bouwen.
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Rob Wolvers is lid van de netwerkgroep defensie van de PvdA. 

De netwerkgroep defensie van de PvdA is opgericht voor 

partijleden die belangstelling hebben in defensie. Binnen de 

groep wordt vrij gediscussieerd met vertegenwoordigers van 

Defensie.

De onderzeedienst is marktleider op het 
gebied van lean en mean bemannen en 

exploiteren van onderzeeboten.

Dit artikel is een bewerking van een notitie die de auteur heeft 

opgesteld voor de discussie binnen de netwerkgroep. Dit artikel 

betreft dan ook de persoonlijke mening van de auteur en is niet het 

standpunt van de PvdA noch van de netwerkgroep.

 Scan de code, of ga naar 

www.kvmo.nl/2013, voor:

- de voetnoten bij dit artikel

- achtergrondinformatie in de vorm 

van krantenknipsels
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KLTZT HENK BOOMSTRA

In de algemene beleving van veiligheid is vooral plaats ingeruimd voor gevoel. Hoe veilig voel je je? 
Hoeveel maatregelen neem je totdat een grens is gepasseerd waarboven je een veilig gevoel hebt, en 
dat ook kunt beredeneren. Burgers hebben voor hun veiligheid de garantie dat politie en Defensie hun 
uiterste best doen. Voor militairen ligt dat wat anders. 

CBRN: Ver van mijn bed of 

monster onder mijn bed?

E
en militair weet dat 
hij altijd aan het 
scherpe eind van een 
confrontatie staat. Veel 
risico’s worden vooraf 
ingeschat en vervolgens 
geminimaliseerd.  

Risicobeperking  gebeurt met 
hardware, software, infrastructuur, 
tactieken en training. Niet elk risico 
is terug te brengen tot nul, en er is 
sprake van een zekere acceptatie 
dat er nu eenmaal slachtoffers 
vallen als gevolg van vijandelijke 
kogels, raketinslagen, explosies en 
branden, en ongelukken. Nooit 
vanzelfsprekend of aangenaam, wel 
geaccepteerd.

Er lijkt binnen onze Marine 
echter een blinde vlek in de 
wereld van dreigingsanalyses en 
tegenmaatregelen: op het gebied 
van CBRN bestaat de neiging om 
het bestaan ervan te ontkennen, of 
in elk geval als niet heel relevant in 
te schatten. Zo’n 20 jaar geleden 
was het niveau van gereedheid en 
geoefendheid nog in lijn met de 
realiteit om ons heen. Niet dat er op 
elke aanval of incident een 100% 
technisch en operationeel volmaakt 
antwoord klaar lag, maar de Marine 
was in staat om met vertrouwen 
de concreet aanwezige chemische 
dreiging  van Irak tijdens de 
Golfoorlog tegemoet te treden. Ook 
kon assistentie en expertise worden 
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verleend bij het ongeval met de 
chemicaliëntanker m.s. Anna Broere 
(1988). 

In het post-Koude Oorlogtijdperk 
lijkt het er echter op dat we met 
een zucht van verlichting het 
beschermende pak en het gasmasker 
in de kast hebben gepropt. De 
Russen komen toch niet meer met 
kernbommen en chemische wapens. 
Geen oefeningen meer, geen lastig 
logistiek beheer van apparatuur en 
kleding, geen innovatie. Wat je niet 
ziet, dat is er niet...

Gevolgen van incidenten
In de aloude formule ‘risico = kans x 
effect’ lijkt de kans op daadwerkelijke 
inzet of een incident weliswaar laag, 
echter de effecten ervan kunnen 
extreem hoog zijn, maatschappij-
ontwrichtend zelfs. Niemand wil 
naast iemand staan die ineens 
ademhalingsmoeilijkheden krijgt, 
blaren vertoont, begint te trillen 
of op de grond gaat liggen. Het 
onzichtbare maakt CBRN juist extra 
benauwend. Bij CBRN moeten we 
trouwens niet alleen kijken naar de 
klassieke oorlogsvoering, het scala 
is in de moderne tijd uitgebreid met 
Toxic Industrial Materials (TIM’s) en 
Toxic industrial Chemicals (TIC’s), en 
terroristische aanslagen. 
Vergist u zich niet: bijna dagelijks 

doen zich incidenten voor in de 
industriële wereld. Niet alleen kleine. 
Waarom zouden wij gevrijwaard 
blijven van Tsjernobyl- of Fukushima-
achtige voorvallen? De chemische 
brand bij Moerdijk bewijst dat 
Nederland niet goed is voorbereid 
op dit soort calamiteiten. Aan 
het spectrum van oorlogvoering 
is bovendien de asymmetrische 
component toegevoegd. Terroristen 
kunnen relatief eenvoudig aan 
grondstoffen komen om te gaan 
experimenteren met een nucleaire of 
chemische schreeuw om aandacht. 
We hebben het bij CBRN niet meer 
zozeer over een Weapon of Mass 
Destruction, maar wel over een 
Weapon of Mass Disruption. 

Een klein incident heeft al 
maatschappij-ontwrichtende 
gevolgen. De Sarin-aanslag in Tokio 
van 1995 heeft niet meer slachtoffers 
geëist dan een gemiddeld 
verkeersweekend in Nederland, 
toch waren wereldwijde angst en 
aandacht het voornaamste gevolg. 
Naast concrete voorvallen zijn er ook 
vele realistische scenario’s denkbaar. 
De inzet van een mijnenjager bij 
Libië bracht de zorg voor een CBRN-
masker en intacte citadel bij de 
bemanning ineens weer heel dichtbij. 
Ook de nieuwsberichten rond de 
Syrische gifgasvoorraad  staan op 
voorpagina’s.  Oude in zee gedumpte 
munitie zou ook zomaar op ons 
bordje kunnen landen. 

Awareness
In NAVO-verband en internationale 
fora wordt de CBRN component 
uiterst serieus genomen, ook door de 
bondgenootschappelijke marines. Het 
belang van vrije handelsvaart staat 
in koeienletters op ieders agenda. 
De vraag is daar niet ‘of’ maar 
‘wanneer’ er een incident of aanslag 
plaatsvindt. Ook de Koninklijke 
Landmacht is grootschalig bezig om 
CBRN weer een serieus onderdeel 

van het takenpakket te maken. In 
Vught wordt een indrukwekkend 
trainingscentrum gebouwd, waar nu 
al grote buitenlandse belangstelling 
voor bestaat. Ook de paraatstelling 
van het Responsepeloton om civiele 
autoriteiten te ondersteunen is sinds 
december een feit. 

De hernieuwde aandacht is er niet 
alleen vanwege de Intensivering 
Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) 
of terroristische dreiging, maar is 
tegelijkertijd ook van toepassing 
op de mogelijkheid dat een 
conventionele tegenstander toch 
CBRN-middelen inzet. Welke andere 
vorm van verdediging kan met 
dezelfde training zoveel verschillende 
facetten tegelijk afdekken?  

Awareness voor veiligheid is 
kennelijk iets trendgevoeligs. 
Jaarlijks besteden we miljoenen 
aan onze raketsystemen, inclusief 
infrastructuur, onderhoud, 
oefenlanceringen, doctrines, 
analyses,  terwijl er maar weinig 
aandacht is voor het op peil houden 
van de CBRN geoefendheid. 
Of CBRN naast bijvoorbeeld 
oppervlakteoorlogvoering of 

Over CBRN
CBRN is de internationale verzamelnaam voor Chemische, Biologische, Radiologi-
sche en Nucleaire stoffen waarmee een actor kan trachten de tegenstander uit te 
schakelen dan wel te incapaciteren. Tegenwoordig wordt vaak ook de letter “E” 
toegevoegd, om aan te geven dat in de asymmetrische oorlogvoering van vandaag 
de dag ook explosieven een rol spelen. De stoffen kunnen vast, gasvormig of vloei-
baar zijn, of in geval van R en N bestaan uit straling. De strijdmiddelen tasten de 
lichamelijke integriteit van de tegenstander aan, en veroorzaken schade aan orga-
nen (longen, huid, etc.) of cellen (waaronder zenuwcellen). De werking kan direct 
of met vertraging optreden. Wanneer het operatiegebied is besmet, voegt dat een 
andere dimensie toe aan de te voeren strijd.
 
Om te verhinderen dat de stof in het lichaam komt is bescherming van huid en/
of ademhaling noodzakelijk. Deze bescherming kan ook collectief zijn, door bij-
voorbeeld een ruimte waarin meerdere personen zich bevinden af te sluiten en 
de lucht te filteren (zogenaamde “citadel”). Voorheen werden bovengenoemde 
middelen gezien als wapens op het slagveld, dan wel als middelen die de conditie 
van het slagveld veranderen; in de moderne tijd wordt in de industrie ook op grote 
schaal met stoffen gewerkt die gelijksoortige eigenschappen hebben. Bescherming 
hiertegen is in grote lijnen mogelijk met de bestaande voorzieningen, echter het 
allergrootste probleem zit momenteel in de filtering. Waar Warfare Agents kunnen 
worden afgevangen met zogenaamde “actieve koolfilters”, zijn er vele chemische 
producten die een andere filtering noodzakelijk maken. 

Helaas bestaat er nog niet zoiets als één filter dat alle stoffen afvangt. De ont-
wikkeling van een dergelijk product wordt commercieel pas interessant bij grote 
afname, en bij uitdrukkelijke behoeftestelling. Iets soortgelijks gaat ook op voor 
de bescherming tegen biologische wapens. Realtime detectie is vooralsnog niet 
haalbaar. Bovendien is lastig vast te stellen of een epidemie het gevolg is van een 
bewuste inzet of van een natuurverschijnsel.

We hebben het bij CBRN 
over een Weapon of Mass 

Disruption.
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luchtverdediging als een aparte 
tak van oorlogvoering  moet 
worden benoemd, of dat het 
alleen een bepaalde conditie van 
het operatiegebied is, is slechts 
een academische discussie: de 
tegenmaatregelen zijn gelijk. 
Opereren onder CBRN condities 
zal voornamelijk als hinderlijk 
en vertragend worden ervaren. 
Althans, wanneer de persoonlijke 
of collectieve bescherming goed is 
uitgevoerd. Reden te meer om hier 
aandacht aan te blijven geven.

Van landmacht collega’s hoor ik 
vaak: ‘Jullie hebben het goed voor 
elkaar! Bij CBRN-dreiging sluiten jullie 
de luiken en varen jullie weg.’ Half 
goed, los van het feit dat die keuze 
er niet altijd is. De rechtstreekse 
inzet van een chemisch of nucleair 
wapen tegen een schip op volle zee 
is niet waarschijnlijk (hoewel ook 
hier de kans niet nul is). We kunnen 
als Marine echter wel degelijk 
worden geconfronteerd met een 
operatiegebied waar CBRN condities 
onze manier van inzet dicteren. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan boardings, 
waarbij containers met besmet 
materiaal worden aangetroffen, 
amfibische landingen op besmette 
stranden, havenbezoeken in de 
nabijheid van een industriecomplex 
of spoorlijnen, nauwe vaarwateren; 
wegvaren is niet altijd een optie. 
En dan is er nog de terroristische 

dreiging. Slechts een enkeling had op 
11 september 2001 kunnen voorzien 
dat een passagiersvliegtuig ook 
zelf als wapen kan worden ingezet. 
Het vergt weinig fantasie om een 
vrachtschip voor anker op de rede 
van Hoek van Holland te leggen en 
met een gunstige wind een wolk 
zenuwgas over de Maasvlakte te 
laten waaien. De conclusie luidt 
in elk geval: CBRN is niet alleen 
landgebonden.
Wie begint met nadenken als 
het alarm afgaat is te laat. CBRN 
tegenmaatregelen vergen net 
zo goed voorbereidingen op het 
gebied van hardware, software, 
infrastructuur, tactieken en 
training als elke ander vorm van 
oorlogsvoering. CBRN verdediging 
is niet moeilijk, wel tijdrovend en 
omslachtig. Daarom is er reden te 
meer om net zo goed voorbereid 
te zijn als voor elke andere inbreuk 
op onze veiligheid. Het maakt 
niet uit of het vijandgedreven of 
industriegedreven is: detectie, 
bescherming en schoonmaken 
komen op hetzelfde neer. 

Om adequaat het hoofd te kunnen 
blijven bieden aan CBRN-incidenten 
zal de awareness omhoog moeten. 
CBRN maakt nog steeds deel uit 
van de basisopleidingen, maar krijgt 
daarna nog maar weinig aandacht. 
En dan kan opgedane kennis 
zomaar zeer snel wegzakken. Bij 
het opwerken van schepen na een 
onderhoudsperiode wordt sinds enige 
tijd weer meer aandacht besteed aan 
CBRN. Dit gaat nog moeizaam door 
logistieke en operationele voetangels 
en klemmen. Niet iedereen heeft 
direct een persoonlijke uitrusting 
ter beschikking, oefenpakketten 
zijn ook niet altijd up-to-date. 
Daarnaast hebben wij Nederlanders 
nu eenmaal een goed en nuchter 
gevoel voor realiteitszin, dus er 
zullen navenant aansprekende 
en realistische scenario’s 
moeten worden ontwikkeld om 
mee te kunnen oefenen. Deze 
scenario’s moeten aansluiten 

bij het huidige wereldbeeld en 
zo herkenningspunten bieden, 
zodat de deelnemers ook gaan 
oefenen met niet alleen aanleren 
van basisvaardigheden voor ogen, 
maar ook een ‘zo-zou-het-kunnen-
gaan’-ervaring. Samen met de 
reeds bestaande basisopleidingen 
komen we dan al een heel eind 
met maritieme CBRN en, niet 
onbelangrijk, de financiën die ermee 
gemoeid zijn, zijn relatief laag. Een 
deugdelijk persoonlijk CBRN-masker 
kost evenveel als een paar schoenen.

Werken aan verbetering
Wanneer de awareness samen 
met programma’s voor individuele 
geoefendheid en scheepstrainingen 
weer vanzelfsprekende onderdelen 
van onze trainingscycli zijn, 
kan vervolgens in nationaal en 
internationaal verband worden 
deelgenomen aan grootschalige 
oefeningen, en kan met lessons 
re-learned invulling gegeven 
worden aan het verbeteren ervan. 
Daarna zal dan ook als vanzelf de 
behoefte ontstaan aan nieuwe, 
relevante apparatuur voor detectie 
en bescherming, en kan ingespeeld 
worden op de ontwikkelingen in de 
wereld van CBRN- strijdmiddelen en 
industriële (bij-) producten.
Daarbij kan dan ook weer eens 
worden nagedacht over antwoorden 
op de echt moeilijke vragen, die 
nu nog vaak in de categorie ‘dat 
zien we dan wel weer’ vallen. Hoe 
moet je eigenlijk een compleet schip 
ontsmetten? Hoeveel tijd kost dat? 
Wat doen we met afvalproducten 
en afvalwater?  Hoe kunnen we een 
natuurlijke epidemie onderscheiden 
van boze opzet? Hoelang gaan 
filters eigenlijk mee? Komen er filters 
die alle chemicaliën tegen kunnen 
houden?
Als dat niveau van gereedheid  is 
bereikt, is de marine ook op dat vlak 
een serieuze partner in het bieden 
van wereldwijde veiligheid. <

Ook de Koninklijke Landmacht is 

grootschalig bezig om CBRN weer 

een serieus onderdeel van het 

takenpakket te maken.
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B 
uitenlandse Zaken had graag een Nederlandse bijdrage aan 
de Europese trainingsmissie in Mali gezien. Defensie bereidt 
zich al jaren voor op missies in Afrika, maar wilde deze keer 
niet deelnemen. Gezien het feit dat Mali een ‘focusland’ van 

BZ is, en dat veel EU-landen zich wel aan de missie gecommitteerd 
hebben, is deze positie opmerkelijk. Terwijl journalisten zich nog richten 
op het conflict zelf, blijft een politieke analyse achterwege. Waarom 
intervenieert Frankrijk in Mali? Heeft onduidelijkheid hierover invloed op 
de Nederlandse besluitvorming? 

Mali is niet de enige Franse interventie in Afrika. Gelijktijdig bewaken 
Franse special forces de uraniummijnen in buurland Niger, goed voor 
een kwart van de Franse elektriciteitsopwekking. Ook beschermen een 
kleine twee honderd para’s de hoofdstad van het Centraal Afrikaanse 

Republiek tegen rebellen. Sinds de West Afrikaanse landen onafhankelijk werden in 
1960, heeft Frankrijk bijna 40 militaire interventies gepleegd in haar voormalige koloniën. 
Meerdere Afrikaanse staatshoofden zijn ontzet of afgezet.  

Om deze rol van ‘gendarme’ te faciliteren beschikt Frankrijk over een uitgestrekt netwerk 
van militaire bases in Afrika. Zo is de instabiele Sahel, die het continent doorkruist, aan 
beide zijden afgegrendeld door Franse militaire bases (Dakar en Djibouti). In het middel, 
in Tsjaad, zijn Franse gevechtsvliegtuigen gestationeerd die nu de rebellen in Mali 
beschieten.  
Het Franse Afrikabeleid is lange tijd omgeschreven door de term ‘la Francafrique’. Dit 
refereerde naar de innige verstrengeling tussen de Franse en Afrikaanse elites, waarbij 
politiek, multinationals, deals en steekpenningen elkaar doorkruisen. Omar Bongo, die 
in zijn 41 jaar als president van Gabon onwerkelijk veel verkiezingen won, omschreef 
Francafrique als volgt: L’Afrique sans la France, c’est une voiture sans chauffeur. 
La France sans l’Afrique, c’est une voiture sans carburant. Al wint het ‘Chinafrique’  
momenteel aan terrein, Frans handelen blijft ondoorzichtig.  

Volgens President Hollande intervenieert Frankrijk in Mali om universele waarden te 
beschermen, internationaal terrorisme te bestrijden en zelfs de rechten van vrouwen 
te behartigen. Frankrijk is echter bedreven in het presenteren van nationale belangen 
als internationale belangen. Waarschijnlijk intervenieert Frankrijk in Mali om verdere 
regionale instabiliteit te voorkomen. Mali’s buurlanden zijn namelijk eveneens kwetsbaar 
voor opstanden en terrorisme. Ook wonen duizenden Fransen in Mali. 

Wie nu in Mali iets wil bijdragen zal moeten inhaken op de Franse inspanning. Wie 
in West Afrika wil optreden, zal de rol van Frankrijk moeten doorgronden. In Europa 
zijn er maar twee landen die over de militaire capaciteit en politieke durf beschikken 
om interventies te plegen: Groot Brittannië en Frankrijk. Het laatste blijft echter voor 
de Atlantisch gerichte politieke partijen en de ambtelijke apparaten in Den Haag een 
enigma. Wil men nu of in de toekomst op missie in Afrika, dan heeft niet ‘ken uw vijand’ 
maar ‘ken uw bondgenoot’ prioriteit. <
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LTZT 2 BART MEERE BSC 

Nut en noodzaak van innovatie

voor het waarborgen van een veilige Damage 
Control and Fire Fighting bedrijfsvoering

Aan boord van marineschepen worden steeds nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd in de 
bedrijfsvoering. Zo ook op het gebied van Damage Control and Fire Fighting (DC&FF). Werd een 
brand tot een paar jaar terug nog standaard aangevallen met 2 slangen en vooral heel veel water, 
tegenwoordig zal het voor sommigen wennen zijn dat we een brand aanvallen met 1 slang en zo min 
mogelijk water. 

Boven: 

Voorbeeld van innovatie: 

digitaal plotbord aan boord 

van een OPV.

D
eden we het vroeger dan zo slecht? Het 
antwoord hierop is nee. Op de vraag ‘kon 
het dan veel beter en veiliger?’ luidt het 
antwoord echter: ja. Dit is één van de vele 
ontwikkelingen op het gebied van DC&FF, 
die een veilige bedrijfsvoering moeten 
waarborgen.

Hoe ver staat de Koninklijke Marine met ontwikkelingen op 
dit het gebied van DC&FF? En hoe ver moeten het Commando 
Zeestrijdkrachten en de Defensie Materieel Organisatie 
hierin gaan zonder er in door te schieten? Deze vragen 
blijven belangrijk om te stellen: ze waarborgen een veilige 
bedrijfsvoering, die in de huidige tijd past. De kunst hierbij 
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is om mee te gaan met (of zelfs voorop te lopen op) de 
ontwikkelingen maar daarbij niet op iedere hype in te springen. 
Deze opiniërende bijdrage gaat in op het nut en de noodzaak 
van innovatie op het gebied van DC&FF. Hierbij wordt gekeken 
naar een aantal belangrijke voorwaarden voor gezonde 
innovatie, waarmee wordt getracht een aantal handvaten te 
geven om hier eens kritisch over na te denken.

Redenen voor innovatie
Er is een aantal belangrijke beweegredenen om te innoveren 
op het gebied van DC&FF. De meest voor de hand liggende 
reden is het oplossen van een bestaand of verwacht probleem, 
zoals veranderende milieueisen of andere wet en regelgeving. 
De vraag is echter of ieder probleem het waard is om opgelost 
te worden. Zo kunnen we blijven verbeteren op het gebied 
van veiligheid. Echter, dit moet qua kosten / baten wel iets 
opleveren. Veiligheid moet geen obsessie worden, geen doel 
op zichzelf, waarbij men tegen enorme kosten probeert elk 
minuscuul risico af te dekken.

De meest voorkomende reden om te innoveren is kosten-
besparing. De benodigde innovaties zijn hierbij meestal gericht 
op de reductie van personeel, aangezien personele kosten 
relatief hoog zijn. Om tot een goedkopere bedrijfsvoering te 
komen zijn hier meestal wel eerst investeringen nodig. Het 
gevaar hierbij ligt altijd op de loer dat de balans doorslaat naar 
de verkeerde kant, zodat de investeringen hoger worden dan de 
winst die wordt behaald in de kosten van de bedrijfsvoering.

Een andere reden om te komen tot innovatie is dat Defensie niet 
achterop wil raken met betrekking tot de huidige stand van de 
techniek. Het motto is dat als iets beter (veiliger) kan, dan moet 
dat ook. Wanneer er in de civiele scheepvaart of bij buitenlandse 
marines een nieuw concept wordt toegepast en/of ontwikkeld, 
dan doet de Nederlandse Marine hier graag aan mee. Het liefst 
lopen we zelfs voorop.

Tot slot vinden veel technici het ‘mooi’ om op zoek te gaan 
naar nieuwe technologische mogelijkheden, alleen al omdat het 
kan. De ideeën die hieruit ontstaan kunnen zowel voor Defensie 
als voor de industrie en betrokken onderzoeksinstituten zeer 
gunstig uitpakken. Het is echter de vraag of op deze wijze wel 
de juiste prioriteiten in ontwikkelingen worden gesteld.

Voorwaarden voor gezonde innovatie

Veiligheid als doel 
De vraag is uiteindelijk hoe CZSK op een gezonde manier kan 
innoveren op het gebied van DC&FF. Hiervoor moet eerst het 
doel bekend zijn. De belangrijkste doelstelling zou kunnen 
luiden: het voeren van een zo veilig mogelijke bedrijfsvoering op 
het gebied van DC&FF aan boord van alle schepen van het CZSK.
Een belangrijke vraag om hierbij te stellen is: ‘Wat is 
“zo veilig mogelijk” en wanneer schiet het nemen van 
veiligheidsmaatregelen door?’ Bij het bereiken van deze 
doelstelling met behulp van innovatie moet wel rekening 
worden gehouden met een aantal belangrijke randvoorwaarden. 
In de komende paragrafen wordt een aantal voorbeelden 
hiervan verder toegelicht.

Kostenefficiëntie 
Een belangrijke voorwaarde is dat het zo kostenefficiënt 
mogelijk moet. De ethische vraag hierbij is: ‘Hoe veel mag 
veiligheid kosten?’ Deze kostenefficiëntie kan worden gevonden 
in het terugbrengen van het personeelsbestand, de ontwikkeling 
(slim inzetten van onderzoekscapaciteit), de aanschaf en de life 
cycle costs. Gezien de technische mogelijkheden en de hoge 
kosten van personeel is de reductie van deze laatste vaak een 
gegeven. Dit moet worden ondervangen met de automatisering 
van veiligheidssystemen.

Mensenwerk vs. oneindige redundantie 
Bij het automatiseren van systemen komen we onmiddellijk 
op andere belangrijke voorwaarde, namelijk dat 
calamiteitenbestrijding uiteindelijk altijd mensenwerk blijft. 
Geen twee calamiteiten zijn hetzelfde en er zullen dus altijd 
human choices in de loop blijven. Calamiteitenbestrijding is 
voor het personeel aan boord van onze schepen echter nooit de 
core business. Nieuwe systemen en procedures moeten dus zo 
ontwikkeld worden dat relatief weinig kennis en ervaring nodig 
is om ermee te kunnen werken. Zeker in een tijd waarin de 
opleidings- en trainingstijd als gevolg van bezuinigingen steeds 
korter wordt. Er moet wel voor gewaakt worden dat met de 

invoering van automatische veiligheidssystemen de basale kennis 
en vaardigheden van het personeel op het gebied van DC&FF 
niet verloren gaan.

Het opereren met oorlogsschepen brengt met zich mee dat er 
een veel groter risico is op uitval van systemen, als gevolg van 
externe factoren. Dit kan en zal voor een groot deel worden 
opgevangen door de veiligheidssystemen robuust en redundant 
uit te voeren. Er komt echter altijd een moment waarbij de 
systemen niet meer door redundantie worden ondervangen en 
overgegaan zal moeten worden op de ‘ouderwetse’ handmatige 
methodes. De vraag is hierbij ook: ‘Hoe ver je moet gaan bij het 
bouwen van zekerheid op zekerheid?’ Uiteindelijk komt er een 
punt waarop de kosten ervan niet meer opwegen tegen het af 
te dekken risico.

Kritisch kijken naar het heden  
De vraag hoe ver je moet gaan met redundantie sluit naadloos 
aan op de laatste belangrijke voorwaarde. Bij innovatie moet 
niet alleen maar gekeken worden naar wat er beter kan 
en wat er dus nieuw bij kan komen. Bij het implementeren 
van innovaties moet ook kritisch gekeken worden naar de 
procedures en het materiaal die op dat moment nog gangbaar 
zijn. Als procedures als gevolg van nieuwe technische 
ontwikkelingen niet meer voldoen moeten ze worden 
aangepast, of zelfs helemaal geschrapt. Dit geldt ook als er 
van bepaald materiaal te veel redundantie komt, doordat er 
steeds nieuw en beter materiaal bij komt maar er niets vanaf 
gaat. In die gevallen moet men de keuze durven te maken om 
materiaal te schrappen. Op deze wijze wordt voorkomen dat de 
calamiteitenbestrijder verzandt in te veel keuzemogelijkheden of 

Calamiteitenbestrijding blijft uiteindelijk 
altijd mensenwerk.

Nut en noodzaak van innovatieOPINIE
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LTZT 2 B.A. (Bart) Meere BSc is Officier Kennisverwerving & 

Innovatie - Damage Control aan de School voor Chemische, 

Biologische, Radiologische, Nucleaire verdediging, Damage 

Control en Bedrijfsveiligheid.

dat alle schepen straks een aparte DC&FF BEVO achter zich aan 
moeten slepen.

Tot slot
Innovatie is dus nodig om het voeren van een zo veilig mogelijke 
bedrijfsvoering op het gebied van DC&FF aan boord van 
alle schepen van het CZSK nu en in de toekomst te kunnen 
garanderen. 
Hierbij moet men zich goed blijven afvragen wat veiligheid 
mag kosten. Tevens moet er kritisch gekeken blijven worden 
naar nut en noodzaak van het huidige materiaal en de huidige 
procedures. Tot slot mag nooit uit het oog worden verloren 

dat calamiteitenbestrijding uiteindelijk altijd mensenwerk 
blijft. Deze mensen zullen de basiskennis en vaardigheden 
van calamiteitenbestrijding moeten blijven behouden en met 
relatief weinig training in staat zijn de beschikbare middelen zo 
optimaal mogelijk te gebruiken. In het artikel ‘Innovatie nu en 
in de toekomst op het gebied van DC&FF’ elders in dit nummer 

wordt aandacht besteed aan een aantal recente en toekomstige 
innovatieve ontwikkelingen.

In dit artikel is ingezoomd op de innovatie op het gebied van 
DC&FF, teneinde een veilige bedrijfsvoering aan boord van 
de onze schepen te creëren en te waarborgen. Met name dit 
waarborgen van de veiligheid rechtvaardigt het ook om eens 
andersom te redeneren. Hierbij is het wellicht interessant voor 
een ieder om zich de vraag te stellen hoe ver veiligheidssystemen 
of geoefendheid mogen degraderen, voordat het onacceptabel 
onveilig wordt. <

Er moet voor gewaakt worden dat met de invoering van automatische veiligheidssystemen de basiskennis en vaardigheden van het personeel op 

het gebied van DC&FF niet verloren gaan. Op de foto backdraft en flash-over training op de School voor CBRNDCBV.

Kritisch gekeken moet blijven worden naar 
nut en noodzaak van het huidige materiaal 

en de huidige procedures.
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I
n zijn artikel in het Marineblad van december 
2012 sprak de Korpscommandant van het Korps 
Mariniers, brigade-generaal der mariniers Richard 
Oppelaar, zijn ambitie uit voor de toekomst. Een 
ambitie die toepasbaar is voor een breed palet aan 
potentiële taken. 

De context 
In een veel ouder artikel in het Marineblad, uit 1955, 
beschreef de toenmalig kapitein der mariniers A.C. Lamers 
niet zozeer zijn ambitie, maar wel de taken waarvoor 
mariniers bij uitstek geschikt zijn en de keuzes die in dit 
brede palet gemaakt moeten worden. Lamers schreef 
zijn artikel ‘De Marinier’ tien jaar na het beëindigen van 
de Tweede Wereldoorlog en zes jaar na de Indonesische 
onafhankelijkheid. Een periode waarin de roemruchte 

mariniersbrigade weg kwijnde en tevens een lastige 
materiële en organisatorische ‘erfenis’ achterliet, 
waardoor men gemakkelijk uit het oog kon verliezen 
voor welke taken een marinier  was bedoeld. Er bestond 
omtrent de juiste status van de marinier een grote 
vaagheid, aldus Lamers.
In een flink artikel van 19 bladzijden beschreef  hij 

cember
 het Korps 
i Ri h d

Het Marineblad 

in 1955 ‘De Marinier’  

 In het kader van het 130-jarig 
jubileum van de KVMO start 
het Marineblad met een nieuwe 
rubriek. Hierin wordt een artikel uit 
een oude jaargang gekoppeld aan 
ontwikkelingen van de Marine van 
vandaag. 

de taken die door de eeuwen heen aan mariniers 
zijn toebedeeld. Hij beperkte zich hierbij niet tot het 
Nederlandse Korps, maar hij bestudeerde ook het 
Amerikaanse en het Britse Korps Mariniers. Hij kwam tot 
de conclusie wat de primaire taak voor de marinier moet 
zijn en hij gaf daarbij aan wie de ideale internationale 
partner moest worden.

‘De Marinier’ door A.C. Lamers, kapitein 
der mariniers, 1955
Lamers begon zijn betoog met de vergelijking van de 
oorlogvoering ter zee en op het land en hoe  aan boord 
van schepen, de behoefte ontstond aan een specialist, 
de zeesoldaat. In de 17de eeuw leidde deze behoefte 
aan specialisten tot de eerste werkelijk georganiseerde 
mariniers, de Royal Marines en het Korps Mariniers. De 
primaire taak van deze mariniers was het leveren van het 
nabijgevecht tijdens het enteren van vijandelijke schepen. 
Daarnaast moesten mariniers als landingseenheid 
amfibische operaties uitvoeren. Het handhaven van 
tucht aan boord en het beveiligen van maritieme locaties 
waren de overige taken. De marinier moest in de eerste 
twee eeuwen na de oprichting zijn gevechtstaak op zee, 
aan boord van het schip, en op land, in zijn regiment, 
uitvoeren.
Door de industriële revolutie veranderde de oorlogvoering 
op zee drastisch. De primaire taak van de mariniers 

 “Iemand geschikt maken voor de strijd te 
land en ter zee is waarlijk geen sinecure.” 

A.C. Lamers, Marineblad juni 1955, pag 411

NIEUWE RUBRIEK
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verdween. Voor enteren en het nabijgevecht op zee 
was geen plaats meer. Het bestaansrecht van mariniers 
leek in het geding. Het nieuwe type marineschip, het 
gepantserde stoomschip had goed geoutilleerde bases 
nodig voor de inname van brandstof en het onderhoud 
aan motoren en de technische uitrusting. Het behouden 
van de eigen bases en het innemen van de vijandelijke 
bases was nu inherent aan de maritieme oorlogvoering. 
De amfibische operatie nam hierdoor aan belang toe. In 
de Verenigde Staten waren het denkers als Mason en de 
broers Mahan die het toenemende belang van amfibische 
operaties onderstreepten.
Mariniers hadden een nieuwe primaire taak, de 
amfibische operatie. Lamers maakt in zijn artikel een 
vergelijking tussen de Verenigde Staten, waar de marine 
het belang van amfibische operaties inzag en deze 
taak aan de mariniers toewees en de Britse marine, 
die zijn maritieme kracht alleen baseerde op grote 
oorlogsschepen. De Britten herstelden deze tekortkoming 
in het begin van de Tweede Wereldoorlog met de 
ontwikkeling van een krijgsmachtbrede amfibische 
doctrine. Deze nieuwe doctrine vroeg om een amfibische 
specialist, dit keer commando genaamd.

Lamers begreep dat er binnen de Koninklijke Marine 
van 1955 geen ruimte was voor een op Amerikaanse 
leest geschoeide grote ‘landorganisatie’ zoals de 
Mariniersbrigade. Hij betreurde het echter dat de Engelse 
amfibische tradities van de commando’s, die in het 
Verenigd Koninkrijk waren overgenomen door de Royal 
Marines, in Nederland bij de Landmacht waren terecht 
gekomen en die er vervolgens niets mee deed. Het is juist 
die amfibische traditie die volgens Lamers zo passend is 
voor het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. Een 
samenwerking met de Britten lag voor de hand. Zie hier 
de opmaat voor de MOU van 1973 (zie het kader).   

Terug naar vandaag de dag
Het artikel van Lamers heeft opvallende parallellen met 
vandaag de dag. Weliswaar heeft het Korps Mariniers niet 
te maken met een wegkwijnende gevechtseenheid en een 
lastige organisatorische erfenis, maar Lamers zegt wel 
wat een marinier is en waar hij voor staat. In het eerder 
genoemde artikel van Oppelaar van december 2012 en 
de laatste uitgave van de QPO van vorig jaar worden de 
korpswaarden genoemd. Deze waarden - verbondenheid, 
kracht en toewijding - zijn natuurlijk niets nieuws, maar ze 
stonden nog nergens expliciet vermeld. Bij Lamers zijn ze 

tussen de regels door wel te vinden. Goed dat er een eind 
wordt gemaakt aan de vaagheid.

De rode draad in het artikel ‘De Marinier’ uit 1955 is 
echter niet het normen- en waardenpakket van de 
marinier, maar het belang dat de vloot heeft bij het bezit 
van zo’n formidabele gevechtseenheid. Een eenheid 
die de macht van de Marine op zee kan projecteren op 
land in datgene wat we nu maritime power projection 
noemen. Lamers’ artikel is vooral gericht op zijn collega’s 
van de vloot en niet op zijn wapenbroeders van het Korps. 
Dat mariniers zich thuis voelen binnen de marine-
organisatie is evident. Maar is hier geen sprake van 
eenzijdige liefde? En is de situatie van 1955 werkelijk 
anders dan die van 2013? Het artikel van Oppelaar geeft 
duidelijk aan wat het belang is van mariniers binnen een 
marine-organisatie, netjes in lijn met het betoog van 
Lamers. Maar waar vinden we terug dat de Marine niet 
zonder mariniers kan? Maritime power projection bestaat 
immers uit naval strike, naval air strike, amphibious 
operations en (maritime) special forces. 

De Koninklijke Marine 
beschikt niet over de 
middelen om een bijdrage 
te kunnen leveren aan 
naval strike en naval air 
strike. De andere twee 
facetten van maritime 
power projection zijn 
zonder mariniers voor 
een Navy/Marine Corps 
onmogelijk. 

Scan de QR-code,  

of ga naar 

www.kvmo.nl/2013,  

en download het  

artikel uit 1955.

A.C. Lamers  en de UK/NL Amphibious Force
In 1973 werd de dan generaal-majoor Lamers de negende 
naoorlogse commandant van het Korps Mariniers. In 
datzelfde jaar werd ook het Memorandum Of Understanding 
met de Britten getekend, dat uiteindelijk zou leiden tot de 
UK/NL Amphibious Force. Dit samenwerkingsverband bestaat 
dit jaar 40 jaar. Diegene die in 1955 het artikel van Lamers 
had gelezen wist dat het MOU geen toeval was.  

Oefening Nederlandse en Engelse Mariniers in Noorwegen, 1972

Mariniers oefenen met Brits materieel tijdens oefening Cougar in de 

Middellandse Zee, 2011.
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‘D
iplomacy is dead’. Dat was twee maanden geleden de kop 
boven een artikel van journalist Roger Cohen in de New 
York Times. Dat zal geen antwoord geweest zijn op de toen 
juist afgesloten ambassadeursconferentie in Den Haag. 

aar was de grote vraag: hoe houden wij de diplomatie in leven, ondanks 
de dreiging van miljoenenbezuinigingen? Het ministerie zelf  liet in het 
antwoord geen ruimte voor twijfel, want ‘in 2016 wordt Buitenlandse 
Zaken gezien als de meeste moderne diplomatieke dienst ter wereld’.  

Cohen beweert dat de tijd van oude doorbraakdiplomatie voorbij is. 
Onderhandelen met je vijanden, Kissinger die in de jaren zeventig 
naar China toog; Reagan die in de jaren tachtig met de Russen (“mr. 
Gorbatchov, tear down that wall!”) de Koude Oorlog in zijn voordeel 
besliste; Holbrooke die weer tien jaar later het Dayton-akkoord in 

de wacht sleepte. Onuitgesproken boodschap: wat hebben diplomaten in de 21ste 
eeuw eigenlijk bereikt? Geen akkoord met Iran, geen vergelijk met Noord-Korea, geen 
oplossing voor Syrië, zelfs geen vredesoverleg over het Midden-Oostenconflict. 
Diplomatie heeft gefaald. Cohen weet wel hoe dat komt. Het gaat er niet om dat er nu 
geen Kissingers, Reagans of Holbrookes meer zijn. De oude wereld bestaat niet meer. 
Hij noemt de moderne wereld een nobody’s world. De hegemonie van de VS is verleden 
tijd, de stok achter de deur die doorbraakdiplomatie tot een succes maakte werkt 
niet meer. Dat klopt tot op zekere hoogte, maar op dit punt had de redenering verder 
kunnen (nee, moeten) gaan. 
De wereld van 2013 is hybride. Eén kant van de wereld is nog steeds de oude 
geopolitieke wereld, territoriaal georganiseerd met staten als de belangrijkste spelers. 
De andere kant van de wereld is die van de netwerken, de diffuse wereld waarin 
niet nobody, maar everybody meespeelt. In de oude wereld zijn diplomaten de 
vooruitgeschoven vertegenwoordigers van hun land, en tellen de oude parameters zoals 
macht, bevolking, nationaal product, strijdkrachten, grootte. In de nieuwe wereld tellen 
kwaliteitsfactoren, zoals kennis en soft power. 
De succesvolle diplomaat zoekt naar de voor zijn land relevante netwerken, waar 
oplossingen geagendeerd en uitgebroed (moeten) worden voor de globale problemen 
die in de geopolitiek van vroeger nog niet bestonden: cyberdreiging, voedselschaarste, 
klimaatverandering en terrorisme. In de oude wereld werken diplomaten hiërarchisch op 
instructie van hoofdsteden met collega’s, in de nieuwe wereld horizontaal, verbindend 
en met allerlei spelers die iets in te brengen hebben. De nieuwe wereld heeft de oude 
niet vervangen maar zorgt voor een dubbele taak. Diplomaten moeten in beide werelden 
functioneren. 

En de militairen? Precies hetzelfde verhaal. In de oude wereld zijn ze de stok van 
Kissinger, Reagan en Holbrooke. In de nieuwe zijn ze de netwerkpartners die samen voor 
een veilige en rechtvaardige wereld zorgen. In de hybride wereld leidt de militair, net 
als de diplomaat, een dubbelleven. Maar durft Defensie te zeggen dat de Nederlandse 
krijgsmacht in 2016 ook de modernste ter wereld zal zijn? <

column

Prof. dr. J. (Ko) Colijn is 

defensiespecialist, directeur 

van ‘Instituut Clingendael’, 

redacteur van Vrij Nederland 

en hoogleraar aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam

In de hybride wereld 
leidt de militair, net 
als de diplomaat, 
een dubbelleven.
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Beschrijvingsbrief 2013

Inleiding
Voor u ligt de beschrijvingsbrief 2013. Dit document geeft inzicht in de relatie tussen 

doelstellingen, plannen, activiteiten, begroting en resultaten van de Koninklijke Vereniging 

van Marineofficieren (KVMO).

De opzet van deze beschrijvingsbrief is als volgt: in hoofdstuk één is, in het statutaire 

jaarverslag, een terugkoppeling van de drie statutaire doelstellingen van de vereniging 

opgenomen.

Hoofdstuk twee omvat het secretarieel jaarverslag waarin de bestuurlijke samenstelling en 

toestand van de vereniging worden beschreven. In het derde hoofdstuk zijn de bestuurlijke 

activiteiten, inclusief die van de afdelingsbesturen, beschreven. 

Hoofdstuk vier gaat in op de plannen voor het huidige jaar. Hoofdstuk vijf is opgenomen 

als het financiële jaarverslag. Het financiële beleid en de financiële verantwoording 

worden uiterlijk in april 2013 op de KVMO-website geplaatst en een exemplaar is voor 

leden opvraagbaar bij het hoofdbestuur. In het laatste hoofdstuk zijn de statutaire 

personele wijzigingen van het hoofdbestuur opgenomen. 

H O O F D S T U K  I

Statutair Jaarverslag 2012 

1.1 De Zeemacht
De KVMO heeft zich onverminderd ingespannen om met 
gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici en 
andere besluitvormers bij te dragen aan een goede positie voor de 
zeemacht en, via de GOV|MHB, voor de gehele defensieorganisatie. 

De samenwerking met de andere officierenverenigingen is in 2012 
voortgezet om namens de gezamenlijke officierenverenigingen 
(bestaande uit KVMO, GOV|MHB, KVNRO en NOV) een krachtig 
geluid te laten horen. 

Een succesvol voorbeeld van deze samenwerking in 2012 is de 
campagne Nederland steunt Defensie geweest. Hieronder viel 
de online-petitie ‘Handen af van Defensie, in het belang van de 
verzorgingsstaat’, die de GOV|MHB op 26 juni 2012 is gestart, naar 
aanleiding van nieuwe bezuinigingsvoorstellen van politieke partijen 
in hun verkiezingsprogramma’s. 

Op 3 december 2012 is de petitie, ondertekend door meer dan 
25.000 militairen, burgermedewerkers en overige Nederlanders, 
aangeboden aan minister van Defensie, mevr. J. Hennis-Plasschaert. 

1883-2013
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Zowel de campagne zelf, als de aanbieding aan de minister heeft veel 
media-aandacht getrokken. 

1.2  De zichtbaarheid

1.2.1  Marineblad
Het Marineblad is in 2012 acht keer verschenen. De redactie van 
het Marineblad heeft in 2012 drie themanummers uitgegeven: over 
leiderschap, over internationale maritieme samenwerking en over 
reservisten. Bij de totstandkoming van laatstgenoemde nummer is 
de redactie bijgestaan door gastredacteur MAJMARNS KMR drs. H. 
Steensma. 

De reacties op het Marineblad zijn overwegend positief. Met 
opiniërende artikelen worden de leden geïnformeerd over actuele 
onderwerpen, uitgenodigd te reageren en discussie over deze 
onderwerpen aan te gaan. Het Marineblad wordt in de Tweede 
Kamer en door de media goed gelezen, waarmee het positief 
bijdraagt aan de discussie rondom een voor haar taak berekende 
zeemacht.

Het Marineblad in 2012 dateert qua opzet en vorm uit 2006. Na zes 
jaar meende het hoofdbestuur dat het tijd werd om het blad weer 
een vernieuwde lay-out te geven. Bij de ontwikkeling hiervan in het 
najaar van 2012 is ook nadrukkelijk de werkgroep Jongeren van de 
KVMO betrokken. 

1.2.2  Website/Sociale media
In 2012 is het aantal bezoeken aan de KVMO-website verder 
toegenomen. Op maandbasis worden zo’n 2.000 verschillende 
personen regelmatig voorzien van informatie. Met de website 
is de KVMO in staat haar leden en de media snel te voorzien 
van informatie over activiteiten en standpunten, alsmede van 
aanvullende, en waar nodig, nuancerende informatie over de 
actualiteit. De wekelijkse weblog van de voorzitter trekt ieder jaar 
meer lezers, waaronder ook vertegenwoordigers van de media en de 
politiek. 

Via Twitter kan de KVMO, bij monde van de voorzitter, nieuws snel 
laten verspreiden. In 2012 had de voorzitter een groeiend aantal 
volgers. Omdat het twitteraccount onder zijn eigen naam was 
aangemaakt was het, na diens tussentijdse vertrek, noodzakelijk snel 
een algemeen KVMO-twitteraccount aan te maken. Sinds begin 2013 

is het twitteraccount @Voorzitter_KVMO volop operationeel. 
De bijdrage van de KVMO-leden aan het ProDef netwerk bleef in 
2012 achter bij de verwachtingen, ondanks een aantal doorgevoerde 
verbeteringen. In 2013 zal worden bezien welke rol het netwerk kan 
spelen in de communicatie met de leden.

Op de social media-site Linkedin is een actieve groep ‘Officieren der 
Koninklijke Marine’. Binnen deze groep kan de KVMO actuele zaken 
aan de orde stellen en van gedachten wisselen met aangesloten 
officieren. Dit gebeurt ook op Facebook.

1.2.3  Overig
De KVMO, met de GOV|MHB, blijft zoeken naar gelegenheden het 
publieke profiel te versterken, zowel binnen als buiten Defensie. Met 
persberichten via e-mail en sociale media wordt de media benaderd. 
Daarnaast wordt de KVMO geregeld door de media gevraagd naar 
haar standpunten over marine-onderwerpen en personeelsbeleid.
Intern Defensie/Koninklijke Marine is de KVMO zoveel mogelijk 
aanwezig bij bijeenkomsten en activiteiten. Daarnaast zet de KVMO 
in op versterking van haar profiel binnen de organisatie, door het 
voeren van gesprekken met (vertegenwoordigers van) C-ZSK. De 
voorzitter KVMO heeft in 2012, samen met de vicevoorzitter, een 
aantal werkbezoeken gebracht aan schepen en eenheden. 

De contacten met individuele leden van de Vaste Commissie voor 
Defensie zijn in 2012 gecontinueerd. Gesprekken en correspondentie 
vinden plaats over het gehele politieke spectrum, om zo breed 
mogelijk achtergrondinformatie te geven over ontwikkelingen bij 
Defensie. 

De KVMO-leerstoel aan de Universiteit van Leiden wordt sinds 2008 
bekleed door prof. dr. J.S. van der Meulen. Als bijzonder hoogleraar 
‘Militair maatschappelijke studies’ aan het Instituut Politieke 
Wetenschap (zowel voor de bachelor als voor de master), alsmede in 
zijn publicaties, staat het draagvlak voor militaire missies centraal. 

De KVMO is aangesloten bij de Maritieme Kring Nederland, een 
initiatief van een aantal Nederlandse maritieme organisaties, met als 
doel meer samen te werken op het gebied van het organiseren van 
maritieme lezingen en symposia. 

In het verlengde hiervan werken de redacties van Marineblad 
en Maritiem Nederland (MN), dat het secretariaat voert van 
de Maritieme Kring, sinds 2011 meer samen, onder meer door 
elkaar te informeren over te verschijnen artikelen en specials en 
door het overnemen van elkaars artikelen te vergemakkelijken. 
Vanaf 2012 is de KVMO is vertegenwoordigd in de redactieraad 
van MN en ontvangt de redactie van MN uitnodigingen voor de 
redactievergaderingen van het Marineblad. Daarnaast vindt op 
regelmatige basis afstemming plaats met de Nederlandse Vereniging 
van Koopvaardij Kapiteins (NVKK).

Aanbieding van de petitie ‘Nederland steunt Defensie’ aan minister 
van Defensie Hennis-Plasschaert.
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1.3  De belangenbehartiging   

1.3.1 De collectieve belangenbehartiging
Namens de KVMO treedt de CMHF-sector Defensie, in 2012 
bestaande uit de GOV|MHB, KVMO, KVNRO en NOV, op als 
onderhandelingspartner met de werkgever Defensie (CMHF= 
Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen). In 
het sectorbestuur CMHF-sector Defensie en de Ledenraad 
GOV|MHB, waarin de KVMO is vertegenwoordigd, worden 
inzet en standpuntbepaling met betrekking tot de verschillende 
discussies op het vlak van de arbeidsvoorwaarden voorbereid en 
vastgesteld.

Het Sector Overleg Defensie (SOD)
Werd 2011 nog gekenmerkt door een duidelijke tweedeling in 
het overleg, 2012 kan worden omschreven als het jaar waarin 
fundamentele tegenstellingen tussen Defensie en de Centrales van 
Overheidspersoneel aan de oppervlakte zijn gekomen.

Terugkijkend heeft dit geresulteerd in een jaar waarin het overleg 
met enige regelmaat, al dan niet volledig, werd opgeschort door 
de Centrales om Defensie duidelijk te maken dat de door Defensie 
ingeslagen weg voor de Centrales niet als de juiste weg voor het 
defensiepersoneel werd beschouwd. Hierbij was echter veelal 
niet de inhoud van het overleg, maar de wijze waarop Defensie 
het proces dacht te moeten laten plaatsvinden, de daadwerkelijke 
reden van discussie.

Mede als gevolg hiervan zijn maar weinig nog openstaande 
onderwerpen van voor 2012, alsook nieuwe overlegonderwerpen 
afgehandeld.
 
Ambtenarenstatus militairen
2012 begon met een opgeschort overleg. De reden hiervoor 
was een artikel in het NRC Handelsblad van 29 december 2011 
waarin de ambtenarenstatus voor militairen door de (nieuwe) 
Hoofddirecteur Personeel (HDP) ter discussie werd gesteld.
Dit voorstel van de HDP ging verder dan het wetsvoorstel (Koser 
Kaya en Van Hijum) over het afschaffen van de ambtenarenstatus. 
Het voorstel ging ook verder dan hetgeen de minister van Defensie 
tot op dat moment had geuit. Pas nadat de minister van Defensie 
in het Sector Overleg Defensie had aangegeven dat wat hem 
betreft voor het defensiepersoneel alles blijft zoals het is, hebben 
de Centrales van Overheidspersoneel het overleg weer hervat.

Implementatie arbeidsvoorwaardenakkoord
Op 6 december 2011 werd een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 
overeengekomen. De hierin opgenomen afspraken zijn in de 
loop van 2012 omgezet in formele regelgeving. Mede als gevolg 
van het stilliggen van het overleg is een aantal afspraken later 
geformaliseerd dan oorspronkelijk was bedoeld. Het meest 
aansprekende voorbeeld hiervan is de afschaffing van het FLEX-
bonusuur per 1 december 2012, waar dit gepland stond voor 1 juli 
2012.

SBK
Onderdeel van het arbeidsvoorwaardenakkoord is het Sociaal 
Beleidskader (SBK) 2012-2016. De afspraken hierin zijn in de loop 
van 2012 eveneens in de regelgeving aangepast of opgenomen. 

Daarnaast vereisen de afspraken het op- en inrichten van de 
Bemiddelings- & Begeleidingsorganisatie (BBO) ten behoeve 
van de begeleiding van externe herplaatsingskandidaten naar 
een baan in de burgermaatschappij. Het feit dat de inrichting van 
de BBO in eerste instantie door Defensie niet voortvarend en in 
overeenstemming met de afspraken ter hand werd genomen, is 
reden geweest voor de Centrales van Overheidspersoneel om 
het overleg over de reorganisaties gedurende enige tijd op te 
schorten.

Reorganisaties
2012 stond, naast de implementatie van het arbeids-
voorwaardenakkoord, voor een belangrijk deel in het teken van 
de reorganisaties als gevolg van de Beleidsbrief. In veel formele en 
informele fora zijn de (concept) voorlopige reorganisatieplannen 
behandeld om er voor zorg te dragen dat de algemene personele 
aspecten op een juiste manier geborgd zouden zijn. Ook tijdens 
dit proces ontkwamen de Centrales van Overheids personeel niet 
aan een tijdelijke stillegging van (dit deel) van het overleg.

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel waren 
sinds begin 2012 in gesprek over een aanpassing van het 
Uitvoeringsreglement Reorganisaties Defensie (URD). Vanaf 
maart 2012 werd het echter stil vanuit de zijde van Defensie. 
Toen Defensie het URD na het zomerreces weer op de agenda 
plaatste bleek dat over eerder overeengekomen aanpassingen 
met Defensie ‘ineens’ geen overeenstemming meer was. Dit 
betrof met name een aantal zekerheden voor het, bij een 
reorganisatie betrokken, defensiepersoneel. Dit was voor de 
Centrales van Overheidspersoneel reden om de reorganisaties 
gedurende een maand op te schorten. Nadat in het overleg alsnog 
overeenstemming was bereikt konden de reorganisaties medio 
oktober 2012 weer doorgang vinden.

Wet Uniformering Loonbegrip
2012 sloot af zoals het begon, met een opgeschort overleg. Ditmaal 
vanwege de grote negatieve financiële effecten voor militairen, als 
gevolg van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip, per 
1 januari 2013.
Halverwege 2012 was Defensie in het Georganiseerd Overleg al 
gewezen op deze effecten. Hierop heeft Defensie aangegeven in 
overleg te treden met het ministerie van Financiën. Daar waar de 
berichten van de zijde van Defensie tussen september 2012 en 
december 2012 nog positief waren, bleek medio december 2012 
dat het ministerie van Financiën niet wilde meewerken aan enige 
compensatie, buiten de defensiebegroting om.
Het dictaat dat Defensie op 21 december 2012 oplegde, waarin 
slechts een gedeeltelijke compensatie voor 2013 werd aangeboden 
én er werd aangegeven dat een compensatie voor 2014 en 
verder uit de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel 
moet worden gefinancierd, was reden voor de Centrales van 
Overheidspersoneel al het overleg op te schorten, in afwachting 
van een nieuw voorstel van de zijde van Defensie.

Het feit, dat uit informatie bleek dat Defensie al begin 2012 op 
de hoogte was van het feit dat de invoering van de WUL grote 
negatieve effecten zou hebben voor militairen én dat hierop in 
eerste instantie geen actie was ondernomen, droeg bij aan de 
beslissing van de Centrales van Overheidspersoneel.
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Vooruitblik
2013 belooft wederom een moeilijk jaar te worden voor het 
Georganiseerd Overleg. Naast de vele moeilijke dossiers, wordt dit 
met name veroorzaakt door het wantrouwen dat aan de kant van 
de Centrales van Overheidspersoneel in 2012 is ontstaan jegens 
Defensie als overlegpartner. 

De belangrijkste onderwerpen voor 2013 zijn, naast de WUL-
problematiek: het AOW-gat, de voortgang van de reorganisaties, 
het arbeidsvoorwaardenoverleg en de problematiek rondom de 
buitenlandplaatsingen.

Arbeidsvoorwaardeninzet 2013
De hoofddoelstelling van de CMHF-sector Defensie bij de 
arbeidsvoorwaardeninzet 2013 is de arbeidsvoorwaarden te 
vereenvoudigen en te flexibiliseren, om zo meer maatwerk voor 
de leden mogelijk te maken. Het uitgangspunt blijft dat in deze 
tijd van crisis geen geld moet worden weggehaald bij specifieke 
groepen defensiepersoneel om daarmee al het (overige) 
personeel een minimale verbetering te bieden. Ondanks de door 
de regering afgekondigde nullijn, is de CMHF-sector Defensie van 
mening dat ook het defensiepersoneel in 2013 een verantwoorde 
loonontwikkeling moet kennen.

1.3.2 Individuele belangenbehartiging in 2012 
Het aantal juridische zaken is in 2012 verder toegenomen.  Per  
1 januari 2012 is het juridische team van de GOV|MHB uitgebreid 
met mr. G. Blonk. In veel gevallen is bemiddeling of advisering het 
aangewezen middel en wordt een zaak opgelost voordat deze 
echt juridisch moet worden aangepakt. Vanuit de KVMO wordt 
dit tweesporenbeleid bewust voorgestaan; praten om eruit te 

komen en pas als dat niet lukt de formele juridische weg inslaan. Dat 
vraagt flexibiliteit van beide kanten, omdat er vaak wel een formeel 
bezwaar moet worden ingediend, om, als de bemiddeling niet werkt, 
het juridische traject open te houden. Het ‘uit de termijnen lopen’ 
moet zo worden voorkomen.

In 2012 is duidelijk gebleken dat het defensiepersoneel zich 
zorgen maakt over zijn toekomst bij Defensie. Er is veel advies 
gevraagd omtrent de rechtspositie in een reorganisatie of het 
functietoewijzingsproces. 

1.3.3 Symposia en workshops in 2012
In 2012 heeft de KVMO twee symposia (mede) georganiseerd: 

-  Op 12 april 2012 werd in samenwerking met de GOV|MHB de 
Defensie Ontwikkel- en Netwerkdag gehouden voor young 
professionals bij Defensie;

-  Op 7 juni 2012 organiseerde de KVMO het symposium 
‘Maatschappelijk draagvlak voor Defensie’. Naast key-
notespeaker A. Bosman, gaven oud-marineofficier T. Welter, de 
heer E. Vrijsen, generaal-majoor b.d. jhr. H. de Jonge en KVMO 
hoogleraar prof. dr. J. van der Meulen lezingen over dit thema. Het 
geslaagde symposium werd afgesloten met een forumdiscussie.

Daarnaast hebben in 2012 enkele workshops, waaronder 
de workshop‘Principieel samenwerken’ en diverse lezingen 
plaatsgevonden. Sommige werden in samenwerking met 
de GOV|MHB georganiseerd, zoals de lezingenreeks over 
pensioenontwikkelingen. Zowel de workshops als de lezingen 
werden goed gewaardeerd.

Deelnemers aan het KMVO-symposium ‘Maatschappelijk draagvlak voor Defensie’, op 7 juni 2012.
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2.1 Hoofdbestuur

2.1.1  De samenstelling van het hoofdbestuur was op 1 januari 2012 als 
volgt:

KLTZA R.C. Hunnego voorzitter
KLTZ ing. M.E.M. de Natris vicevoorzitter 
LTZA 2 OC drs. T.R. Timmerman  secretaris 
LTZA 1 drs. R.J.M. de Leeuw penningmeester
Vacant1  hoofd sectie 

georganiseerd overleg
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff  vertegenwoordiger  

afdeling Noord
KLTZ W.A. Kramer  vertegenwoordiger  

afdeling Midden
KLTZ K.F.J. Henkelman  vertegenwoordiger  

afdeling Zuid
MAJ KL b.d. P. van der Laan   vertegenwoordiger (a.i.) 

afdeling Zuid
KLTZ ing. W.P. Groeneveld  vertegenwoordiger  

afdeling Caraïbisch gebied
Vacant  vertegenwoordiger  

werkgroep Jongeren
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang  vertegenwoordiger  

werkgroep PA
MAJMARNS KMR drs. H. Steensma   vertegenwoordiger  

werkgroep EA/KMR

2.1.2 Tijdens de 98e Algemene vergadering d.d. 7 juni 2012 trad af:
LTZA 1 drs. R.J.M. de Leeuw penningmeester
MAJ KL b.d. P. van der Laan  vertegenwoordiger (a.i.) 

afdeling Zuid
  
2.1.3 Tijdens de 98e Algemene vergadering d.d. 7 juni 2012 werden 
benoemd:
KLTZ W.A. Kramer  vertegenwoordiger  

afdeling Midden
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman  vertegenwoordiger  

afdeling Zuid
KLTZ ing. W.P. Groeneveld EMSD   vertegenwoordiger  

afdeling Caraïbisch gebied
LTZT 1 ing. J. Baas MSc penningmeester
 

2.1.4 Tussentijds afgetreden
KLTZA R.C. Hunnego voorzitter
KLTZ W.A. Kramer  vertegenwoordiger afdeling 

Midden
    
2.1.5  De samenstelling van het hoofdbestuur was per 31 december 2012 

als volgt:
Vacant voorzitter 
KLTZ ing. M.E.M. de Natris  wnd. voorzitter
KLTZ ing. M.E.M. de Natris  vicevoorzitter 
LTZA 2 OC drs. T.R. Timmerman  secretaris 
LTZT 1 ing. J. Baas MSc penningmeester
Vacant1  hoofd sectie 

georganiseerd overleg
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff  vertegenwoordiger  

afdeling Noord
Vacature  vertegenwoordiger  

afdeling Midden
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman  vertegenwoordiger  

afdeling Zuid
KLTZ ing. W.P. Groeneveld EMSD  vertegenwoordiger  

afdeling Caraïbisch gebied 
Vacant  vertegenwoordiger  

werkgroep Jongeren
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang   vertegenwoordiger  

werkgroep PA
MAJMARNS KMR drs. H. Steensma  vertegenwoordiger  

werkgroep EA/KMR

2.2 Ledenbestand 
De KVMO had op 31 december 2012 in totaal 4.382 leden. Er is 
opnieuw sprake van een daling ten opzichte van vorig jaar. De 
daling is het gevolg van een verkleining van de Koninklijke Marine, 
vergrijzing van het ledenbestand, een afname van het aantal elders 
actieven, een lagere instroom en een moeizame werving van 
aspirant-officieren.
 
2.3 Afdelingsbesturen 
De vier afdelingsbesturen vormen de bestuurlijke basis van de 
KVMO. De bezetting van de besturen was in 2012 net voldoende. 
Uitbreiding van de besturen met enthousiaste bestuursleden is 
zeer gewenst. Afdelingen hebben een gestandaardiseerd bestuur 
van 4 tot 6 leden, bestaande uit een voorzitter, een secretaris-
penningmeester en 2 tot 4 leden. De leden behartigen de belangen 
van vier doelgroepen: Jongeren (tot 35 jaar), Actieven, Elders 
actieven (‘oude’ KMR’s) en de Postactieven.
       
2.4 Werkgroepen 
Binnen de KVMO bestaan drie werkgroepen, waarvan de 
voorzitters formeel lid zijn van het hoofdbestuur. De werkgroep 
Postactieven behartigt belangen van leden, zowel van hen met 
UKW-uitkering als van leden met een ouderdomspensioen. De 
werkgroep geeft het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd 
advies over onderwerpen die van belang zijn voor (postactieve) 
marineofficieren en het veteranenbeleid. De werkgroep 

H O O F D S T U K  I I

Secretarieel jaarverslag 2012 

1   De functie van HSGO wordt momenteel vervuld door GOV|MHB-lid MAJ (KL) 
R.E.W. Pieters
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organiseert de tweejaarlijkse KVMO Veteranendag, de jaarlijkse 
64-jarigendag en het jaarlijkse Maritiem Evenement. 

De werkgroep Jongeren heeft de afgelopen jaren meerdere 
succesvolle thema-avonden en borrels georganiseerd en heeft dit 
in 2012 gecontinueerd. Daarnaast volgt de werkgroep kritisch het 
functioneren van de defensieorganisatie en de ontwikkelingen op 
het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Een hoogtepunt van 2012 
was de door de werkgroep georganiseerde ‘Defensie Ontwikkel- 
en Netwerkdag voor young professionals bij Defensie op 12 april 
2012. Deze trok veel belangstelling. Een ander hoogtepunt was 
de presentatie van de werkgroep in de Admiraliteitsraad (AR), 
op 4 december 2012, over de bevindingen naar aanleiding van de 
bijeenkomsten ‘Toekomstperspectief’. Tijdens de presentatie 
is een voorstel gedaan om een pilot te starten voor de door de 
jongeren gewenste ‘reflectiemoment’ in de loopbaan. De AR heeft 
positief gereageerd op dit voorstel en de pilot gaat in het voorjaar 
van 2013 van start.
 
De werkgroep Elders-Actieven/KMR’s heeft onder leiding van 
de voorzitter, al naar gelang het onderwerp, een steeds wisselende 
groep leden betrokken bij de standpuntbepaling. Hierbij worden 
de meningen en de kennis en kunde van leden uit de doelgroep 
betrokken, zonder vaste vertegenwoordiging. In 2012 is een ronde 
langs de KMR-EA-velden van het CSZK gemaakt. Daarnaast 

zijn actief contacten onderhouden met onder meer KIM AV, de 
commandanten van Reservisten Detachementen Rotterdam/
Doorn/Den Helder, Zeeverkeer en individuele reservisten met een 
bijzondere rol. De voorzitter van de werkgroep is als gastredacteur 
betrokken geweest bij de totstandkoming van het themanummer 
‘Reservisten’ van het novembernummer van het Marineblad.

Verder kent de KVMO de werkgroep Krachtige Inbreng, een 
verband van actieve, postactieve en elders actieve KVMO-leden, 
die het hoofdbestuur adviseert op het gebied van maritieme 
strategie en het tegengaan van ‘zeeblindheid’. De voorzitter 
participeert namens het hoofdbestuur in deze werkgroep.
    
2.5 Medezeggenschapscommissies (MC’s)  
Het afgelopen jaar is verder geïnvesteerd in de contacten met 
leden die zitting nemen in medezeggenschapscommissies. De 
KVMO stimuleert leden om lid te worden van de commissies. 
De ondersteuning aan de MC’s is opgezet via de GOV|MHB. 
Gezien het ledenbestand ziet de KVMO ook ondersteuning van 
overlegvoorzitters als een taak. 

Binnen de GOV|MHB is een werkgroep medezeggenschap 
opgericht die maandelijks bijeenkomt om zorg te dragen voor 
een optimale informatie-uitwisseling vanuit het Georganiseerd 
Overleg en de medezeggenschap.

De door de werkgroep Jongeren georganiseerde ‘Defensie Ontwikkel- en Netwerkdag voor young professionals bij 
Defensie’, op 12 april 2012.
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3.1 Algemeen
Het bestuur is in 2012 in staat geweest haar bestuurlijke taken uit 
te voeren. De besluitvoorbereiding door het DB en de KVMO-
staf, de besluitneming door het HB en de controle door de 
afdelingsbesturen zijn in goede sfeer verlopen. 

Overkoepelende zaken, met name op het terrein van 
arbeidsvoorwaarden en pensioenen, worden in overleg met 
de GOV|MHB afgestemd. De voorzitter van de KVMO is als 
duovoorzitter GOV|MHB namens de CMHF-sector Defensie lid 
van het centraal bestuur van de CMHF en plaatsvervangend lid van 
de ledenraad van de vakcentrale van Middengroepen en Hoger 
Personeel (MHP). Bij zijn aftreden is oud-voorzitter KLTZA R.C. 
Hunnego zijn functie in het centraal bestuur van de CMHF blijven 
vervullen. Vanuit de KVMO-staf hebben vertegenwoordigers 
namens de CMHF zitting in overkoepelende organen zoals de 
deelnemersraad van het ABP.

H O O F D S T U K  I I I

Bestuurlijk Jaarverslag 2012 

H O O F D S T U K  I V

Plannen 2013-2017 

3.2  Hoofdbestuur 
In 2012 is het hoofdbestuur acht maal bijeen geweest. Van deze 
vergaderingen is verslag gemaakt en deze verslagen werden ook 
aan de afdelingsbesturen toegezonden.  

3.3 Afdelingsbesturen
De vier afdelingsbesturen hebben het hoofdbestuur in 2012 
positief kritisch gevolgd. Daarnaast zorgden zij voor contacten 
met de leden door het organiseren van afdelingsvergaderingen en 
(sociale) activiteiten.

4.1 Algemene doelstellingen 2013
In 2013 bestaat de KVMO 130 jaar. De belangenvereniging is 
opgericht op 10 april 1883, naar aanleiding van het met man en 
muis vergaan van Zr. Ms. Adder in 1882, als gevolg van technisch-
operationele en veiligheidsgebreken. 

Er wordt gedurende 2013 op verschillende momenten stilgestaan 
bij het 130-jarig jubileum. Zo vindt op 10 april een herdenking 
plaats bij het monument voor de Adder in Den Helder en wordt op 
13 juni een groots symposium gehouden in Amsterdam. Ook in het 
Marineblad wordt in verschillende nummers aandacht besteed aan 
het jubileum. 

Op 1 december 2011 is het Strategisch plan 2012-2017 door het 
hoofdbestuur vastgesteld en door de Algemene Vergadering op 
7 juni 2012 goedgekeurd. Speerpunt van de vereniging betreft de 
ledenwerving en, in het verlengde daarvan, het behoud van leden. 
Door de structurele verkleining van de defensieorganisatie neemt 
het absolute aantal (potentiële) KVMO-leden de laatste jaren 
af. Een intensievere benadering van potentiële leden is derhalve 
essentieel. 

De KVMO ondersteunt de doorontwikkeling van de GOV|MHB 
als koepel van verenigingen van officieren en middelbaar en hoger 
burgerpersoneel bij Defensie. De KVMO participeert binnen de 
koepel als zelfstandige en herkenbare entiteit. De werkgroepen 
voor en door Jongeren, Postactieven en Elders Actieven/KMR 
ontwikkelen elk hun programma’s en zoeken waar mogelijk bij het 
organiseren van activiteiten aansluiting bij vergelijkbare groepen 
binnen de GOV|MHB, KVNRO en de Nederlandse Officieren 
Vereniging (NOV) – onder de vlag van de GOV|MHB. 

2013 zal in het teken staan van het verder invulling geven aan de 
samenwerking tussen de KVMO, NOV, KVNRO en GOV|MHB 
binnen de koepel van officieren en middelbaar en hoger 
burgerpersoneel bij Defensie. Daarnaast zal nader worden 
onderzocht hoe de banden met de KVEO kunnen worden 
versterkt. De positie van de grote groep Elders Actieven/KMR en 
de inzet van actieve reservisten door Defensie verdient structureel 
aandacht.

De onderlinge relaties, zowel bestuurlijk als financieel, tussen 
de CMHF- sector Defensie, de koepel en de onderliggende 
verenigingen zijn op dit moment onderwerp van studie. Waar 
vanuit historisch perspectief de KVMO de meeste lasten droeg, 
is door de ontwikkeling van de GOV|MHB en de toetreding van 
de Nederlandse Officieren Vereniging een herijking noodzakelijk. 
Deze herijking krijgt in 2013 zijn beslag.

De minister van Defensie heeft een medestander in de KVMO, 
waar het de oproep betreft om de Nederlandse samenleving en 
de politiek ervan te doordringen dat een voor haar taak berekende 
zeemacht/defensieorganisatie van essentieel belang is voor de 
Nederlandse welvaart. Om het belang hiervan te onderstrepen 
staat het jubileumsymposium op 13 juni 2013 in het teken van de 
‘Toekomst van de KM’.

Op 8 april 2011 is de Beleidsbrief ‘Een kleinere krijgsmacht in een 
onrustige wereld’ aan de Tweede Kamer aangeboden door de 
minister van Defensie. In deze brief zijn keuzes gemaakt die zijn 
vertaald in de defensiebegrotingen van 2012 en 2013. Inmiddels is 
duidelijk dat 12.600 functies verdwijnen. In 2013 zal blijken hoeveel 
defensiemedewerkers daadwerkelijk met gedwongen ontslag 
worden geconfronteerd. Het eerder genoemde aantal van 6.000 is 
hoogstwaarschijnlijk te hoog ingeschat. 
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Een ding moge duidelijk zijn: de wijze waarop de defensie-
organisatie de afgelopen jaren (financieel) is bestuurd, heeft 
een zware wissel getrokken op de loyaliteit van het personeel. 
De KVMO is bereid (via de CMHF-sector Defensie) mee te 
denken en te praten over fundamentele wijzigingen in het 
pakket arbeidsvoorwaarden maar een eenzijdige afbraak is 
onacceptabel. Het is uitermate belangrijk dat Defensie een 
strategisch personeelsbeleid ontwikkelt, rekening houdend met 
de demografische en technologische ontwikkelingen. Daarmee 
kan er perspectief worden geboden aan het personeel en kan 
Defensie zich presenteren als een aantrekkelijke werkgever voor 
jong en oud.

De voortdurende discussies rond de toekomst van het 
Nederlandse pensioenstelsel raakt alle leden van de vereniging. 
Het kiezen van een positie in die discussie, intergenerationele 
solidariteit is daarbij het uitgangspunt, zal dan ook recht moeten 
doen aan de belangen van eenieder binnen de vereniging, waarbij 
duidelijk voor ogen staat dat reeds gepensioneerden hun financiële 
situatie niet meer kunnen beïnvloeden.

4.2 Personeel en middelen
Al enige jaren is duidelijk dat de vereniging niet alles en dan ook 
nog tegelijk kan doen. Er moeten keuzes worden gemaakt, omdat 
de personele capaciteit voorlopig niet kan groeien. De inzet van 
vrijwilligers blijft derhalve essentieel. Ook in 2013 zal het dagelijks 
bestuur toezien op het stellen van prioriteiten in de veelheid aan 
activiteiten en werkzaamheden. 

4.3 Processen 
Alle in de Strategie KVMO 2012-2017 benoemde hoofdprocessen 
draaien voldoende. Ledenwerving, zoals in paragraaf 4.1 is  
aangestipt, vereist voortdurende aandacht. De spagaat van de 
KVMO, waarbij de rol van beroepsvereniging soms haaks lijkt 

te staan op die van belangenvereniging, speelt de ledenwerving 
soms parten. De meerwaarde die de combinatie juist biedt zal 
voortdurend over het voetlicht moeten worden gebracht. 

Het jaarlijkse symposium over een actueel onderwerp tijdens 
de jaarvergadering, actieve en zichtbare betrokkenheid bij 
symposia van de GOV|MHB, het Maritiem Evenement, de 
64-jarigendag, de tweejaarlijkse KVMO-Veteranendag, activiteiten 
voor de doelgroep jongere marineofficieren en activiteiten voor 
elders-actieven: al deze activiteiten dragen bij aan een grotere 
zichtbaarheid van de vereniging en in het verlengde daarvan, van 
de Koninklijke Marine.

De zichtbaarheid van de KVMO buiten de steden Den Helder, Den 
Haag en Vlissingen vraagt om actieve aandacht. Er zijn initiatieven 
ontplooid om in Amsterdam, Rotterdam, Doorn, Utrecht en Breda 
een permanente vertegenwoordiging onder verantwoordelijkheid 
van de afdelingsbesturen te krijgen, om de betrokkenheid bij de 
KVMO van de daar geplaatste leden te borgen.

4.4 Afstemming GOV|MHB
De uitvoering van de strategie van de GOV|MHB verloopt volgens 
planning. Het beleidsinitiatief ‘Verbeteren bestuurlijke structuur’ 
is in 2012 verder uitgewerkt. Het ProDef-netwerk heeft een 
verbeterslag doorgemaakt, hetgeen heeft geleid tot een groter 
gebruiksgemak voor zowel de beheerder als de bezoeker. Helaas 
heeft dit niet geleid tot een toename van het bezoek of van 
activiteiten. Het onderzoek naar de communicatiestrategie wordt 
in 2013 gecontinueerd. 
 
Met de aansluiting van de Nederlandse Officieren Vereniging is 
de GOV|MHB fors uitgebreid. De verdere professionalisering van 
de collectieve en individuele belangenbehartiging krijgt in 2013 
opnieuw aandacht.

De begroting wordt inclusief toelichting gepubliceerd op de 
website, www.kvmo.nl, en is voor leden opvraagbaar bij het 

H O O F D S T U K  V

Begroting 2013

hoofdbestuur van de KVMO. De begroting wordt behandeld en 
vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering.
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Na het tussentijdse vertrek van KLTZA R.C. Hunnego, in november 
2012, als voorzitter KVMO is zijn functie waargenomen door de 
vicevoorzitter KLTZ ing. M.E.M. de Natris. 

Begin 2013 is door het hoofdbestuur de formele procedure gestart 
voor de benoeming van een nieuwe voorzitter KVMO. Hiertoe 
heeft het hoofdbestuur in het Marineblad van februari 2013 
kandidaten opgeroepen zich te melden. 

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 juni 2013 draagt 
het hoofdbestuur de nieuwe voorzitter met een bindende 
voordracht voor tot benoeming (Bij het ter perse gaan van de 
Beschrijvingsbrief is de nieuwe voorzitter nog niet bekend).

6.1  Tijdens de 99e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2013 
treden statutair af en worden voorgedragen voor 
herbenoeming:

KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff  vertegenwoordiger  
afdeling Noord

KTZA b.d. P.J.G. van Sprang  vertegenwoordiger  
werkgroep PA

MAJMARNSKMR drs. H. Steensma   vertegenwoordiger  
werkgroep EA/KMR

H O O F D S T U K  V I

Benoeming leden hoofdbestuur 

6.2  Tijdens de 99e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2013 
treedt af:

LTZT 1 ing. J. Baas MSc penningmeester 

6.2.1. Tussentijds afgetreden
KLTZA R.C. Hunnego  voorzitter
KLTZ W.A. Kramer  vertegenwoordiger  

afdeling Midden
KLTZ ing. M.E.M. de Natris vicevoorzitter 
LTZA 2 OC drs. T.R. Timmerman  secretaris
  
 
6.3  Tijdens de 99e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2013 

worden benoemd:
n.t.b. voorzitter
LTKOLMARNS J. de Wolf vicevoorzitter 
KLTZA H.M.J. van de Burgt penningmeester
LTZ 2 OC M.M.H. Heijligers secretaris
KLTZT T.S. van Tongeren  vertegenwoordiger  

afdeling Midden
LTZA 2 OC drs. T.R. Timmerman   vertegenwoordiger  

werkgroep Jongeren
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U I T N O D I G I N G

voor de 99e Algemene Vergadering 
van de KVMO op 13 juni 2013

De Algemene Vergadering wordt gehouden in het Evenementencentrum van het 
Marine Etablissement te Amsterdam. Tijdens het huishoudelijk gedeelte staan de 
vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2013 en het jaarverslag 2012 centraal.

Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 98e Algemene Vergadering d.d. 7 juni 2012
3. Behandeling amendementen ingevolge artikel 10 Algemeen Reglement
4. Voorstel wijziging artikel 6, lid 7 van de Statuten
5. Secretarieel jaarverslag 2012
6.  Financieel jaarverslag 2012 

a. Begroting 2013, gepubliceerd op de website en opvraagbaar bij het
         hoofdbestuur 
 b. Verslag kascommissie 2012
7. Benoeming kascommissie 2013
8. Gevoerd beleid 2012
9. Benoeming voorzitter

10. Benoeming overige hoofdbestuursleden
11. Strategie KVMO 2012-2017
12. Rondvraag en sluiting

Locatie
Evenementencentrum Marine Etablissement Amsterdam: 
Kattenburgerstraat 7, 1018 JA, Amsterdam.  

De vergadering is voor alle KVMO-leden toegankelijk. Het hoofdbestuur van de 
KVMO nodigt haar leden dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Huishoudelijk gedeelte
De Algemene Vergadering begint om 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom.  
Na afloop (ca. 12.00 uur) wordt een gezamenlijke maaltijd genoten. 

1883-2013
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Ondergetekende:

Naam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mailadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      neemt deel aan het huishoudelijk gedeelte van de 99e Algemene Vergadering van de KVMO op 13 juni 2013.

      zal wel/geen*) gebruik maken van de lunch

      neemt deel aan het openbare gedeelte van de 99e Algemene Vergadering

*) doorhalen wat niet van toepassing is

S.v.p. in envelop retourneren aan het KVMO-secretariaat, antwoordnummer 93244, 2509 WB Den Haag. Frankeren is niet nodig.

�

Het wordt op prijs gesteld als u met onderstaande antwoordstrook uiterlijk 17 mei a.s. kenbaar maakt of u 
aanwezig zult zijn en van de lunch gebruik wilt maken. U kunt zich ook per e-mail opgeven: info@kvmo.nl

Jubileum symposium

Openbaar gedeelte 
Het thema van deze speciale Algemene Vergadering is:

“Toekomst van de Koninklijke Marine”
 

De sprekers zijn prof. dr. Rob de Wijk, directeur van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), 
Viceadmiraal Matthieu Borsboom, Commandant Zeestrijdkrachten en Johan de Jong MSc, Business 

Unit Manager van MARIN’s Ships Department.

Afsluitend is er een receptie met muzikale begeleiding door het Strijkje van de Marinierskapel

Het middagprogramma begint om 13.30 uur.

Via www.kvmo.nl wordt u op de hoogte gehouden van het definitieve programma.

Locatie 
Evenementencentrum  

Marine Etablissement Amsterdam.
Kattenburgerstraat 7 1018 JA Amsterdam

1883-2013
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LTZT 2 BART MEERE BSC

Na het lezen van het artikel ‘Nut en noodzaak van innovatie voor het waarborgen van een veilige 
Damage Control and Fire Fighting bedrijfsvoering’ kan misschien de vraag rijzen of er nog wel iets 
aan innovatie wordt gedaan bij CZSK. Dit gebeurt wel degelijk en veelvuldig. CZSK, DMO en diverse 
industriepartners en onderzoeksinstituten zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van materiaal 
en procedures.

Damage Control and Fire Fighting

Innovatie nu en in de toekomst

I
n dit artikel wordt een aantal 
recente en toekomstige ont-
wikkelingen op het gebied van 
DC&FF aan de orde gebracht. 
Eerst worden de twee meest 
kenmerkende verbeteringen 
van de afgelopen jaren kort 

toegelicht, de invoering van water-
mist en de één slang procedure. Ver-
volgens zal nog kort een aantal stu-

dies worden behandeld die nu nog in 
ontwikkeling zijn maar waarvan in de 
toekomst wellicht meer gehoord en 
gemerkt gaat worden.

Ontwikkelingen watermist 

Werking van watermist  
Watermist is een blussysteem waarbij 
water onder hoge druk via ‘nozzles’ 

(sproeikoppen met zeer fijne uit-
stroomopeningen) de ruimte in wordt 
geblazen. De hoge druk en de relatief 
kleine uitstroomopeningen zorgen 
ervoor dat het water in de vorm van 
minuscuul kleine druppeltjes het 
compartiment in komt. Met de vor-
ming van deze fijne druppels neemt 
de effectiviteit van het bluswater 
sterk toe doordat het contactopper-

Demonstratie Compressed Air Foam als boundary cooling op een wand.

INNOVATIE

!
Scheeps-

veiligheid 
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vlak van het water wordt vergroot.  
Dit zorgt ervoor dat er meer warmte 
absorptie en verdamping mogelijk is

Het water zet zich om in stoom, 
waardoor de vuurhaard verstikt, om-
dat de zuurstof wordt verdrongen 
(dit geldt met name bij verder ont-
wikkelde branden). Bij de verdamping 
van 1 liter water wordt dit omgezet 
in 1.650 liter gas. Bij het gasvormig 
worden van het water, neemt dit veel 
meer warmte op dan tijdens het op-
warmen van water in vloeibare vorm. 
De warmte absorptie van 1 liter 
water bij opwarming van 20°C naar 
100°C is 335kJ. De warmte absorptie 
van 1 liter water bij de overgang van 
vloeibaar naar gas bedraagt 2.257kJ. 

Bij voorkeur wordt hierbij gebruik 
gemaakt van zoet water (al dan niet 
door gebruik van een aparte sprinkler 
tank of de zoetwatertank, ten 
behoeve van het drinkwater). Indien 
de bruikbare zoetwatervoorraad 
niet toereikend is, wordt doorgaans 
automatisch overgeschakeld op 
buitenboordwater. Op sommige 
schepen wordt er gebruik gemaakt 
van een (back-up) systeem van vaten, 
gevuld met zoetwater waarbij stikstof 
voor de uitdrijving zorgt.

Watermist werkt dus zowel verstik-
kend als koelend. Doordat de brand 
bij gebruik van watermist wordt on-
derdrukt en de temperatuur wordt 
teruggedrongen is de kans klein dat 
de temperatuur in de ruimte te hoog 
is om te betreden. Dit geldt zowel 
met als ook zonder hittewerende 
kleding.

Watermist procedures 
Watermist wordt inmiddels op meer-
dere van onze schepen toegepast. 
De nieuwste schepen, de OPV’s, zijn 
volledig voorzien van watermist en 
ook het in aanbouw zijnde Joint Sup-
port Ship zal volledig worden uitge-
rust met watermist. Watermist wordt 
gebruikt als brand onderdrukkend 

middel. Er moet te allen tijde nog een 
aanval/controle plaats vinden. 
Procedures bij de inzet van watermist 
zijn nog in doorontwikkeling. Daarbij 
is het met name van belang de be-
trouwbaarheid van het systeem en 
de bijbehorende back-up procedures 
nader te bekijken.1

Ten tijde van het schrijven van dit 
artikel wordt op de SCBRNDCBV 
(School voor Chemische, Biologische, 
Radiologische, Nucleaire verdediging, 
Damage Control en BedrijfsVeilig-
heid, in de volksmond nog steeds 
“NBCD-school”) de laatste hand 
gelegd aan een nieuwe test en trai-
ningsfaciliteit, die tevens is voorzien 
van watermist. Deze zal worden 
gebruikt om meer kennis te vergaren 
over watermist en ook om scheeps-
bemanningen bekend te maken met 
de effecten van watermist.

Eén slang procedure

Twee slang procedure  
Tot 2009 was het gebruikelijk om 
een brand aan te vallen met twee 
slangen, voorzien van een Hollandse 
straalpijp. Eén van de twee straal-
pijpen stond op waaier en diende 
als bescherming. Met de tweede 
straalpijp op de massieve stand kon 
vervolgens de brand worden geblust. 
Het grote nadeel was dat hierbij 
enorme hoeveelheden water werden 
gebruikt. Dit is niet alleen gevaarlijk 
voor de stabiliteit van het schip maar 

zorgt ook voor een extra hoge voch-
tigheidsgraad door stoomvorming, 
waardoor de hittebelasting op de 
mens sterk toe neemt. Om schuim 
te gebruiken, moest bovendien een 
extra slang met schuim worden op-
getuigd. Tevens werd nog maar wei-
nig aandacht besteed aan de gevaren 
van een flash-over en/of backdraft.

Eén slang procedure  
Bij de één slang techniek wordt 
gebruik gemaakt van één slang 
voorzien van een AWG straalpijp (zie 
de foto op deze pagina). De slang 
wordt altijd aangesloten op een 
tussenmenger met schuim. Met de 
AWG straalpijp is men in staat om 
met korte stoten water de brand 
aan te vallen en aan de hand van 
de instelling te kiezen of er wel of 
geen schuim wordt meegevoerd. 
De techniek is er op gebaseerd om 
met zo min mogelijk water de brand 
zo snel mogelijk agressief aan te 
vallen. Tevens is deze procedure zo 
ingericht dat door het terugdringen 
van het gevaar op een flash-over 
en/of backdraft een ruimte waar 
brand in is op een snelle en veilige 
manier kan worden betreden, 
waarbij een agressieve aanval van 
de brand kan worden gegarandeerd. 
Een bijkomend voordeel is dat 
er slechts één in plaats van twee 
straalpijpvoerders nodig zijn en dat 
er minder personeel benodigd is om 
slangen klaar te leggen.

Links de nieuwe AWG straalpijp en rechts de oude Hollandse straalpijp.

Innovatie nu en in de toekomstINNOVATIE

!
Scheeps-

veiligheid 
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Vanaf 2009 is de Koninklijke Marine 
gestart om het personeel op te leiden 
conform de één slang procedure. Te-
vens is begonnen om de schepen op 
materieel gebied in orde te maken, 
om de één slang procedure als stan-
daard in de bedrijfsvoering te kunnen 
opnemen. Momenteel is het doel om 
alle schepen tijdens hun eerst volgen-
de groot onderhoud materieel gereed 
te maken voor de één slang techniek.

Recent is de één slang procedure op-
nieuw geëvalueerd. Naar aanleiding 
hiervan is besloten om de gebruikte 
commando’s te verkorten, terwijl de 
procedure zelf gelijk blijft. Op deze 
manier gaat de inzet nog sneller. 
Sinds één januari 2013 geldt de één 
slang procedure met verkorte com-
mando’s als de standaard.2 Schepen 
die nog niet zijn uitgerust met de 
materiële voorzieningen van de één 
slang techniek blijven de oude twee 
slangen techniek gebruiken.

Onderzoek op het gebied 
van DC&FF

Bemanningsreductie vervanger 
M-fregat  
In de aanloop naar de vervanger 
van het huidige M-fregat wordt nu 
onderzocht hoe de DC&FF-bedrijfs-
voering daar het beste georganiseerd 
kan worden. DMO wordt hierbij 
ondersteund door onderzoek vanuit 
TNO met een zogenaamde work 
analysis.

Het doel van de work analysis is 
tweeledig. Enerzijds om de operatio-
neel technische bedrijfsvoering waar-
van DC&FF een onderdeel is, aan 
boord van de OPV te optimaliseren. 
Anderzijds om een bedrijfsvoering te 
ontwerpen waarmee met een, ten 
opzichte van de M-fregatten,  sterk 
gereduceerde bemanning gevaren 
kan worden.
TNO zal een simulatie maken, ge-
baseerd op de bedrijfsvoering aan 
boord van de OPV’s. De bedoeling is 
om aan de hand van deze simulatie 
adviezen voor de optimalisatie van 
bedrijfsvoering en technische onder-
steuning aan boord van de OPV’s 
op te stellen. Vervolgens kan het 

model na validatie aan de hand van 
de OPV’s, gebruikt worden voor het 
ontwerp van de bedrijfsvoering van 
de vervanger van het M-fregat. In 
dit ontwerp wordt onder andere de 
operationeel technische bedrijfsvoe-
ring en technische ondersteuning op 
elkaar afgestemd en de taakverdeling 
tussen mens en machine verder ge-
optimaliseerd.

Blusschuim 
Multifunctioneel blusschuim. Er zijn 
momenteel nieuwe types blusschuim 
op de markt die ten opzichte van het 
huidige AFFF diverse voordelen lijken 
te hebben. Vanuit de SCBRNDCBV 
wordt gekeken wat de mogelijkhe-
den zijn voor de Koninklijke Marine. 
In november 2012 heeft een defen-
siebrede demonstratiedag van een 
van deze schuimsoorten plaatsgevon-
den op de SCBRNDCBV. Dit is gecom-
bineerd met Compressed Air Foam 
(CAF) demonstraties (zie hieronder).

Voordelen van het gedemonstreerde 
schuim zijn: de volledig biologi-
sche afbreekbaarheid (milieuvrien-
delijk), het is niet agressief en 
veroorzaakt geen corrosie. Tot slot 
is het geschikt voor A-,B-,D- en F-
klasse branden. Dit laatste zou er 
voor kunnen zorgen dat we in de 
toekomst met minder verschillende 
types brandblussers toe kunnen. Dit 
is logistiek interessant en bovendien 
versimpelt het de inzet.
Voor een mogelijke vervanging van 
AFFF zal eerst moeten worden onder-
zocht welke van deze nieuwe types 
schuim het meest geschikt is. Hierbij 
is onder meer belangrijk dat het ge-
schikt is voor de huidige schuiminstal-
laties en verkrijgbaar als hand brand-
blusmiddel, zodat alles één op één 
over kan. Daarnaast zal het schuim 
ten minste aan alle certificeringen 
moeten voldoen, waaraan AFFF nu 
ook voldoet.

Compressed Air Foam (CAF). Schuim-
blusmiddelen bestaan sinds geruime 
tijd en in diverse vormen. Schuim 
wordt gevormd door omgevingslucht 
toe te voegen aan een oplossing van 
schuimmiddel en water. Traditioneel 
wordt de omgevingslucht aan het 
mengsel toegevoegd via de sproei-

kop,  door middel van een methode 
gebaseerd op onderdruk. Schuim kan 
ook ontstaan door het actief toevoe-
gen van perslucht aan het mengsel 
van schuimmiddel en water. Dit ge-
beurt door middel van CAF-systemen. 
De perslucht genereert tegelijk ook 
de energie die ervoor zorgt dat het 
schuim verder gespoten kan wor-
den dan bij de traditionele schuim 
blussystemen (grotere worplengte). 
Daarnaast zorgt het klevend vermo-
gen voor een zeer snel afdekkend 

resultaat, ook verticaal. Een ander 
bijkomend voordeel is dat de aanvals-
slangen veel lichter, en dus makke-
lijker hanteerbaar, zijn. CAF is onder 
meer leverbaar als:
•  Ingebouwd systeem, voor groot 

materieel 
•   Mobiel systeem (50 tot 200L) 

Draagbare toestellen al dan niet  
aangesloten op de ademlucht-
bescherming set (bijvoorbeeld als  
backpack, mogelijk geschikt voor 
interventieteams).

Composieten opbouw schepen 
Bij TNO wordt in samenwerking met 
DMO, Damen-Schelde, Solico een 
2mv-composites onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheid voor een com-
posieten opbouw van schepen. Dit 
wordt gedaan binnen het project 
CONVINCE (Coping with Naval Vul-
nerability Through INnovative  Com-
posite Engeneering), in opdracht van 
de European Defecene Association 
(EDA.)3 Het project is een samen-
werking tussen Nederland, Zwe-
den, Noorwegen, Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Italië. Er wordt bij dit 
onderzoek specifiek gefocust op 
brand- en explosiebestendigheid. Uit 
voorgaande onderzoeken is gebleken 
dat vervolgonderzoek op dit terrein 
noodzakelijk is.

Recent is TNO nog een stukje verder 
gegaan in dit onderzoek. Hierbij zijn 
ook brandtesten gedaan met com-

Het schuim zal aan alle 
certificeringen moeten 

voldoen.
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posietpanelen, welke bewust van 
te voren beschadigd zijn. Hiermee 
wordt battle damage gesimuleerd. 
De resultaten van dit onderzoek moe-
ten nog verder worden uitgewerkt. 
Dit verhoudt zich nauw met het FiST 
project, dat  hieronder wordt toege-
licht.

Effect oorlogsschade op 
brandblussystemen  
FiST is een acronym voor New 
Fire Suppression Technologies 
on board naval craft.4 De 
doelstelling van het project is het 
opstellen van ontwerp regels voor 
brandblusinstallaties, zodat deze ook 
na oorlogsschade maximaal effect 
hebben. De werklast is verdeeld 
tussen Canadese, Zweedse en 
Nederlandse onderzoeksinstellingen. 
In Canada DRDC, in Zweden FOI 
met SP en in Nederland TNO. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen 
vast geïnstalleerde blussystemen, 
handblussers en blussystemen 
specifiek voor onderzeeboten. 
DMO coördineert het onderzoek en 
de samenwerking met de diverse 
partners.

Uitbreidingsmogelijkheden digitaal 
plotbord  
Vorig jaar is een digitaal plotbord, 
bekend als ‘FFDC,’ (voor de damage 
control officier, bij calamiteiten) aan 
boord van de OPV’s geïntroduceerd. 
Het digitaal plotbord zorgt ervoor dat 
op alle verschillende locaties waar 
een overzicht over de calamiteiten 
wordt bijgehouden een eenduidig 
schadebeeld beschikbaar is met mi-
nimale mondelinge communicatie. 
Dit ondersteunt de kleine bemanning 
van het patrouilleschip goed. In de 
huidige versie is het oude plotbord 
eigenlijk alleen gedigitaliseerd.
Bij DMO is een vervolgproject op-
gestart om het digitale plotbord 
door te ontwikkelen. De technische 
ontwikkelingen worden gedaan 
door IMTECH, op basis van input van 
DMO en CZSK. De bedoeling is om 
intelligentie in het systeem aan te 
brengen zodat het digitale plotbord 
de calamiteitenbestrijding organisatie 
kan ondersteunen en repeterende en 
procesmatige taken kan overnemen 
van de mens (D-officier, plotter en 
operator).

Voorbeelden van taken die mogelijk 
beter visueel ondersteund en/of ge-
automatiseerd kunnen worden zijn:
•  Het opstellen en bekend stellen van 

aanvalsroutes;
•  Het vaststellen van rookgrenzen 

(door gebruik te maken van rook-
meldingen);

•  Het opstellen van een omgevings-
koelingsplan;

•  Het inzetten van watermist bij 
meerdere calamiteiten (inclusief 
starten en stoppen van de water-
mist installatie);

•  Het bedienen van ventilatiesyste-
men;

•  Het berekenen van stabiliteit en 
nemen van stabiliteitsbevorderende 
maatregelen op basis van sensor en 
plot informatie;

•  Invoer en bevestigen van informatie 
via een handheld applicatie.

Inmiddels is in opdracht van DMO 
ook een Touch Screen plotbord ont-

wikkeld door IMTECH. Deze is al op 
de wal getest en het is de bedoeling 
deze in de loop van 2013 te testen 
op één van de OPV’s. In de komende 
jaren zal het digitale FFDC plotbord 
ook op de andere scheepsklassen 
geïntroduceerd worden.

Tot slot
Er vindt dus wel degelijk steeds in-
novatie plaats die het voeren van een 
zo veilig mogelijke bedrijfsvoering op 
het gebied van damage control & fire 
fighting aan boord van alle schepen 
van het CZSK, nu en in de toekomst, 
kunnen garanderen. Dit artikel heeft 
kort een aantal kenmerkende ontwik-
kelingen toegelicht. Uiteraard zijn dit 
niet de enige innovatieprojecten op 
dit gebied. Zowel op grote als kleine 
schaal wordt er in de gehele organi-
satie continu gewerkt aan verbete-
ring van de veiligheid op het gebied 
van DC&FF. <

Noten
1   De huidige algemene watermist procedure staat beschreven in “ACZSK 264.1 paragraaf 5320”. ACZSK 

Directie Operationele Ondersteuning Coördineren, Consolideren & Ondersteunen 264.1 Damage Con-
trol.

2   Binationale nieuwsbrief CBRN-DC-BV, nummer 2-2012, december.
3   www.tno.nl/digitale_bladen/TNO_Magazine_1-2010_EN/magazine.html#/zoompage/5/
4   Nieuwsbrief DMO/TNO, FiST-Nieuwsbrief, 5 Oktober 2012, Rogier van der Wal en Addy Posthuma.

LTZT 2 B.A. (Bart) Meere BSc is Officier Kennisverwerving & Innovatie - Damage Control 

aan de School voor Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire verdediging, 

Damage Control en Bedrijfsveiligheid. De auteur bedankt LTZ 1 ing O.R. (Onno) Zwart 

(DMO)  voor zijn waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel.

Digitaal plotbord, aan boord van een OPV.

Innovatie nu en in de toekomst
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Teun Steenbeek

W
at was de aanleiding voor 
het toekennen van het 
erelidmaatschap?
‘Dat is eigenlijk een vraag voor 
het bestuur dat die beslissing 
heeft genomen… Volgens de 
tekst op de oorkonde die mij 

toen is overhandigd, was men, samengevat, erkentelijk 
voor de wijze waarop ik invulling heb gegeven aan het 
verder ontwikkelen van de KVMO tot een financiële 
gezonde en volwaardige belangenvereniging. Natuurlijk 
ben ik daar trots op, maar ik zet me altijd al graag en 
met plezier in voor de belangen van de ander en het 
streven naar een goed resultaat geeft mij op zich al veel 
voldoening. Die inzet heb ik nog steeds.

Ik kom eigenlijk uit de financiële hoek. Door 
mijn studie Bedrijfseconomie heb ik mij 
extra gekwalificeerd voor financiële functies 
en omdat de KM die studie in het begin 
faciliteerde met een Haagse plaatsing was 
ik medio jaren ‘70 vermoedelijk de jongste 
beroepsofficier op het ministerie. Vanaf 
1990 deed ik samen met Joost Kortekaas 

Hoe belangrijk de KVMO in de loop der jaren geworden is voor de collectieve en individuele 
belangenbehartiging van haar leden, blijkt ook uit de woorden van erelid Teun Steenbeek (1947): 

‘Er wordt in de politiek vaak over de hoofden van het personeel heen beslist. Samen ben je sterk, 
met elkaar krijg je veel meer voor elkaar dan alleen.’

Hij is vanaf 1990 tot op de dag van vandaag actief betrokken bij de KVMO. Van 1993 tot 1994 
was hij voorzitter van de KVMO-onderzoekscommissie die de fraude door de toenmalige secretaris 
moest opsporen.  Van maart 1995 tot maart 2001 is hij voorzitter geweest van de KVMO. Zijn 
erelidmaatschap kreeg hij op 27 juni 2001. 

1883-2013

In 2013 bestaat de KVMO 130 jaar. Een 
jubileumjaar waarin speciaal aandacht 
wordt geschonken aan de ereleden van 

de vereniging.

Mijn advies voor de jonge collega’s:  
lid worden van de KVMO!

interview Zsuzsi Borgeld
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Teun Steenbeek overhandigt een munitiekistje met daarin de 

‘explosieve’ handtekeningen tegen het verlagen van de UKW-uitkering 

aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Defensie, 2000.

(directiecontroller DPKM) de financiële controle bij de 
KVMO en tijdens de controle over het jaar 1992 werden 
onrechtmatigheden geconstateerd.
De toenmalige secretaris bleek zich op uiterst creatieve 
wijze persoonlijk te hebben verrijkt met financiën van de 
KVMO. We hebben ongelooflijk diep moeten graven om 
op de bodem van de fraude te komen en het ging dan 
ook om een zeer fors bedrag. Deze onverkwikkelijke zaak 
die de KVMO zeker geen goed heeft gedaan hebben we 
na veel inspanningen weten af te ronden.
 
Mijn contacten met de KVMO zijn door dat diepgaande 
onderzoek geïntensiveerd, omdat ook de volgende 
stappen moesten worden gezet (o.a. aangifte leidend 
tot strafrechtelijke vervolging en de civielrechtelijke 
terugvordering van het geld). Ik werd als voorzitter van de 
onderzoekscommissie bij elke hoofdbestuursvergadering 
uitgenodigd om verslag uit te brengen over de voortgang 
van het onderzoek en de juridische procedures en 
daardoor werd ik met allerlei aspecten van de KVMO 
geconfronteerd. Ongeveer 2 jaar later werd ik gevraagd 
mij kandidaat te stellen als voorzitter KVMO, maar omdat 
ik meer een financiële man ben heb ik die keer nee 
gezegd. Toen ik later nog eens werd benaderd zei Ellen, 
mijn echtgenote: “Teun, je bent al jaren betrokken bij de 
KVMO en je hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel. Jij 
vindt ook dat er van alles beter kan, als voorzitter kan je 
daadwerkelijk daaraan bijdragen. Doe het nou!”

Ik ben voorzitter KVMO geworden in maart 1995 en heb 
mij toen vooral ingezet om van de KVMO een volwaardige 
en professionele belangenvereniging te maken, een club 

met een hechte beroepsidentiteit en met gemotiveerde 
medewerkers. Maar ook een KVMO die goede relaties 
zou hebben met de militaire bonden van de andere 
vakcentrales, onder het motto “Samen sta je sterk”. 
Met goede onderlinge contacten kun je vaak veel meer 
bereiken ten gunste van je leden. In mijn eerste jaren 
als voorzitter is tevens de samenwerkingsovereenkomst 
tot stand gekomen tussen de KVMO en de vereniging 
‘Onderlinge Bijstand’.

In de tweede helft van mijn KVMO voorzitterschap 
introduceerde de politieke leiding het plan “functioneel 
leeftijdsontslag omhoog en uitkering omlaag”, wat grote 
consequenties zou hebben voor het militaire personeel 
en voor de officieren in het bijzonder. Dat het militaire 
beroep door de betere arbeidsomstandigheden en 
huisvesting voor verschillende groepen minder zwaar 
was dan vroeger stond buiten kijf, maar de uitkering bij 
(verplicht) functioneel leeftijdsontslag naar 70% was 
onverteerbaar.

Toen bleek waartoe het motto “Samen sta je sterk” bij de 
militaire bonden kon leiden. Vele acties werden gevoerd. 
Van de overal geplakte sticker “UKW 70% Nee” tot het 
aanbieden van explosieve “protest”-handtekeningen 
in een munitiekistje aan de voorzitter van de vaste 
Kamercommissie Defensie, een ludieke actie. 

Uiteindelijk leidde dit in 2000 tot de grote manifestatie 
van vele duizenden militairen in uniform op het Malieveld, 
eindigend met een gedisciplineerde mars naar het Plein en 
het daar zetten van een enorme berg schoenen,  
5 december naderde, op de trappen van de Tweede 
Kamer. Op verzoek had iedereen de schoenen als paar, 
met de veters aan elkaar gebonden, ingeleverd; deze  
zijn later door het Rode Kruis opgehaald: voor het  
goede doel!

Een enorm spannende dag, die zeer succesvol is verlopen, 
met na afloop de complimenten van de Haagse politie 
want alles was vlekkeloos verlopen. Ik moet bekennen 
dat ik na afloop wel meer dan een dagje ouder was 
geworden …. 
Hierop terugkijkend kan ik zeggen dat we de KVMO als 
belangenvereniging echt op de kaart hebben gezet. Daar 
ben ik enorm trots op.’

Volgt u de KVMO nog?  
Voelt u zich nog betrokken?
‘Ja zeker, nog bijna dagelijks. De eerste jaren na mijn 
aftreden probeerde ik echt alles op afstand te volgen, 
maar dat lukte natuurlijk niet. In die tijd ging ook de grote 
verandering van de defensieorganisatie langzaam maar 
zeker van start. De centrale organisatie werd ‘paars’, de 
Chef Defensiestaf werd Bevelhebber der Strijdkrachten 

Met goede onderlinge contacten kun je 
vaak veel meer bereiken ten gunste van je 

leden.

��������	
������������	
������� ����������������



Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht) en ik ben één van 
de oprichters en bestuurslid van ‘Zorgzaam’.
Mijn betrokkenheid bij de vereniging ‘Onderlinge 
Bijstand’, nu het steunfonds voor KVMO-leden, is 
al eerder aangestipt. Helaas moet ik vaststellen dat 
het aantal steunvragen en de financiële complexiteit 
toeneemt. De noden van nu zijn anders dan van 
toen. Denk aan hoge ziektekosten van ouderen, niet 
meer fiscaal aftrekbaar en voor wie de eigen bijdrage 
soms te hoog wordt om te dragen. Of aan dubbele 
hypotheeklasten i.v.m. een onverkoopbaar huis en 
kortgeleden zelfs een volledige schuldsanering. Dat 
zijn zware zaken die maanden tijd kosten, maar het is 
dankbaar werk om mensen uit de problemen te helpen en 
te blijven begeleiden tot ze weer op eigen kracht verder 
kunnen.’

Wat vindt u van de KVMO nu? 
Heeft u een advies?
‘De laatste jaren had ik regelmatig contact met (oud-) 
voorzitter Rob Hunnego en ik vind dat de vereniging 
stevig op de kaart staat. De naam KVMO is goed bekend 
in de politiek. Het Marineblad heeft niet alleen een mooie 
glossy buitenkant, maar het is inhoudelijk een sterk blad 
over onze beroepsidentiteit en de Koninklijke marine.

Wat ik erg betreur is het individualisme in de samenleving 
en met name bij de jongeren. Vroeger werden ALLE 
officieren lid van de KVMO. Dat was geen keus, het was 
vanzelfsprekend. Je wilde er bij horen – maatjesgeest, 
je deed het samen en de vereniging deed het voor 
jou. In mijn tijd als voorzitter werd bijna iedereen lid 
als adelborst en pas als je officier werd betaalde je 
contributie. Een toekomstig officier in opleiding kreeg 
dus gratis rechtsbijstand, maar dat hadden de KVMO-
leden voor hem of haar graag over. Ik hoorde dat nu 
ongeveer 20% het besluit over lid worden uitstelt tot 
later (of nooit). Dat is niet alleen triest omdat het afbreuk 
doet aan de beroepsidentiteit en de solidariteit, maar 
het is voor het individu ook onverstandig. Men meent al 
gauw: ach, ik kan mijn eigen zaakjes wel regelen. En juist 
dat is zo verraderlijk: het werkt in de praktijk namelijk 
niet zo. Er wordt in de politiek vaak over de hoofden 
van het personeel heen beslist. Het lagere personeel 
ziet de officier als werkgever, maar als persoon is de 
officier ook maar een ‘gewone’ werknemer. Denk aan 
alle ingewikkelde rechtspositionele onderwerpen, waar 
je vaak niet in thuis bent. Ik heb meegemaakt dat een 
adelborst ten onrechte werd verwijderd uit de opleiding. 
Door KVMO-ingrijpen op het hoogste niveau (BDZ) is dat 
besluit toen geschrapt.

De KVMO is een, ik wil dat graag benadrukken, 
belangenvereniging die zich ongelooflijk inzet en 
opkomt voor haar leden en dat alleen kan met een grote 
achterban. Samen ben je sterk, met elkaar krijg je veel 
meer voor elkaar dan alleen, dat heeft de geschiedenis 
wel bewezen. Mijn advies is voor de jonge collega’s: lid 
worden van de KVMO!’ <

en de ‘oude’ bevelhebbers van de krijgsmachtdelen 
vertrokken uit Den Haag richting hun operationele 
eenheden. Instituten kregen andere namen, DPKM 
verdween en DGP werd HDP. 

Je raakt dan wel het spoor bijster. Om goed op de hoogte 
te blijven moet je er echt ‘in’ zitten maar soms krijg ik 
zelfs de indruk dat de nog werkende defensiecollega’s  
terug verlangen naar de organisatie van ca. 10 jaar 
terug. Het lijkt alsof de Haagse bureaucratie kleiner 
is geworden, maar dat is alleen maar schone schijn. 
Daadwerkelijk staat die beleids- en bestuursstaf veel 
verder af van de operationele werkvloer. Dat leidt tot 
allerlei afstemmingsproblemen in personele, materiële 
en financiële processen waar Den Haag als oplossing 
dan weer nieuwe beleidsregeltjes voor bedenkt. Als ik 
dan nu lees dat onze defensieminister Hennis-Plasschaert 
“rigoureus orde op zaken wil stellen bij de krijgsmacht” 
[Telegraaf, 18 februari 2013-red] dan hoop ik toch echt 
dat zij bedoelt “bij de Haagse defensie bureaucratie”, 
want daar zitten de problemen.

Eind 2004 werd ik gevraagd om vice-voorzitter te worden 
van de CMHF [de Centrale voor Middelbare en Hogere 
Functionarissen bij overheid en onderwijs-red], waarbij 
ook de KVMO is aangesloten. Voor het CMHF-dagelijks 
bestuur ben ik nu tevens de linking-pin naar de sector 
Defensie van de CMHF, waar ik een open uitnodiging 
heb om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen. 
Sinds 2009 ben ik ook bestuurslid van de vakcentrale 
MHP. Namens de sector Defensie (en de KVMO) ben 
ik als bestuurslid betrokken bij de SZVK (de Stichting 

Teun Steenbeek, 2013.
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Met aanvankelijk slechts acht gevorderde 

motorsleepboten, te weten Ms 

Adwil II, Ms Albatros, Ms Argri, Ms 

Nellie, Ms Oranje, Ms Sija, Ms Tema en Ms 

Zeemeeuw, moest de Koninklijke Marine in 

oktober 1939 voorkomen dat Duitse troepen 

vanuit de oostelijke IJsselmeerhavens een 

landing zouden kunnen uitvoeren op de Noord-

Hollandse IJsselmeerkust. Na de Duitse invasie in 

Noorwegen op 9 april 1940 werd de strijdmacht 

uitgebreid met enkele kanonneerboten en een 

torpedoboot zoals Hr. Ms. Hefring, Hr. Ms. Freyr, 

Hr. Ms. Gruno, Hr. Ms. Brinio, Hr. Ms. Friso, Hr. 

Ms. Z3, Hr. Ms. Abraham van der Hulst en Hr. 

Ms. Pieter Florisz. Gedurende de oorlogsdagen 

werd ook nog de commandostructuur veranderd 

door uiteindelijk op 12 mei schout bij nacht E.A. 

Vreede van de Marinestaf aan te wijzen om, 

onder bevel van de Commandant van de Stelling 

van Den Helder, het optreden van de eigen en 

bondgenootschappelijke zeestrijdkrachten op het 

IJsselmeer te coördineren. Daartoe kreeg hij de 

beschikking over enig personeel en radiomaterieel. 

De Commandant Verdediging IJsselmeer richtte in 

Enkhuizen zijn commandopost in.

Na de afkondiging van de capitulatie heerste er 

grote verwarring onder de kapiteins. Door orders 

en tegenorders slaagde er slechts een schip in 

om naar Engeland uit te wijken, namelijk Hr. Ms. 

Gruno. De overige marineschepen werden door 

hun eigen bemanning in het IJsselmeer tot zinken 

gebracht om te voorkomen dat deze in Duitse 

handen zouden vallen.

Aan de hand van veel authentieke verslagen, 

waarbij ook het originele Duitse aanvalsplan voor 

de oversteek over het IJsselmeer, heeft de auteur, 

adjudant b.d. Jacob Topper, een levendig beeld 

geschetst van de gebeurtenissen op en rond het 

IJsselmeer in de meidagen van 1940.

Door zorg van het depot Vaartuigendienst te 

Amsterdam werden twaalf schepen vanuit 

Enkhuizen naar Amsterdam overgebracht. Het 

duurde tot ongeveer 09.30 uur op 12 mei 1940 

voor de commandant van Hr. Ms. Friso zekerheid 

had, dat de haven van Stavoren werkelijk door 

de Duitsers bezet was. Hij ontdekte tevens 

dat de haven van Stavoren onvoldoende was 

geblokkeerd, dat er een twintigtal vissersschepen 

en enige sleepboten lagen, en dat de Duitsers de 

ketel van de veerboot C. Bosman – die normaliter 

de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen 

onderhield – opstookten. 

Om 09.45 uur opende Hr. Ms. Friso het vuur met 

de batterij van 10.5 cm en plaatste treffers op 

de veerboot. Het vuur werd door enige Duitse 

batterijen van Reiterregiment 22 beantwoord. 

Tijdens de schotenwisseling die daarna volgde 

werd door Hr. Ms. Friso een voltreffer geplaatst 

op een stuk geschut, hetgeen bleek uit een grote 

rookwolk. Door deze treffer verloren drie Duitsers 

het leven. Na in twintig minuten ongeveer 

honderd schoten te hebben afgegeven, trok het 

schip zich op een veiliger afstand terug.

Hr. Ms. Friso werd te ongeveer 15.30 uur acht 

kilometer zuidwestelijk van Stavoren aangevallen 

door Duitse bommenwerpers. Door het ontbreken 

van luchtafweermiddelen was het schip echter 

kansloos en werd zodanig getroffen, dat het 

zware slagzij maakte en moest worden verlaten.

Op de noodseinen kwamen de beide 

mijnenvegers Hr. Ms. Abraham van der Hulst, 

onder commandant luitenant ter zee 1e klas 

P. Wentelt en Hr. Ms. Pieter Florisz, onder 

commandant luitenant ter zee 2e klas G.E.A. 

Daanen Polier, het bombardement uit de verte 

hadden waargenomen, te hulp. Terwijl Hr. Ms. 

Pieter Florisz luchtafweer gaf, verrichtte Hr. Ms. 

Abraham van der Hulst het reddingswerk. Zij 

drukte haar achtersteven tegen het wrak van 

de kanonneerboot zodat de bemanning kon 

overstappen. Vlak nadat iedereen van boord was, 

kapseisde Hr. Ms. Friso en kwam met de kielplaat 

bovendrijven. Er waren drie zwaargewonden 

waarvan er twee spoedig overleden, terwijl 

een officier werd vermist; daarenboven waren 

verschillende bemanningsleden licht gewond. Hr. 

Ms. Abraham van der Hulst bracht de bemanning 

naar Enkhuizen, terwijl Hr. Ms. Pieter Florisz de 

Friso die met de kielplaat naar boven was blijven 

drijven, in de grond boorde en daarna bleef 

patrouilleren.

Het boekje ‘’Het IJsselmeerflottielje’’ geeft een 

goed beeld van de verdediging van het IJsselmeer 

in de meidagen van 1940.

Het IJsselmeer-
flottielje. 
De verdediging 
van het IJsselmeer  
in de meidagen 
van 1940.  

Auteur : Jacob Topper

Uitgever :  2012 Uitgeverij 

Aspekt

Omvang : 145 pagina’s

Prijs : € 16,95

ISBN : 978-94-6153-1223
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Als 18-jarige heb ik voor een baan bij het Korps Mariniers gekozen vanwege de vele verschillende uitdagingen. Het is een organisatie 
waarbij je jezelf op persoonlijk, fysiek, mentaal en intellectueel gebied kan blijven ontwikkelen, de wereld kan ontdekken en hechte 
vriendschappen voor het leven opbouwt.

Ik heb mijn bachelor Militaire Bedrijfswetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie afgerond met een scriptie over het 
selectieproces voor officieren der mariniers. Hierbij heb ik een vergelijking gemaakt tussen het Britse en Nederlandse proces. Het doel 
van mijn onderzoek is het verbeteren van de selectie van kandidaat-officieren der mariniers, door aanbevelingen te doen aan het 
Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS). De KVMO heeft haar jaarlijkse scriptieprijs toegekend aan deze scriptie. 

��������������
Er zijn vier criteria waaraan een effectieve selectieprocedure moet voldoen, volgens de wetenschappelijke literatuur over 
selectie, competenties en assessments. Ik heb het Britse en Nederlandse selectieproces naast elkaar gelegd en de verschillen en 
overeenkomsten tussen beide processen onderzocht. Dit heb ik gedaan door het bestuderen van het gevoerde beleid, door het 

houden van interviews met sleutelfiguren van de testen en door (persoonlijke) observaties

�����������������
Zowel de Britse als de Nederlandse selectieprocedures voldoen aan de criteria. Er zijn echter 

natuurlijk altijd verschillen. Om te beginnen gebruikt de Britse organisatie een extern bedrijf 
voor het uitvoeren van het selectieproces en hanteert zij andere beoordelingscriteria dan het 
Nederlandse Korps. Zo bestaat het Britse proces uit twee vrijwel onafhankelijke assessment 
centers, terwijl het Nederlandse proces bestaat uit één assessment center met drie 
selectieonderdelen. Daarnaast overlappen de verschillende testen elkaar bij de buren, maar 
bij ons zijn het losstaande onderdelen die elkaar aanvullen. Een opvallend verschil dat naar 
voren is gekomen is de nadruk die de Britten leggen op het cognitief denkvermogen, door 

middel van een taakgericht, psychologisch onderzoek naar de verschillende rollen en taken 
van een officier. Terwijl de Nederlanders juist een gedragsgericht, psychologisch onderzoek 

hanteren om de stabiliteit van de kandidaat te testen. 

� �!���������
Mijn aanbevelingen aan het DWS zijn ten eerste om de interviews met de Aanname Advies Commissie 
meer de guidelines te laten volgen zoals omschreven wordt door Joiner (2000). Ten tweede moet er 
sprake zijn van een feedbacksysteem om de prestaties van de kandidaten tijdens de opleiding te kunnen 

bijhouden om zo het selectieproces te verbeteren. Als laatste is het gewenst om een onderzoek 
in te stellen naar de samenwerking tussen de Britse organisatie met een extern bedrijf, de 

verschillen in de beoordelingscriteria, de insteek van het psychologisch onderzoek en het 
uitvalpercentage tijdens de opleiding. 

"���!�� ���� ��������#��$���
Ik meen met mijn onderzoek een bijdrage geleverd te hebben aan het 
verbeteren van de selectieprocedure van kandidaat-officieren der mariniers. Ik 
heb tijdens mijn onderzoek kritisch gekeken naar het huidige selectieproces 
in Nederland en naar de manier van handelen door onze partner. Ook heb 
ik met mijn scriptie inzicht gegeven in de actuele literatuur. Het DCWS kan 
gebruik maken van mijn bevindingen in haar streven om het selectieproces 
continue effectiever en efficiënter te maken om zo geschikte collega’s te 
blijven selecteren. 
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H
et was een ramp met grote gevolgen. 
Koning Willem III persoonlijk stelde 
direct een onderzoekscommissie in, 
die tot een aantal aanbevelingen 
kwam, waarvan de oprichting van een 
Kustwacht organisatie de belangrijkste 
was. 

Op 10 april 1883 werd de “Vereniging tot behandeling 
van de op de zeemacht betrekking hebbende 
onderwerpen” (de huidige KVMO) opgericht, als direct 
gevolg van de ontevredenheid onder de toenmalige 
marineofficieren rond de onduidelijke resultaten van het 
officiële onderzoeksrapport inzake de ondergang van  
Zr. Ms. Adder.

Deze oprichting is dit jaar precies 130 jaar geleden. Op 
10 april aanstaande wordt dit op plechtige wijze herdacht 
met een kranslegging bij het monument op de algemene 
begraafplaats te Huisduinen, ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de scheepsramp met de rammonitor  
Zr. Ms. Adder.

Proloog
Vier dagen na de verschrikkelijke ramp op zondag 9 juli 
1882 was op het Departement van Marine nog steeds 
geen officieel bericht over het lot van Zr. Ms. Adder 
binnengekomen, terwijl de eerste slachtoffers al op de 
Nederlandse kust waren aangespoeld.
Wat voor de rammonitor in principe een zomerse routine 
verplaatsing van Amsterdam naar Hellevoetsluis had 
moeten zijn om daar een aantal verlofgangers op te 
pikken, liep uit op een nachtmerrie.

Hoe kon dit gebeuren? Wie waren debet? Wat waren 
de lessen die uit dit ongeluk getrokken werden? Hierop 
wordt in onderstaand artikel antwoord gegeven.

Woensdag 5 juli 1882
Het is woensdag 5 juli 1882. Zo’n rustige zomerdag, die 
’s-morgens begint met een mooi zonnetje en een lichte 
aflandige bries uit het zuidzuidoosten. 
Overal wappert fier de nationale driekleur van de 
gebouwen, het is immers de verjaardag van HKH Prinses 
Von Wied. 

1883-2013

De grootste scheepsramp in vredestijd die de Koninklijke Marine ooit heeft getroffen vond plaats op  
5 juli 1882. Op klaarlichte dag en onder het oog van velen verging op dramatische wijze de 
rammonitor Zr. Ms. Adder vlak voor de kust van Scheveningen, waarbij alle 65 bemanningsleden  
om het leven kwamen.

De ondergang van 
Zr. Ms. Adder

Tekening (Pastel) Zr. Ms. Adder, kunstenaar onbekend. (NIMH)
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Op het Scheveningse strand spelen de kinderen terwijl 
hun ouders in de rieten strandstoelen genieten van het 
mooie weer. Het is rond een uur of half twee en er zit wat 
werking in de lucht. De wind ruimt langzaam naar het 
zuidwesten en als je een beetje naar het noorden kijkt zie 
je naast de opkomende bewolking ook een rookpluim aan 
de horizon. Ongetwijfeld van een schip dat nog ver weg is 
- ergens tussen Katwijk en Scheveningen. Het ligt laag op 
het water. Niemand schenkt er verder aandacht aan.

Op het duin bij de vuurtoren op Scheveningen woont  
P. Kuyt, oud zeeman en thans kastelein. Hij is in het bezit 
van een goede kijker, waar hij dikwijls gebruik van maakt, 
zo ook om half vier deze dag. De wind trekt aan uit het 
zuidwesten en hoewel van stormweer geen sprake is, 
verwondert hij er zich wel over dat er met dit weer een 
monitor passeert. Tot nu toe had hij deze vaartuigen 
alleen bij goed weer zien langskomen.

Inmiddels is ook het tij gekeerd; van eb is het nu vloed 
aan het worden. De monitor beweegt zich aanvankelijk 
“in een naad van het tij”. Kuyt ziet dat de monitor met 
elke golf onder water steekt en de zee tegen de toren 
breekt.
Hij blijft de monitor volgen en om zes uur heeft hij zo 
langzamerhand de overtuiging dat het vaartuig in een 
zorgelijke toestand verkeert, immers vanaf half vier tot zes 
uur was de monitor slechts een uur gaans gevorderd. 
Als oud zeeman is het hem duidelijk dat het vaartuig 
op deze wijze de nacht op zee moet doorbrengen. 
Ondanks dat Kuyt de situatie zorgelijk inschat is dat geen 
aanleiding voor hem om de autoriteiten hiervan in kennis 
te stellen.

Ook op zee, voor de kust van Scheveningen, wordt de 
monitor door de bomschuit ‘Twee Gezusters’ van schipper 
B. den Dulk gesignaleerd. 
Om zes uur ‘s avonds, men is met de kop naar de wal en 
voor de vloed met het schrobnet aan het vissen, wordt 
een rookpluim ontdekt richting Katwijk. Om zeven uur 
wordt deze rookpluim opnieuw waargenomen en om 
kwart voor acht peilt men de rook even ten noorden van 
Scheveningen. 
Om acht uur passeert de bomschuit de monitor aan 
de landzijde op een afstand van ongeveer een kwart 
Engelse mijl (ca. 400 meter). Schipper Den Dulk maakt 
lijnen gereed om de monitor te assisteren zodra er van 
het vaartuig hulp wordt verlangd. Het is voor de schipper 
inmiddels duidelijk dat het vaartuig in nood verkeert, 
immers de zeeën slaan over het vaartuig en alleen de 
toren is nog zichtbaar. Slechts één man op het achterschip 
wordt waargenomen, maar deze persoon roept niet om 
hulp en maakt ook geen handgebaren, zodat Den Dulk 
het niet raadzaam vindt zijn schrobnet te verlaten en zo 
wellicht nodeloos schade te lijden…

Een half uur later (dus ca. half negen), schipper Den Dulk 
is inmiddels ten noorden van de monitor aangekomen 
worden aan boord van de monitor vuurpijlen afgescho-
ten. Ook dit signaal is nog geen reden om terug te keren 
naar de monitor en eventueel assistentie te verlenen. Men 
meent dat het afschieten van de vuurpijlen een teken is 
dat de monitor assistentie van een sleepboot of loods 
verlangt.
Inmiddels is het voor de bemanning bij de vloedstroom 
en de heersende zuidzuidwesten wind onmogelijk om de 
monitor te naderen. 

De huidige positie van het wrak van Zr. Ms Adder, voor de Scheveningse kust. (KM, Hydrografie)
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Later maken de vuurpijlen plaats voor stakelvuur. Het 
afsteken van de vuurpijlen en het stakelvuur duurt bij 
elkaar ca. een half uur, waarna een vlamvuur wordt 
waargenomen dat uiteindelijk in damp oplost. 
Dit doet Den Dulk en zijn bemanning opmerken: ‘Nu is er 
een ongeluk gebeurd! Nu zou het wel kunnen gebeuren 
dat zij aan hun eind zijn...’ 
Maar uiteindelijk blijven ze gewoon vissen alsof er niets 
gebeurd is. Geen poging wordt ondernomen om naar de 
plek des onheils te gaan, want ‘men bevond zich immers 
beneden winds…’. Ook wordt niet naar de wal gekoerst 
om direct alarm te slaan want ‘men was immers vissende’ 
en bevond zich aan de lij van het dorp. 

De eerste berichten
Het duurde tot zondag 9 juli toen men in de 
Rotterdamsche Courant kon lezen: 

‘ROTTERDAM, 8 JULI. Wij ontvingen hedenmiddag 
het treurig bericht dat de Rijksmonitor “Adder”, 
commandant Van der Aa, die laatstleden woensdag 
uit IJmuiden naar Hellevoetsluis in zee is gegaan, 
vermoedelijk is gezonken. Het lijk van den loods Duinker, 
voorzien van een zwemgordel der Adder, is heden in zee, 
op de hoogte van Zandvoort gevonden. Een reddingboei 
der “Adder” is te Nieuwediep aangebracht. Er is een 
stoombarkas uit Hellevoetsluis uitgezonden.’

Maar op 9 juli om 16.00 uur was op het Departement van 
Marine nog steeds geen officieel bericht over het lot van 
Zr. Ms. Adder binnengekomen.
Na de eerste dramatische berichten werd de ‘kalme 
berusting’ van het Departement scherp gehekeld en er 
werd opheldering geëist. Pas in de Staatscourant van 
12 juli 1882 werden voor het eerst een aantal officiële 
mededelingen over de ramp gedaan en werd een 
namenlijst van de bemanningsleden afgedrukt.
Tussen 8 juli en 8 augustus spoelden op de Hollandse en 
Friese kusten tal van lijken, reddingsboeien, wrakhout en 
zwemgordels aan. De horloges die op de lijken gevonden 
werden waren allemaal omstreeks 21.00 en 22.00 uur stil 
blijven staan.

Het onderzoek
Ongetwijfeld mede onder druk van de publieke opinie 
riep Koning Willem III persoonlijk per Koninklijk Besluit 
op 21 juli 1882 een commissie in het leven onder 
voorzitterschap van vice-admiraal R.L. de Haes. De 
commissie werd geconfronteerd met een aantal factoren, 
die het werk nogal bemoeilijkten:
•  Alle 65 bemanningsleden waren omgekomen, niemand 

kon het dus navertellen;
•  Het vaartuig lag nog immer recht voor de Scheveningse 

kust met waarschijnlijk nog de resten van de 22 nimmer 
geborgen bemanningsleden in haar binnenste.

Dit waren weinig aanknopingspunten voor een gedegen 
onderzoek. Toch ging de commissie De Haes aan de slag. 
Het onderzoek was drieledig: 

1.  Een onderzoek naar de zusterschepen van de Adder; 
2.  Onderzoek naar de rapporten van de commandanten 

die op de Adder en haar zusterschepen hadden 
gevaren , in het bijzonder van de tochten die over zee 
werden gemaakt;

3.  Iedereen horen die iets gezien of gehoord had van de 
Adder op haar laatste noodlottige reis.

Rapport Commandanten
Na het onderzoek en horen van commandanten waren 
de conclusies betreffende de zeewaardigheid van de 
monitoren in het algemeen en van de Adder in het 
bijzonder als volgt:
•  De Adder kan door haar constructie niet gelijkgesteld 

worden aan een zeeschip;
•  De Adder stuurde, voordat de aanpassingen in 1879 

werden aangebracht, ronduit slecht;
•  Na het aanbrengen van de verbeteringen stuurde zij 

goed, mits men goed wist om te gaan met een dergelijk 
vaartuig;

•  De Adder slingerde bij dwarse zeeën zwaar, doch 
gemakkelijk;

•  Het omgaan met monitors en in het bijzonder met 
rammonitors, diende te allen tijde met omzichtigheid 
te gebeuren en wat het sturen aangaat vereiste dit 
ook van de meest ervaren zeeman voortdurende 
oplettendheid;

•  Met een rammonitor was het mogelijk om onder 
gunstige weersomstandigheden, behoorlijk bemand 
en indien de vereiste voorzorgsmaatregelen genomen 
worden, veilig over zee van de ene naar de volgende 
haven te varen;

•  Vereiste maatregelen waren het uit voorzorg schalmen 
van de koekoeken, vastzetten van de toren, dichtmaken 
van alle openingen. Tevens diende men terug te keren 
of ergens binnen te vallen als zee en tij ongunstig 
worden;

•  Bij ongunstig weer werden zelfs kleine tochten over zee 
afgeraden;

•  Monitors hadden van de wind weinig, maar van de zee 
veel te lijden, door het hoge zwaartepunt slingerden de 
vaartuigen zwaar;

•  Er dienden middelen aanwezig te zijn om als 
onverhoopt toch water binnen drong, dit weg 
te pompen, terwijl waterdicht schotten moesten 
voorkomen dat het water zich door de hele monitor 
ging verplaatsen.

De commissie constateerde na het raadplegen van de 
rapporten en journaals dat de Adder al elf maal eenzelfde 
reis had gemaakt, van Amsterdam naar Hellevoetsluis, en 
negen maal zelfs een grotere reis over zee (het betreft hier 
reizen van Maasmond of Hellevoetsluis naar de Zeeuwse 
wateren of tussen Nieuwendiep en Hellevoetsluis).

Bevindingen van de onderzoekscommissie
‘Uwe Commissie meent de meer verwijderde oorzaken 
van de ramp met vrij groote zekerheid te hebben 
aangegeven, maar de naaste en directe oorzaak van de 
ramp ligt in het duister.’
De onderzoekscommissie heeft dus geen eenduidig 
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antwoord kunnen geven op de vraag wat nu precies de 
oorzaak van deze ramp is geweest en of er schuldigen 
aan deze ramp aan te wijzen waren.

Op 26 oktober 1882 was het verslag klaar. Het bleef 
echter gissen. Uit het verslag:
‘Is er allengs water in het schip gedrongen door de 
koekoeken of den torenrand? Of drong er water bij 
zulke hoeveelheden in het schip dat niettegenstaande 
die middelen het vaartuig niet te behouden was en de 
slingering zoo zijn toegenomen, dat het schip eindelijk 
is gekanteld? Dit laatste is de meest waarschijnlijke 
hypothese, maar zij is alleen dán aanneembaar, 
wanneer de stortzeeën door het stukslaan van een 
of meer geschalmde openingen, zich toegang tot het 
benedenschip hebben weten te verschaffen.’ 

Maar was dat het enige? Wat kan toch de ‘naaste 
oorzaak van het kantelen en zinken’ geweest zijn? 
En wat was de reden dat na het vergaan niemand is 
gered? De sloepen waren kennelijk niet gebruikt. Een 
sloep zat nog op het wrak, een andere sloep en een vlet 
zijn - in stukken - op de kust aangespoeld. Het verslag:
‘Deze stukken schijnen aan te wijzen, dat ook die sloep 
en de vlet niet zijn gebruikt, maar bij het zinken en aan de 
grond raken zijn gebroken.’
Hoe was het toch mogelijk dat niemand zich - ondanks de 
zwemgordels - heeft kunnen redden? Door de eb? Door 
de woelige zee? Doordat de zwemgordels het zwemmen 
bemoeilijkten?!

Analyse
Zoals zo vaak bij grote rampen is het nimmer een enkel 
feit dat de aanleiding vormt tot de ramp. Het is het 
samenspel van gebeurtenissen, fouten en feiten. In deze 
paragraaf wil ik er een aantal uitlichten en voorzien van 
een korte beschouwing. 
Allereerst de positie van de commandant. Zeker als 
de positie van de Commandant van Zr. Ms. Adder in 
beschouwing wordt genomen, velt de commissie een 
mild oordeel over hem. Commandant v.d. Aa had echter 
nimmer met een dergelijke bemanning zee mogen kiezen. 
Een Etat Major (inclusief de commandant) waarvan 
niemand ervaring met een monitor heeft, een bemanning 
verre van compleet en slecht voorbereid en een vaartuig 
waarvan bekend is dat de zeewaardigheid zeer gering is: 

men had het eerst moeten ‘opwerken’ op bijvoorbeeld 
de Zuiderzee, alvorens een dergelijke reis te gaan 
ondernemen.
 
Het tekort aan voldoende en goed opgeleid personeel is 
zeker mede te wijten aan de Atjeh oorlog. Een oorlog die 
hoge numerieke eisen aan de Marine stelde, waardoor 
hier te lande schaarste optrad. Onvoldoende personeel 
in aantal en ervaring, dat gold zeker voor de machinisten 
en stokers. Juist deze vuurstokers waren essentieel. 
Het leveren van voldoende stoomdruk vraagt grote 

inspanning zeker wanneer door het schalmen de toevoer 
van frisse buitenlucht vermindert. Juist op die cruciale 
momenten was het hebben van voldoende stoomdruk 
van levensbelang. Wellicht ligt hier een rede waarom het 
de commandant niet lukte de monitor om 18.00 uur op 
de schroeven te keren.
Overkomende zeeën hebben wellicht de Vuren 
(gedeeltelijk) gedoofd en onervaren stokers (misschien 
lijdend aan zeeziekte) hebben mogelijk niet voldoende 
stoomdruk kunnen leveren. Daarnaast heeft de 
commandant, ondanks zijn onbesproken verleden, naar 
mijn mening essentiële fouten gemaakt: 
1.  Geen of onvoldoende communicatie bij vertrek, 

ondanks opdracht van zijn meerdere;
2.  Geen loods aan boord genomen met kennis van de 

zuidelijke gaten en ervaring met monitors;
3.  Veel te laat sleepboothulp ingeroepen;
4.  Veel te laat pogingen ondernomen om te keren. 

(Inmiddels was de wind en de stroming te sterk)

Ten aanzien van punt 3 het volgende. Uit het onderzoek 
komt de volgende verklaring:

‘Om 16.00 uur ’s middags lag kapitein F. de Braauwer met 
zijn sleepboot “Kinderdijk” aan de zuidelijke pier van de 
waterweg, en zag in NOtN [noord-oost tot noord] rook 
aan de horizon. Hij meende dat dit de stoomboot Willem I 
zou zijn.

Tekeningen van het  wrak. Links zijaanzicht landzijde, rechts een bovenaanzicht. (NIMH)

Het tekort aan voldoende en goed opgeleid 
personeel is zeker mede te wijten aan de 

Atjeh oorlog.
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Om 17.00 uur stond er in de Waterweg zoveel zee, 
dat hij een vislogger die hij binnen wilde slepen niet op 
sleeptouw heeft kunnen krijgen en vervolgens heeft 
voorgestoomd.
Zowel om 17.00 uur als om 18.00 uur heeft de Braauwer 
de rook waargenomen van een vaartuig dat zich volgens 
zijn mening ter hoogte van Scheveningen zou bevinden. 
Dit vaartuig vorderde zeer weinig, wat hem de opmerking 
ontlokte: ”Als dat zo blijft dan komt de Willem I vannacht 
niet binnen”. Kapitein de Braauwer had duidelijk af en 
toe een (1) vlag gezien en geen twee. Om half zes voer 
de Adder nog steeds een (1) vlag en om half zeven ging 
kapitein de Braauwer met zijn sleepboot naar binnen. Om 
20.00 uur voer de Adder twee vlaggen… (verzoek om 
sleepboothulp).’

Dit terwijl om 18.00 uur het al niet meer mogelijk bleek 
de Adder te wenden op de schroeven en dit naar mijn 
mening toch voldoende reden is sleepboothulp in te 
roepen.
Kennelijk had de commandant en Etat Major er moeite 
mee om in een uiterst moeilijke positie met een voor hen 
onbekend schip, hulp te aanvaarden van derden. Onder 
andere Den Dulk heeft hulp aangeboden, waarop niet 
werd gereageerd. 

Daarentegen blijft het ook onvergeeflijk dat toen het voor 
Den Dulk duidelijk was dat er iets heel erg fout ging (naar 
eigen verklaring) hij niet de netten gekapt heeft en zo 
spoedig mogelijk de wal heeft proberen te bereiken om 
reddingspogingen vanaf die wal mogelijk te maken.

Uiteraard zijn dit zaken die de schipper en zijn bemanning 
zijn aan te wrijven. Maar niet vergeten dient te worden 
dat de monitor in feite een niet zeewaardig vaartuig was 
en geheel afhankelijk was van wind en stroming.
Daarnaast speelt naar mijn mening het klassenverschil, dat 
in die dagen zeer sterk een rol speelde in de samenleving, 
een negatieve rol. Officieren bij de Koninklijke Marine en 
vissers communiceerden niet met elkaar en het om hulp 
vragen van een marineofficier aan een visser was dan ook 
misschien wel bijna onmogelijk.

Het trieste bij deze ramp is dat het allemaal gebeurde 
op klaarlichte dag vlak onder de kust. Velen zijn getuige 
geweest maar niemand heeft er aanleiding in gezien 
actie te ondernemen. Iedereen dacht dat de ander het 
wel zou doen met als resultaat 65 doden. Een groot deel 
(28 personen) van de geborgen marinemensen werd 
begraven in een gemeenschappelijk graf op de Algemene 
Begraafplaats te Huisduinen, Uiteraard werden er ook 
omgekomenen in hun eigen woonplaats begraven.

Er zijn, tot slot, wel lessen die uit deze ramp getrokken, 
zodat deze niet voor niets heeft plaatsgevonden. Ik noem 
ze puntsgewijs:

1.  Oprichting van een kustwachtorganisatie. Het hebben 
van een reddingsdienst is één, het op tijd deze diensten 
kunnen waarschuwen blijkt een tweede;

2.  Een eenduidig systeem (voor koopvaardij en marine) 
van seinen;

3.  De oproep tot het aanleggen van een binnenlandse 
vaarweg van IJmuiden naar de Nieuwe Waterweg.

Lees verder op de KVMO-site!

Scan de QR-code, of ga naar kvmo.nl/2013, voor 

- meer getuigenverklaringen 

-  extra informatie over de rammonitor en zijn 

bemanning. 

-  een verklaring van het feit waarom het zo lang 

duurde voordat de marine reageerde. 

- bronnenmateriaal

LTZ 1 E.S. van der Aa (1840-1882), 

commandant van Zr. Ms. Adder. (NIMH)

R.S.J. (Richard) Schmüll is senior accountmanager Media 

Vraag- en Aanbod Management (VAM) bij het Commando 

DienstenCentra (CDC). In 1977 is hij als burger fotograaf in 

dienst getreden bij de KM. Destijds raakte hij al geïnteres-

seerd in de ramp met de Adder. Hij publiceert over deze ge-

beurtenis, houdt lezingen en is een initiatief gestart voor het 

plaatsen van een klein monument (een bronzen Plaquette) op 

de vernieuwde boulevard op Scheveningen. Dit op de plaats 

waar de Adder op vijf mijl uit de kust nog steeds ligt.
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 Geboortedatum : 31 januari 1984
 In dienst sinds : 14 augustus 2002
 Opleiding : Havo, VWO, KIM lang model
 Huidige functie : Opvolgend Compagnie Commandant 21NFSQN

10X
AAN HET WOORD

Natuurlijk hoop ik ook op een lange succesvolle carrière binnen 
de Koninklijke Marine maar mijn ambitie is dicht bij mezelf 
te blijven, en eerlijk. Dat klinkt zweverig maar volgens mij is 
dat wel de kern van (militair)leiderschap. Alleen dan ben je 
geloofwaardig en creëer je draagvlak. Uiteindelijk gaat het erom 
dat het personeel vertrouwen in je heeft, niet om welke rang je 
bekleedt. Daarnaast is open en eerlijk communiceren belangrijk 
om een vertrouwensband met collega’s en/of het personeel op 
te bouwen. 

Ik hoop dat ik over 20 jaar kan zeggen dat ik erin geslaagd ben 
deze eigenschappen uit te dragen en bij dit mooie bedrijf mijn 
ambities heb kunnen waarmaken.

Ik heb veel bewondering voor de jonge collega’s, in opleiding 
aan de NLDA en tijdens huidige missies, die in deze snel 
veranderende wereld voor dit beroep hebben gekozen. We 
vragen veel van ze en Defensie is niet meer de werkgever waar 
je vanuit baanzekerheid voor kiest. 

Mijn opa. Een eerlijke, rustige Groninger die vaak zegt: doe maar 
normaal dan doe je al gek genoeg. Ik kan hier als druktemaker 
nog wel wat van leren.

Als toekomstig (onder)officier leer je tijdens je opleiding snel 
beslissingen te nemen. ‘Beter een verkeerde beslissing dan geen 
beslissing’. In de praktijk blijkt dat allemaal wat ingewikkelder 
te liggen. Naarmate de jaren vorderen blijkt de balans van 
krijger naar manager en diplomaat om te slaan. Geen snelle 
beslissingen meer maar langdurige besluitvormingsprocessen. 
Hoewel het best te verdedigen valt, is dit voor mij soms wel een 
ergernis. 

Ook (of zeker) in een paarse omgeving geldt: niet tegen elkaar 
maar met elkaar. Het is makkelijk om over anderen te oordelen 
maar wanneer je jezelf de tijd geeft om je in de ander en zijn/
haar werkzaamheden te verdiepen, merk je pas dat iedereen 
ertoe doet en ook dat een ieder een toegevoegde waarde kan 
hebben. 

‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het 
kan’. Mijn opa zei dit altijd tegen mij wanneer dingen anders 
dan gepland gingen. Dit motto komt binnen de Koninklijke 
Marine goed van pas. Wees flexibel en grijp de kansen die zich 
voordoen. 

Voorlopig heb ik het ontzettend naar mijn zin binnen het Korps 
Mariniers en de Marine. Zolang ik mijn zelf geformuleerde 
ambities kan blijven waarmaken, zal ik met plezier naar mijn 
werk gaan. Uiteindelijk zul je als leidinggevende altijd je collega’s 
en personeel moeten kunnen motiveren. Als dat niet meer lukt, 
is het denk ik tijd om te gaan.

Ik voel me nog iets te jong om hier over na te denken.  

nu.nl, military.com. Ik ben graag op de hoogte van wat er in de 
wereld gebeurt en niet alleen op militair vlak.

Warriors, Black Hawk Down, Braveheart.

AMBITIE

KAPITEIN DER MARINIERS HARKO-JAN HUIZENGA

BEWONDERING
TOEKOMSTPERSPECTIEF

VOORBEELD

PENSIOEN

FAVORIETE WEBSITES

FAVORIETE FILMS

ERGERNIS

Δ

MOTTO

ERVARING
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Het is traditie dat jaarlijks op 30 april het 
hoofdbestuur van de KVMO, in samenwerking met 
de Marineclub, de heildronk voor Hare Majesteit de 
Koningin houdt.

Dit jaar zal echter op deze datum de abdicatie 
plaatsvinden van Hare Majesteit de Koningin en 
vervolgens de inhuldiging van Zijne Koninklijke Hoogheid 
drs. Willem-Alexander, Prins van Oranje, Prins der 
Nederlanden enz, enz; tot Koning der Nederlanden in 
Amsterdam.
Deze feestelijke gebeurtenis vangt al vroeg in de 
ochtend aan en zal de hele dag via de televisie worden 
uitgezonden. Ook de Koninklijke Marine zal in volle 
omvang in Amsterdam aanwezig zijn en verwacht 
wordt dat het houden van een heildronk op die dag 
weinig leden met hun partner van de KVMO, KVEO, 
KVNRO, GOV|MHB, de burgemeester van Den Helder en 
genodigden die nauw verbonden zijn met de Koninklijke 
Marine, in de gelegenheid zijn deze traditionele 
gebeurtenis te bezoeken.

Verjaardag en toekomstige inhuldiging van de Prins van Oranje

Op donderdag 7 maart werd de Derde KVMO-
Veteranendag gehouden op het Marine 
Etablissement Amsterdam.  De organiserende 
Werkgroep Postactieven kon ongeveer 150 
deelnemers begroeten, het hoogste aantal tot 
dusverre voor een dergelijke dag. 

Ongetwijfeld was deze grote belangstelling aangejaagd 
door het aansprekende programma. Hierin waren drie 
vrouwelijke veteranen als spreker opgenomen én werd 
een optreden van Wieteke van Dort in het vooruitzicht 
gesteld!

Een terugblik

KVMO-Veteranendag 2013: schot in de roos!
De hooggespannen verwachtingen werden volledig 
waargemaakt. Elk van de sprekers verhaalde op heel 
eigen wijze over hun ervaringen bij de marine in het 
algemeen en hun uitzendingen in het bijzonder. KTZAR 
Coppens, LTZAR 2 OC bd Newalsing en LTZ 2 OC van 
der Maas wisten stuk voor stuk hun gehoor te boeien 
én te vermaken en ook tijdens de pauze en het aperitief 
stonden zij links en rechts nog in het middelpunt van de 
belangstelling. Wieteke van Dort op haar beurt wist met 
een goed gekozen, intiem optreden de juiste snaar te 
raken en haar gehoor even terug te voeren naar de tijden 
van ‘ons Indië’.
Aperitief, maaltijd en een daaropvolgende rondvaart door 
het Havengebied en de grachten boden ruimschoots 
gelegenheid voor hernieuwd contact en oude 
herinneringen.
Uit het enthousiasme bij het afscheid kon slechts 
geconcludeerd worden dat deze Derde KVMO-
Veteranendag een schot in de roos was!

Links enthousiaste deelnemer, rechts de sprekers. Vlnr LTZ 2 OC 
van der Maas, KTZAR Coppens en LTZAR 2 OC bd Newalsing. 
(Ron Burgering Fotografie v.o.f.)

Maar tradities moet blijven bestaan en om die reden heeft 
het hoofdbestuur besloten de uitnodiging te vervroegen 
en wel op de verjaardag van de Prins van Oranje, 
zaterdag 27 april 2013. 
Op deze heugelijke dag feliciteren wij Zijne Koninklijke 
Hoogheid met zijn 46ste verjaardag en wensen hem een 
mooie inhuldiging toe tot Koning der Nederlanden, maar 
ook bedanken wij onze Hare Majesteit de Koningin voor 
al de jaren waarop zij haar koningschap heeft vervuld. 
De gasten worden ontvangen tussen 11:30 en 12:00 uur 
in de Marineclub. Klokslag 12:00 uur wordt een toost 
uitgebracht op de verjaardag van de Prins van Oranje 
en vervolgens een laatste toost op Hare Majesteit de 
Koningin, die na haar abdicatie Prinses der Nederlanden 
zal worden.
Daarna is er een om 12:15 uur een gezamenlijke maaltijd 
die traditioneel zal bestaan uit een uitgebreide nasihap.

U wordt verzocht uw deelname aan deze gebeurtenis op 
te geven aan de Marineclub, telefoon 0223-614225 of  
per e-mail aan am.wilhelmus@mindef.nl

ACTIVITEITEN WERKGROEP JONGEREN 2013
Bijeenkomst werkgroep
Locatie:  Marineclub
Aanvang:  17.00 uur  

9 april: Andere ingeplande activiteiten:
Thema-avond ‘Wat te doen voor je poen’
Bijeenkomst ‘Toekomstperspectief deel 4’  
Nadere info volgt

mei:
juni:
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De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

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

Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZ ing. M.E.M. de Natris 
(waarnemend)
Vice-voorzitter:
LTKOLMARNS J. de Wolf MSc.  
Secretaris:
LTZ 2 OC  M.M.H. Heijligers 
Penningmeester:
LTZT 1 ing. J. Baas MSc

Namens Afdeling Noord
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff 
Namens Afdeling Midden
KLTZT T.S. van Tongeren  
Namens Afdeling Zuid
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman 
Namens Werkgroep Postactieven
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang  
Namens Werkgroep Elders Actieven
MAJMARNS KMR drs. H. Steensma  
Namens Werkgroep Jongeren
LTZA 2 OC drs. T.R. Timmerman  

Afdelingsbesturen:
Noord:
KLTZE ing. F.J.J. Schoonhoff  
KLTZ P.J. van Maurik
LTZVK 2 OC b.d. H.T. van
 

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

Midden:
KLTZT T.S. van Tongeren
KLTZE ir. J.J. Bleijs 
KLTZ b.d. J. de Jonge
KTZA b.d. P.J.G. van Sprang  
LTZA 2 OC mr. N.H. van de Pol  

Zuid:
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman 
maj KL b.d. P. van der Laan 
KLTZSD A.J. Zwiers 
KLTZA b.d. P.A. Brons

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

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.

(postactieven)
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IN MEMORIAM

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

Dhr. R.L. Hintzen († 3 maart 2013)
KLTZ b.d. A.C. van den Berge  († 24 februari 2013)

KLTZ b.d. J.H. van der Zeep († 18 februari 2013)
CDR  b.d. J.P. van Dam († 14 februari 2013)

Mevrouw F. Ruitenberg-Mol († 12 februari 2013)
CDRA b.d. P.H. Boegborn († 31 januari 2013)

KTZT b.d. P.M. Roos  († 31 januari 2013)
KTZ  b.d. D. van Bergeijk  († 17 december 2012)

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

DE DEADLINE VOOR AANLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE RUBRIEK KVMO-ZAKEN VOOR HET MEINUMMER IS 8 APRIL 2013.

Afdelingsactiviteiten eerste helft 2013

2 apr
7 mei
4 juni
2 juli

27 mrt

27 apr

4 mei

16 mei 

Postactieve bijeenkomsten
Locatie:   Marineclub,  

Den Helder
Aanvang: 17.30 uur

Workshop ‘Innoveren  en veranderen’
Locatie: Marineclub 
Aanvang: 16.00 uur
Informatie:  zie www.kvmo.nl/afdelingsactiviteiten

Verjaardag en toekomstige inhuldiging van de Prins 
van Oranje
Locatie:  Marineclub
Ontvangst: Ontvangst tussen 11:30 en 12:00 uur 
Zie voor het programma en de aanmelding de 
aankondiging op de pagina hiernaast.

Kranslegging bij het monument  
“Voor hen die vielen”
Locatie:  Den Helder 
Aanvang: 11:00 uur

Algemene Ledenvergadering
Locatie:  Marineclub
Aanvang:  16:00 uur
Onderwerp: Beschrijvingsbrief en begroting 2013

9 apr
14 mei
11 juni

9 apr

19 apr 

28 apr

24 mei

Afdelingsvergaderingen met aansluitend borrel  
 Locatie:  Frederikskazerne, toren D, vijfde verdieping 

(VIP room), in Den Haag.
Tijd:  16.00-18.00 uur

Afdelingsvergadering
Locatie en tijd: zie hierboven
Onderwerp: Beschrijvingsbrief en begroting 2013

Afdelingsvergadering
Locatie: Marine Kazerne Vlissingen
Tijd: 10.00-12.00 uur
Onderwerp: Beschrijvingsbrief en begroting 2013

Oranjeborrel met broodmaaltijd  
Locatie: de Merelhoeve
Aanvang: 13.00 uur
 
Barbecue  
Locatie: de Merelhoeve
Aanvang: 18.00 uur

AFDELING NOORD AFDELING MIDDEN 

AFDELING ZUID 

Vliegkampschepen
In het interview over het Joint Support Ship, in Marineblad nr. 1 
2013, staat in de inleiding het woord ‘vliegdekschepen’. 
Dit moet ‘vliegkampschepen’ zijn.
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In 1882 verging de rammonitor Zr. Ms. Adder met 

man en muis. De oorzaken lagen op technisch-

operationeel- en veiligheidsgebied.  

Dit was de aanleiding voor de oprichting van  

de KVMO op 10 april in 1883. 

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp 

staat op de algemene begraafplaats ‘Huisduinen’ in 

Den Helder een monument. 

Kijk op pag. 28 voor het artikel over de ramp met De 

Adder en de gebeurtenissen die daarop volgden.

1883-2013
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