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Ten geleide

Dit proefschrift van dr. A.J. van der Peet is het derde en laatste deel van de reeks over de
Koninklijke Marine na de Tweede Wereldoorlog. Het eerste deel Pugno Pro Patria. De
Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog, van de hand van dr. D.C.L. Schoonoord,
kolonel der mariniers b.d., verscheen in 2012. Deel twee, Overstag en toch op koers. De
Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2005, geschreven door drs. W.J.E. van Rijn,
viceadmiraal b.d., werd gepubliceerd in 2015. Met voldoening stelt de begeleidingscommissie vast dat het project van de geschiedschrijving van de Koninklijke Marine na 1945
met de verschijning van dit derde deel is voltooid.
In de bijeenkomst van de leden van de Commissie voor Zeegeschiedenis (cvz) van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (knaw) van 19 november 2001
is het plan om de recente geschiedenis van de Koninklijke Marine te beschrijven voor het
eerst besproken. Vanaf 2003 werd over dit onderwerp overlegd met het Instituut voor
Maritieme Historie (imh) en werden schrijvers gezocht om het werk uit te voeren. In 2007
besloten het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (nimh), waarin het imh was
opgegaan, en de Commissie voor Zeegeschiedenis tot een gezamenlijke publicatie van de
reeks. Inmiddels hadden drie auteurs hun medewerking toegezegd.
In 2011 hief het bestuur van de knaw de Commissie voor Zeegeschiedenis op, maar
respecteerde voor een deel de financiële verplichtingen die de commissie was aangegaan
om de publicatie van de reeks mogelijk te maken. Ook dit laatste deel verschijnt onder
auspiciën van de Commissie voor Zeegeschiedenis en het nimh.
Met de publicatie van dit boek is de reeks voltooid en daarmee ook het laatste project
van de in 1932 door J. Huizinga opgerichte commissie.
De Commissie voor Zeegeschiedenis en het nimh danken de Stichting Vaderlandsch
Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst voor haar financiële bijdrage aan dit
boek en aan de gehele reeks.
De begeleidingscommissie,
Drs. G.M.W. Acda, commandeur b.d. (cvz)
Prof. dr. J. Hoffenaar (nimh)
Prof. (em.) dr. dr. G. Teitler (cvz)
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Inleiding

Op 7 maart 1951 ging de torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen, ingedeeld bij de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties (VN) in de wateren rondom het Koreaanse schiereiland,
bij de Noord-Koreaanse havenstad Wonsan voor anker. Het schip kreeg de order doelen
aan land onder vuur te nemen. Na een bombardement van 24 uur stoomde de oorlogsbodem naar het noordelijker gelegen Chongjin. Hier participeerde de Evertsen tezamen
met een kruiser en twee torpedobootjagers van de U.S. Navy in een intense beschieting
van de stad. Dit bombardement duurde tot diep in de nacht.1
Ruim twee decennia later, op 12 juni 1973, vertrokken het fregat Hr.Ms. Van Galen en
de onderzeebootjager Hr.Ms. Limburg vanuit Den Helder om zich nabij Gibraltar aan
te sluiten bij Taakgroep 321.1 van de Britse Royal Navy voor een Group Deployment-reis
van zes maanden naar het Verre Oosten en Australië. Naast oefeningen met marines van
landen waarmee tot dan toe niet of nauwelijks was samengewerkt, het tonen van de vlag
en promotie van de bv Nederland, bood de eskaderreis bemanningen, schepen en helikopters de kans langdurig zelfstandig als groep inzet te zien ver buiten het gebied van de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Bovendien kon de Koninklijke Marine zo
haar wereldwijde inzetbaarheid etaleren.2
In het kader van een onder meer door de West-Europese Unie (WEU) gecoördineerde
mijnenbestrijdingsoperatie arriveerden op 11 april 1991 de mijnenjagers Hr.Ms. Haarlem, Harlingen en Zierikzee in Dubai in de Perzische Golf. Deze vaartuigen begonnen
hierna in samenwerking met vooral de Belgische en de Franse marine, mijnen te ruimen
voor de kust van Koeweit die het scheepvaartverkeer aldaar onmogelijk maakten. De
projectielen waren door de kort daarvoor in de Golfoorlog verslagen Iraakse strijdkrachten gelegd.3
Neerlands expeditionaire zwaard?

In elk van de bovenstaande voorbeelden werden eenheden van de Koninklijke Marine
ingezet om invulling te geven aan doelstellingen van de Nederlandse buitenlandse politiek. Ze lijken vaak gehoorde uitspraken te onderschrijven, dat de Koninklijke Marine
‘altijd’ het ‘expeditionaire zwaard’ van de Nederlandse staat is geweest. Dit in tegenstel13
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ling tot de land- en luchtstrijdkrachten, die zich pas na het einde van de Koude Oorlog
richtten op out-of-area optreden (inzet buiten het verdragsgebied van de NAVO) en presentie overal ter wereld.
In de negentiende en twintigste eeuw tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog lag
de hoofdtaak van de Koninklijke Marine inderdaad overzee. De marine diende grotendeels
als instrument om de neutraliteitspolitiek ten aanzien van de Nederlandse bezittingen in
West-Indië maar vooral in Oost-Indië te ondersteunen. Daarnaast droeg zij in Nederland
zorg voor de bescherming van de zeegaten. In mei 1940 werd Nederland geconfronteerd
met Duitse en december 1941 met Japanse agressie. De zeestrijdkrachten werden respectievelijk in Europa en in Azië beslissend verslagen, geallieerde hulp ten spijt.
Na de Tweede Wereldoorlog had de marineleiding in Den Haag de regionale taak in
Zuidoost-Azië eigenlijk het liefst direct willen afstoten. Het kleinschalige materieel dat
tussen 1945-1950 in de Indische archipel opereerde, was ongeschikt voor de door haar
beoogde wereldomvattende taken van de Koninklijke Marine. In het algemeen gold dat
de opvattingen over de wereldwijde oriëntatie en omvang van de vloot moesten worden
bijgesteld. De marine zag zich onder meer geconfronteerd met het gegeven dat, gezien de
Sovjet-Russische dreiging in Centraal-Europa, aanvankelijk de land- en de luchtmacht
in bondgenootschappelijk verband (de Westerse Unie, 1948 en de NAVO, 1949) de boventoon voerden. In deze jaren wensten grote mogendheden als de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië de Nederlandse militair-maritieme bijdrage te beperken tot de kustwateren, gelijk de situatie in Europa van vóór 1940. De Admiraliteit had hierover een
geheel andere opvatting. De ervaringen gedurende de Tweede Wereldoorlog hadden bij
de Nederlandse marineleiding de gedachte doen postvatten dat Nederland een ‘harmonieuze’ vloot moest bezitten om internationaal zijn stem kracht bij te zetten en wereldwijd
zijn belangen te behartigen. Zij verwees hierbij naar het roemrijke maritieme verleden
en de status van Nederland als maritieme handelsnatie. Tevens oogstte de zeemacht door
haar inzet in de Korea-oorlog (1950-1953) nationaal en internationaal waardering. De
lobby van de marineleiding had succes. De politiek steunde de opbouw van een harmonieuze vloot met twee smaldelen, tientallen mijnenvegers, een honderdtal vliegtuigen
van de Marine Luchtvaartdienst en vierduizend mariniers. Na aanvankelijke aarzelingen
deden de grote bondgenoten hier hun voordeel mee.
Als NAVO-lidstaat diende Nederland zijn veiligheidsbeleid te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de andere lidstaten. De tweedeling tussen Oost en West schiep een
duidelijk vijandbeeld en bepaalde in hoge mate de militaire strategie. In dit kader nam
de Koninklijke Marine vanaf het midden van de jaren zestig deel aan permanente NAVOsmaldelen, zoals de Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT). De Nederlandse zeestrijdkrachten hadden zich aanvankelijk terughoudend opgesteld ten opzichte van de
Noord-Atlantische alliantie omdat Nederland ook buiten de NAVO belangen te verdedigen had (koloniën, een grote mondiaal opererende handelsvloot). Ze specialiseerden
zich na de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands Nieuw-Guinea in 1962 in onderzeeboot- en mijnenbestrijding. Escortegroepen van fregatten, ondersteund door vanuit Groot-Brittannië opererende onderzeeboten en aan land gestationeerde maritieme
patrouillevliegtuigen, vormden de nieuwe kern van de Nederlandse vloot. De mariniers
14
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kregen, tezamen met hun Britse collega’s, een aparte NAVO-taak: amfibisch optreden ter
verdediging van de noordflank van het verdragsgebied. Het concept van een harmonieus
samengestelde vloot bleef hiermee overeind. Te meer was dit het geval waar de zeestrijdkrachten buiten de bondgenootschappelijke verplichtingen de blik gericht hielden op
de wereldzeeën. Deze “imperial nostalgia” en de bijpassende instandhouding van een
“general capability” om buiten NAVO-gebied te opereren werden gerechtvaardigd door te
verwijzen naar de noodzaak overzee brede nationale belangen te behartigen.4 Zogeheten Group Deployment-reizen ten oosten van Suez, meer dan eens uitgevoerd in samenwerking met de Britse Royal Navy, voerden in dit kader vanaf 1970 de boventoon, gevolgd door de uitzending van mijnenbestrijdingsvaartuigen naar de wateren rondom het
Arabisch schiereiland in de jaren 1980. Dit out-of-area-streven van de marinetop, dat
aansloot op toenmalige discussies binnen de Noord-Atlantische alliantie over optreden
buiten het verdragsgebied met het oog op het toenemend opereren van de Sovjet-vloot
op de wereldzeeën, kon veelal op steun rekenen van de ministeries van Buitenlandse
Zaken en Economische Zaken. Beide departementen zagen in een dergelijke presentie
een goede mogelijkheid Nederlandse belangen overzee te behartigen en de bv Nederland
te promoten.
Na het einde van de Koude Oorlog in 1991 veranderde de internationale veiligheidssituatie vergaand. De directe dreiging uit het oosten verdween. Wereldwijd ontstonden
echter nieuwe brandhaarden, waarbij het accent verschoof van interstatelijke naar intrastatelijke conflicten en de scheidslijnen tussen vriend en vijand diffuser werden. Bij de
NAVO vond een heroriëntatie van de doelstellingen en taken plaats. De Verenigde Naties
kregen meer ruim baan en traden meer op de voorgrond als hoeder van de internationale rechtsorde. De Nederlandse defensie-inspanningen kregen vorm op basis van het
politieke ambitieniveau. Politiek Den Haag bepaalde voortaan wat de krijgsmacht met
een structureel slinkend budget moest kunnen, opdat Nederland een afdoende bijdrage
aan de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde zou leveren en zo
internationaal bleef meetellen. De marineleiding trachtte hierbij de waarde van de zeestrijdkrachten als politiek instrument te behouden door zich vergaand proactief in te
zetten ten behoeve van vlootmissies in kustwateren ter ondersteuning van waloperaties
van onder meer het Korps Mariniers. De zeestrijdkrachten traden hierbij verscheidene
malen op onder auspiciën van veelal de VN, al dan niet in NAVO- of WEU-verband, voor het
uitvoeren van out-of-area operaties, zoals in de Perzische Golf, nabij Haïti en in de Adriatische Zee. Het traditioneel teruggrijpen op Britse bondgenootschappelijke militairmaritieme ondersteuning kreeg hierbij gaandeweg minder gewicht.
De ambitie van de marine na 1945 wereldwijd actief te blijven had consequenties voor
de samenstelling van de zeestrijdkrachten (een harmonieus samengestelde vloot) en haar
opereren. Ook in het tijdsbestek dat de marine zich meer richtte op modernisering en
integratie binnen de NAVO (1965-1991), waren (grote) eenheden langere tijd niet beschikbaar ten behoeve van de bondgenootschappelijke verdediging. Na de Koude Oorlog verschoof de hoofdtaak van de Koninklijke Marine van afschrikking en defensie van
het gebied van de noordelijke Atlantische Oceaan naar out-of-area optreden en moesten de zeestrijdkrachten vaker en in diffusere omstandigheden hun ambitie waarmaken
15
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wereldwijd te kunnen optreden. Het streven van de marine qua patet orbis te opereren
en Nederland als maritieme natie te etaleren, bepaalde zodoende decennialang mede het
gezicht van Nederland in de wereld en lijkt te verklaren waarom een groot deel van het
publiek en de politiek lange tijd hun sympathie verbonden aan de zeestrijdkrachten.
Historiografie

Het gros van de studies naar de positie van Nederland in de Koude Oorlog kan op het
conto worden geschreven van onderzoekers met een politicologische achtergrond, of is
onderwerp van bundels waarin een sociaal-historische benadering de boventoon voert.5
Studies die de inzet van de Nederlandse krijgsmacht in multinationale operaties buiten het Noord-Atlantisch verdragsgebied in de naoorlogse periode behandelen, richten
zich vooral op het land- en luchtoptreden.6 Wetenschappelijke literatuur over dergelijk
vlootoptreden door de Koninklijke Marine in deze periode is schaars. Indien er al publicaties zijn verschenen die over genoemde periode aan dit type van out-of-area inzet
raken, betreft het merendeels overzichtswerken waarin summier aandacht wordt besteed
aan naoorlogse marine-uitzendingen buiten het NAVO-verdragsgebied.7 Enkel over (specifieke) missies op het land van de mariniers, zoals Provide Comfort in Noord-Irak in 1991,
de United Nations Authority in Cambodia (UNTAC) 1992-1993 en de Rapid Reaction Force
(RRF) en Implementation/Stabilization Force (IFOR/SFOR) in Bosnië-Herzegovina in 1995,
zijn enige (academische) publicaties verschenen, terwijl in herinneringsboeken alleen
aandacht wordt besteed aan schepen en marinepersoneel die in internationaal eskaderverband of separaat bij out-of-area operaties betrokken zijn geweest.8 Hoe het beleid ten
aanzien van dit naoorlogse optreden van vlooteenheden daadwerkelijk gestalte kreeg en
welke factoren hierbij een doorslaggevende rol speelden, is, evenals het verloop van deze
operaties, tot op heden nimmer onderwerp van diepgaand historisch onderzoek geweest.
Daarom wil deze studie ingaan op de militair-politieke achtergronden en uitvoering van
grote en langdurige out-of-area vlootoperaties in dit tijdsbestek.
In de geschiedschrijving concentreert onderzoek naar out-of-area maritiem optreden
in het Nederlandse buitenlands beleid en veiligheidsbeleid na de Tweede Wereldoorlog
zich veelal op unilaterale power projection door vlagvertoon in de Nieuw-Guinea kwestie
omstreeks 1960 en de onmogelijkheid dergelijke missies uit te voeren in de navolgende
periode.9 De uitzending van Smaldeel V naar het Verre Oosten in de zomer van 1960,
met als vlaggenschip het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman, liep uit op een echec.
Het beoogde doel, machtsvertoon tegenover Indonesië, werd niet bereikt. Historicus
D.A. Hellema benadrukt in dit verband dat de context van de Koude Oorlog en de
Nederlandse inbedding in de NAVO zelfstandig maritiem optreden van Nederlandse zijde
“onmogelijk en welhaast zinloos maakten”.10 P.B.R. de Geus, historicus en oud-bewindsman van Defensie, merkt daarbij in een studie over de Nieuw-Guinea-kwestie op, dat
het Atlantisch bondgenootschap weliswaar de betreffende uitzending van voor de NAVO
earmarked forces (zuinigjes) accordeerde, maar in Brussel tegelijkertijd de vraag leefde
“wat ons land in het Verre Oosten nog te zoeken had”.11 Nederland ontplooide na de
16
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gebiedsafstand van Nieuw-Guinea in het najaar van 1962 evenwel nog altijd militairmaritieme out-of-area-missies, maar deze stonden grotendeels in het teken van multinationale inzet (stand-byaanbod VN, (multi)nationale eskaderreizen, Golf van Oman, Perzische Golf, Adriatische Zee, Haïti, enzovoort). Dit gegeven ontlokte bij marineofficier
en politicoloog C. Homan in 1988 de opmerking dat de belangrijke diplomatieke rol
die zeestrijdkrachten kunnen vervullen en waardoor de regering in Den Haag beschikt
over een “efficiënt instrument” voor buitenlands beleid, een “onderbelicht facet” is in de
Nederlandse veiligheidsdiscussie.12 De context van de Koude Oorlog en de inbedding in
de NAVO maakten zelfstandig ‘ernst’optreden van de Koninklijke Marine weliswaar nagenoeg ondoenlijk, maar de zeestrijdkrachten participeerden als gezegd in die jaren wèl in
tal van multinationale, veelal door de VN, WEU of de NAVO gesanctioneerde, vlootoperaties,
zoals de handhaving van handelsembargo’s. Eigen nationale belangen, door een Britse
vlagofficier omschreven als de “self interest of […] the Northern Hemisphere’s developed
populations for peace and security in the world”, stonden hierbij voorop.13
Dergelijke missies zijn te plaatsen binnen de klassieke functies van het begrip seapower: diplomatie, politiemacht en militaire dwangactie. Peacekeeping en peace enforcement
kunnen hierbij worden gezien als elementen van de functie ‘politiemacht’ (constabulary),
zoals de politicologen en maritieme historici M.C. Pugh, J. Ginifer en E.J. Grove stellen.
Gezien de vaak hieraan verbonden goedkeuring van internationale organisaties als de
VN, NAVO of WEU, kenden en kennen dergelijke multinationale militair-maritieme acties
volgens hen een hoge mate van legitimiteit.14 Dit in tegenstelling tot unilaterale dwangacties, voortkomend uit een traditionele toepassing zoals die van kanonneerbootpolitiek.
De uitoefening van maritieme diplomatie en (beperkte) toepassing van militair-maritiem geweld als instrument van nationale buitenlandse politiek, vinden, zo stellen de onderzoekers, vrijwel uitsluitend plaats in een multinationaal raamwerk. Dit ging enerzijds
vanzelfsprekend gepaard met een afname van het belang van traditionele kanonneerbootpolitiek, maar gaf anderzijds aan toepassing van militair-maritieme dwangmiddelen binnen de diplomatie een meer geaccepteerd internationaal imago. Uiteraard bleven
unilateraal vlagvertoon en militair-maritieme presentie (zoals vriendschapsbezoeken, bevordering van handelsrelaties), al dan niet toegejuicht door internationale veiligheidsorganisaties, een belangrijke pijler vormen van buitenlands beleid dat gegrondvest was
op het gebruik van de zee. In een multinationale context blijken nationale belangen in
conflictsituaties wel degelijk door militair-maritieme ‘ernstoperaties’ te kunnen worden
gewaarborgd, maar dan in het kader van internationale vredes- en vredesondersteunende
missies. Deze zienswijze lijkt in de vaderlandse geschiedschrijving van het buitenlands
beleid en veiligheidsbeleid nagenoeg te ontbreken.
De schaars beschikbare literatuur volgt op hoofdlijnen de these dat de Koninklijke
Marine na verloop van tijd was afgestemd op bestrijding van Sovjet-zeestrijdkrachten in
het Noord-Atlantisch gebied.15 Deze gangbare opvatting staat haaks op zowel het promoten als bewerkstelligen van wereldwijd opereren van de zeemacht door de Nederlandse
marinetop, die hiermee de handhaving van een harmonieuze en een langere tijd ver
overzee opererende vloot wist veilig te stellen. Zij speelde hiermee in op wensen die leefden binnen én buiten het eigen departement, zoals de door het Ministerie van Econo17
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mische Zaken nagestreefde bevordering van handelsrelaties. Dit gegeven lijkt eveneens
een on(der)belicht aspect te zijn in de historische analyses van Nederlandse militair-maritieme uitzendingen. Deze constatering geldt, met uitzondering van een verkennende
analyse door militair-historicus G. Teitler,16 evenzeer voor de vergaande samenwerking
met en spiegeling aan de Royal Navy, die de Nederlandse zeemacht in de naoorlogse
periode nastreefde.
Vraagstelling

Het in de gangbare literatuur gesignaleerde afzien van out-of-area optreden van de Koninklijke Marine na 1962 en de ambitie van de marineleiding met de vloot ‘ernstoperaties’ buiten het NAVO-verdragsgebied uit te voeren dienen als leidraad voor dit onderzoek.
De primaire reden voor deze studie is het vullen van een geconstateerde leemte in de
geschiedschrijving van de Nederlandse krijgsmacht waar het out-of-area vlootmissies ten
tijde van en kort na de Koude Oorlog betreft. De krijgsmacht was tijdens de Koude
Oorlog, maar ook in de jaren daarna, hét instrument waarmee Nederland zijn veiligheidsbeleid naar de buitenwacht toe gestalte gaf. Als één van de belangrijkste onderdelen
van dit beleidsinstrument verdient de Koninklijke Marine, nota bene de senior service,
daarom meer aandacht dan ze tot nu toe gekregen heeft.
De Koninklijke Marine en haar sympathisanten dachten de zeestrijdkrachten binnen
het Nederlandse veiligheidsbeleid altijd een wereldwijd takenpakket toe. De realisering
van dit gedachtegoed stond evenwel vanaf 1815 veelal budgettair onder druk. De Koninklijke Marine en haar bondgenoten moesten hierbij steeds tegen de stroom in roeien
en lieten geen gelegenheid voorbij gaan om dit diep gevoelde streven te uiten en te realiseren.
Uitspraken over de voordelen van vlooteenheden voor interventie overal ter wereld en
hiermee gepaard gaande verwijzingen naar de Nederlandse militair-maritieme traditie
overzee die bovengenoemde pretenties onderschrijven, zijn er legio.17 Het betreft hier
naast standpunten van buitenlands beleidexperts, opmerkingen van auteurs die een relatie hebben met de marine zelf, maar ook van personen uit onverdachte hoek. Hierbij
valt op dat deze teneur gedurende vele decennia na 1945 consequent wordt volgehouden. Oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken E.H. van der Beugel liet zich in 1972
ontvallen dat de marine weliswaar een onderdeel was van de totale, voor oorlogstijd
bestemde deterrent, maar dat ze in vredestijd een “mobiele, flexibele functie” kon vervullen, dit in tegenstelling tot de land- en luchtmacht, die een “meer statische deterrent”
vormden.18 Deze mening deed ruim 25 jaar later bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken nog steeds opgeld, getuige de woorden van H.H. Siblesz, plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken van dit departement. In het najaar van 1999 merkte hij op
dat: “the fact remains that the Dutch Navy had traditionally had a much broader focus
than the army or the air force. […] The mantra currently used by many: [to acquire] greater flexibility, mobility, sustainability etc. applies first and foremost to our land forces.
The Navy by definition is mobile, flexible, and able to sustain its operations for a longer
18
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period”.19 In deze militair-maritieme adhesiebetuiging wordt de Nederlandse diplomaat
bijgevallen door de Duitse viersterrengeneraal (b.d.) K.D. Naumann. Deze voormalig
voorzitter van het Militair Comité van de NAVO stelde medio 2001 op een Nederlands
maritiem-strategisch symposium zelfs met nadruk dat “naval forces are thus the most
flexible instrument of power projection and the ideal instrument in the early phases of
crisis management but also throughout the crisis”.20
Het zal niemand verbazen dat de afgelopen decennia van marinezijde soortgelijke geluiden te horen waren. Zo stelde viceadmiraal B. Veldkamp in 1979: “schepen hebben
de eigenschap, dat ze nooit gebonden behoeven te zijn aan een bepaald zeegebied. Dat
is de flexibiliteit die inherent is aan een marine. Men behoeft ze niet op te pakken en
ergens heen te transporteren, nee, ze varen er zelf naar toe en hebben ook onderweg ten
volle rendement”.21 Homan benadrukte in 1988 in het Clingendaelcahier Taakspecialisatie dat de Nederlandse regering met de Koninklijke Marine beschikte over een efficiënt
buitenlands beleidsinstrument. Voor de onderbouwing van deze stelling verwees hij naar
de veelzijdigheid, controleerbaarheid, mobiliteit, het uithoudingsvermogen en de grote
mate van flexibiliteit van zeestrijdkrachten.22 In een reactie op de Defensienota 1991 gaf
de toenmalige bevelhebber der Zeestrijdkrachten, viceadmiraal jhr. H. van Foreest, te
kennen dat de te verwachten nieuwe inzet aan de periferie van Europa of nog verder, inhield dat de Koninklijke Marine “slechts geringe aanpassingen” behoefde. De taken bleven
“in wezen onveranderd”, alleen bestond de inzet “nadrukkelijker” uit crisisbeheersing en
vredesoperaties. De hiertoe benodigde flexibiliteit, mobiliteit en middelen bezat de vloot
“van oudsher”.23 In Welvaart en Zeemacht. De Koninklijke Marine in de 21ste eeuw, een in
1999 verschenen uitgave van de Koninklijke Marine, valt te lezen dat “eenheden van de
Koninklijke Marine in staat zijn ver van de thuisbasis in internationaal verband wereldwijd op te treden. Alle eenheden zijn bovendien in het gehele geweldsspectrum bruikbaar.
De flexibiliteit van de middelen maakt het mogelijk om het gebruik van de eenheden van
de Koninklijke Marine in het operatiegebied toe te snijden op de plaatselijke politiek situatie”.24 Enige vlagofficieren (b.d.) roemen deze kwaliteiten in het in 2003 verschenen overzichtswerk Krijgsmacht, dat onder auspiciën van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening
van de Krijgswetenschap en de Universiteit Leiden werd uitgebracht: “Zeestrijdkrachten
zijn door hun aard snel inzetbaar en beschikken over een grote strategische en tactische
mobiliteit wat ze een expeditionair karakter verleent. […] Oorlogsschepen zijn geschikt
voor operaties onder alle weersomstandigheden en in de meest uiteenlopende zeegebieden. Daardoor kan een vlootverband voor langere tijd en op grote afstand van een walbasis
opereren”.25 De respectievelijk uit 2005 en 2014 daterende uitgaven Leidraad maritiem
optreden en Grondslagen van het maritieme optreden van het Commando Zeestrijdkrachten, tenslotte, benadrukken eveneens deze aan de marine toegeschreven kwaliteiten: “De
politieke en maatschappelijke meerwaarde van maritiem expeditionair vermogen is traditioneel gebaseerd op de veerkracht, logistieke onafhankelijkheid, flexibiliteit en slagkracht
van maritieme eenheden”.26 Sterker: “De zeestrijdkrachten beschikken over de kennis, de
ervaring en de middelen om zo effectief mogelijk in de maritieme dimensie te bewegen en
daarbij gebruik te maken van de kenmerken van het medium. Hierbij valt te denken aan
[…] het manoeuvreren in ondiepe wateren of vlak onder de kust”.27 “De vrijheid van na19
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vigatie […] maakt dat zeestrijdkrachten wereldwijde mobiliteit bezitten: zij hebben toegang tot de meeste gebieden en de bewegingsvrijheid om daar te komen en te blijven”.28
“Zij zijn flexibel, veerkrachtig en aanpasbaar, en kunnen voor een veelheid aan taken en
opdrachten worden ingezet”.29 “De veelzijdigheid van zeestrijdkrachten wordt niet alleen
bepaald door de vele functies die een schip zelf kan vervullen. Marinierseenheden breidden deze multifunctionaliteit nog verder uit met hun vermogen om vanuit zee de situatie
op land te beïnvloeden […]”.30
In hoeverre is er evenwel daadwerkelijk sprake van deze befaamde snelle inzetbaarheid
(readiness), de mogelijkheid wereldwijd op te treden en flexibiliteit van militair-maritieme eenheden? Er kan namelijk niet voorbij worden gegaan aan het feit dat vanaf 1991
peacekeeping en peace enforcement het accent voor de zeestrijdkrachten deden verschuiven
van blue water naar brown water, oftewel van de open oceanen naar de kustwateren.
Daarbij propageerde de marineleiding weliswaar dat de Nederlandse marine van oudsher
mondiaal op alle fronten thuis was, maar in de praktijk waren het gros van het materieel
en de oefenscenario’s (en de hiermee gepaard gaande readiness) afgestemd op inzet in
EASTLANT (Eastern Atlantic); het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan alsook de
NAVO -noordflank. Critici buiten, maar ook binnen de marine, merkten daarbij fijntjes
op dat de Koninklijke Marine voor de nieuwe hoofdtaken geen geavanceerde oceaangaande multipurpose-fregatten, Walrus-klasse-onderzeeboten of Orion-langeafstandspatrouillevliegtuigen nodig leek te hebben.31 In dit kader past ook de opmerking dat
met de inzet van het Korps Mariniers bij veelal louter landmissies als die in Noord-Irak
(1991), Cambodja (1992-1993), Haïti (1995-1996) en Ethiopië-Eritrea (2000-2001),
afwijkend gebruik zou zijn gemaakt van de eigen amfibische strijdkrachten. Marinierseenheden vervulden eerder immers primair een rol in de maritime power projection ashore; de inzet van militaire macht vanuit zee op het land zoals vóór 1991 bij de ontplooiing in Noorwegen aan de navo-noordflank was voorzien.32 Bovendien zijn er signalen
die duiden op verminderde Nederlandse militair-maritieme expeditionaire readiness en
flexibiliteit ten gevolge van het (aanvankelijk) ontbreken aan middelen en operationele
tekortkomingen, die zowel nationale als bondgenootschappelijke belangen raakten. Zo
vertrok in maart 1979 uit Den Helder een eskader naar Zuidoost-Azië dat onderweg met
tal van majeure structurele defecten kampte en waarbij een oude onderzeebootjager op
voorhand “onvoldoende materieelgereed” uitvoer.33 Nederlandse mijnenjagers hadden in
december 1987 na maanden aanwezigheid in de Perzische Golf, tot ongenoegen van de
Royal Navy “found not a single mine”. Daarbij “were [they] said to be doing everything
possible to remain in the background”.34 In januari 1991, een cruciale fase in de Eerste
Golfoorlog, disfunctioneerde wekenlang het Goalkeeper-antiraketsysteem aan boord van
het in de Perzische Golf opererende S-fregat Hr.Ms. Philips van Almonde.35 Verder had
Hr.Ms. Tijgerhaai, een van de onderzeeboten die tijdens de oorlog in Bosnië voor de kust
van Montenegro inlichtingen moest vergaren, ten gevolge van grote technische problemen in het voorjaar van 1994 zijn patrouille moeten afbreken.36 Dit zijn weinig flatteuze
constateringen, die tezamen met tal van andere, vergelijkbare incidenten tijdens naoorlogse Nederlandse marine-inzet overzee, een tegengeluid bieden aan de eerdere lofzang.
De kritische kanttekeningen en gesignaleerde incidenten kunnen evenwel niet direct
20
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in een breder analyserend kader worden geplaatst; wetenschappelijke historische publicaties over Nederlands out-of-area vloot- of amfibisch optreden zijn immers niet of nauwelijks voor handen. Zoals opgemerkt, deze studie poogt deze leemte te vullen. De eerste
van vier centrale vragen in deze studie is in hoeverre er na 1945 überhaupt sprake was
van een militair-maritieme traditie van out-of-area optreden als instrument in de Nederlandse buitenlandse politiek.
Een ander belangrijk onderwerp in dit onderzoek betreft de achtergronden en motivatie van de groepen die deze traditie en hiermee gepaard gaande wensen een warm hart
toedroegen, alsook de hieruit voortkomende implicaties. De leiding van de Nederlandse
zeemacht benadrukte herhaaldelijk dat haar streven naar mondiale vlootinzet was gebaseerd op nationale belangenbehartiging. “De Koninklijke Marine is er niet voor de
Noordzee. Daar komen we wel eens, maar wij zijn geïnteresseerd in de 70 procent van de
aardbol die de zee is. Daar kunnen we militair optreden voor Nederlandse belangen”. Aldus bevelhebber der Zeestrijdkrachten viceadmiraal C.H.E. Brainich von Brainich-Felth
in juni 1989.37 Ook bij zijn voorgangers, zoals viceadmiraal H.L. van Beek in mei 1981,
vielen soortgelijke geluiden te horen in een pleidooi om “al dan niet in internationaal
verband op te treden, maritieme presentie te tonen, overal waar onze Nederlandse belangen worden bedreigd”.38 Deze uitspraken benadrukken dat de Nederlandse Admiraliteit
zowel vóór als nà het einde van de Koude Oorlog de ambitie had wereldwijd overzee
op te (willen) treden. Zij vond hier, soms in weerwil van de politieke leiding van het
Ministerie van Defensie, andere departementen aan haar zijde. Zo wist het Nederlandse
marinekader zich onder meer gesteund door minister van Buitenlandse Zaken J.M.A.H.
Luns, die in 1960 wat betreft de correlatie tussen de zeestrijdkrachten en zijn departement stelde, dat het “ook in de buitenlandse politiek van belang [was], wanneer een
land met zoveel grote maritieme en overzeese belangen als het onze over een behoorlijke
oorlogsvloot beschikt”. Naast inzet in NAVO-verband wees hij erop dat bijvoorbeeld de
bijdrage van de Koninklijke Marine aan de VN-zeestrijdkrachten in de Korea-oorlog van
“veel waarde [was] gebleken”. Ook was het in zijn ogen in de buitenlandse politiek “van
gewicht, dat de Nederlandse belangen niet alleen worden overgelaten aan de uiteraard in
de eerste plaats op de eigen belangen gerichte machtsmiddelen van andere landen”. Ten
slotte benadrukte de bewindsman het “grote belang” van vlagvertoonreizen, “niet in het
minst met betrekking tot nieuwe staten”.39 Deze eskaderreizen out-of-area hadden ook de
sympathie van het Ministerie van Economische Zaken. Het was naar de mening van dit
departement “zonder meer duidelijk” dat dergelijk vlagvertoon “van groot economisch
belang is”.40 Te meer was dit het geval omdat ook het Nederlandse bedrijfsleven de Koninklijke Marine door het structureel in zee brengen van moderne wapenplatforms als
een “sale & purchase broker and an asset player in the defence market” beschouwde.41
Gezien dit samengaan van belangen luidt de tweede centrale vraag in deze studie in
welke mate de Nederlandse zeestrijdkrachten in de periode 1945-2001 bij de maritieme
politiek-strategische besluitvorming van out-of-area-missies speelbal of medespeler waren? En in hoeverre wogen nationale ‘grandeur’ belangen, waaronder maritieme tradities
bij zowel Buitenlandse Zaken als de marineleiding, hierin mee?
“Unusually close”,42 aldus omschrijft de Britse marinehistoricus J.R. Hill de samen21
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werking tussen de Royal Navy en de Koninklijke Marine. Daarbij waren ook de Britse
zeestrijdkrachten “unhappy with a future that limited it to cold, grey, northern seas,
and with centuries of experience in colonial […] peacekeeping duties in more congenial
warmer climes, [and] encouraged as much as possible on emphasis on these worldwide
commitments”.43 Gelijk de Koninklijke Marine zag de marine van het Verenigd Koninkrijk zich in de loop van de jaren 1960 door dekolonisatie van de overzeese gebiedsdelen,
budgettaire inkrimpingen, maar ook strategische overwegingen (nucleair-strategische
onderzeebootvloot in NAVO-verband versus wereldwijde inzetbaarheid met carrier task
forces), gedwongen zich te richten op onderzeebootbestrijding in EASTLANT; de noordoostelijke Atlantische Oceaan.
Waar het (multinationale) out-of-area-missies betreft, leefden er bij de Royal Navy derhalve vergelijkbare ambities als bij de Koninklijke Marine. Daar beide marines tevens
nauw samenwerkten, zullen als derde centrale vraagstuk de overeenkomsten en verschillen tussen beide zeemachten inzake de ontwikkeling van hun takenpakket (in het bijzonder overzees optreden) en de uitvoering hiervan worden belicht en uitgewerkt, evenals
de, wellicht zelfs wederzijdse, beïnvloeding.
Naast de omvang van een krijgsmacht kunnen haar verhoudingsgewijs verfijnde wapensystemen en de reputatie van haar militairen internationaal politieke impact hebben.
In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog hadden de Nederlandse zeestrijdkrachten bij Angelsaksische bondgenoten de reputatie een betrouwbare partner te zijn.44 Het
bezit van geavanceerde bewapening brengt op zich politieke invloed met zich mee. Dit
komt door de machtsprojectie die dergelijke wapensystemen mogelijk maken, en het feit
dat ze worden gezien als een symbool van welvarendheid en technische ontwikkeling van
een natie en haar positie in de wereld. Het bezit van geavanceerde fregatten, gevechtsbommenwerpers of pantservoertuigen verhoogt niet alleen het vermogen van een staat
oorlog te voeren, het beïnvloedt ook de houding en het gedrag van andere staten vis-à-vis
de eigenaar-constructeur. Te denken valt aan de Nederlandse kruisers Hr.Ms. De Ruyter
en Hr.Ms. De Zeven Provinciën en het vliegkampschip Karel Doorman als symbolen van
Nederlandse invloed overzee in de eerste decennia na 1945. Opeenvolgende generaties
van geavanceerde oorlogsschepen, militaire vliegtuigen en wapensystemen als vuurleidingen droegen bij aan het beeld van Nederland als een natie in de voorhoede van militaire technologie. Een dergelijk imago bepaalt mede de reacties van zowel bondgenoten
als vijanden wanneer het er in de internationale arena op aankomt Nederlandse wensen
af te wegen.45
Een krijgsmacht die, of een krijgsmachtdeel dat, een reputatie heeft vaardig te zijn,
bijvoorbeeld door vergaande geoefendheid, professionaliteit en gehardheid, en die (of
dat) opereert met goed onderhouden modern materieel, kan bij presentie overzee internationaal eerder respect afdwingen en grotere politieke invloed uitoefenen dan een
militair apparaat dat deze reputatie ontbeert. Militaire eenheden die als ongeschikt en
ongeoefend worden gezien, hebben een tegenovergesteld effect.46 De Nederlandse landstrijdkrachten bijvoorbeeld, werden tot het midden van de jaren 1960 door invloedrijke
NAVO -bondgenoten geringschattend bekeken; inefficiëntie, gebrek aan discipline en een
laag moreel waren hier debet aan. In contrast hiermee werden de zeestrijdkrachten hoog
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aangeslagen door goede prestaties tijdens bondgenootschappelijke oefeningen, het hoge
moreel en efficiënt gebruik van hun wapensystemen.47
Niet in de laatste plaats dragen oorlogsprestaties bij aan de reputatie van strijdkrachten
en hieruit voortvloeiende binnenlandse politieke invloed. Een voorbeeld hiervan is het
feit dat de Koninklijke Marine en de gemilitariseerde koopvaardij tussen 1940-1945
doorvochten, waardoor ze veel goodwill onder de bevolking hadden. Dit in tegenstelling tot de land- en luchtstrijdkrachten, die zowel in Nederland als in Zuidoost-Azië na
nederlagen grotendeels in gevangenschap waren afgevoerd. De Nederlandse zeestrijdkrachten versterkten hun prestige na 1945 verder door bij de bevolking in een tijd van
wederopbouw te appelleren aan successen uit de Gouden Eeuw en hiermee gepaard
gaande tradities als een sterke Staatse vloot en nationale maritieme gerichtheid.48
In deze studie wordt als vierde en laatste centrale vraagstuk geanalyseerd in hoeverre
deze binnen- en buitenlandse perceptie van de Nederlandse zeemacht een rol speelde
bij de besluitvorming in Den Haag de marine overzee in te zetten. Tevens wordt bezien
in hoeverre de Koninklijke Marine door te participeren in (multinationale) maritieme
out-of-area operaties, heeft bijgedragen aan de door de Nederlandse regering met deze
missies beoogde beleidsdoelstellingen.
Afbakening en Opbouw

Deze studie beperkt zich tot de periode 1945 - 11 september 2001. Deze cesuur wordt
aangebracht omdat er in de jaren na dit tijdsbestek sprake is van een veranderde (inter)
nationale veiligheidsperceptie bij de politieke beleidsvormers, die vergaande veranderingen met zich meebracht voor militaire strategieën en tactieken.49 Internationaal terrorisme werd na de aanslagen in 2001 in de Verenigde Staten gekwalificeerd als één van
de belangrijkste bedreigingen voor de (inter)nationale (vrede en) veiligheid. Een door de
Verenigde Staten geleide coalitie waarin ook Nederland participeerde, reageerde met de
wereldwijd uitgevoerde militaire antiterreur-operatie Enduring Freedom. Nationaal nam
de maatschappelijke en politieke druk toe de rol van de krijgsmacht in binnenlandse
operaties te herzien, een proces dat zich uitstrekte van antiterreur inzet tot het bredere
fenomeen nationale veiligheid.50 Een ander aspect dat bij de periodisering een rol speelt,
is het gegeven dat zo buiten een periode wordt gebleven waarin het Ministerie van Defensie een vergaande reorganisatie onderging en de KM geen eigen beleidsverantwoordelijkheid meer had.
Daarnaast is er voor gekozen maritieme missies die in het teken staan van inzet binnen het Koninkrijk (Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen in Zuidoost-Azië en het
Caribisch gebied), gezien de puur nationale invulling ervan, buiten het gezichtsveld van
deze studie te laten vallen en slechts zijdelings aan bod te laten komen. De Koninklijke
Marine is in multinationaal vlootverband (VN, NAVO, WEU) diverse malen voor korte en
lange tijd actief ingezet om nationale belangen te behartigen. Om een duplicatie met
recente en toekomstige studies te voorkomen (er is en wordt bijvoorbeeld al onderzoek
verricht naar de krijgsmacht in het Caribisch gebied),51 maar evenzeer om diepgaand
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maar beheersbaar onderzoek te kunnen verrichten, richt deze studie zich op drie regionale casestudy’s. Deze zijn weloverwogen gekozen. Het zijn inzetgebieden die wat
betreft reikwijdte invulling gaven aan de ambities van de KM, en waar in multinationaal
verband zowel in tijdsduur, diversiteit als in omvang van eenheden, na 1945 het meest
beslag is gelegd op de Nederlandse vloot (varend en vliegend materieel). Dit zijn: Korea
1950-1955, het Midden-Oosten/wateren rondom het Arabisch schiereiland 1984-2000
en de Adriatische Zee 1992-2001. De overige operaties worden kort aangestipt in twee
algemene hoofdstukken betreffende het Nederlandse buitenlands en veiligheidsbeleid
en het standpunt van de marineleiding. Verder is er zijdelings aandacht voor de gevallen
waarbij deelname aan multinationale vlootmanoeuvres uitbleef en welke factoren deze
besluitvorming beïnvloedden.
In deze inleiding zijn de zienswijzen van (ambtelijk-)politieke, militaire en historische
zijde vis-à-vis de (mogelijkheden voor) naoorlogse Nederlandse militair-maritieme outof-area operaties geschetst, alsmede de vraagstelling en de afbakening van het onderzoek.
Hierna worden in drie hoofdstukken achtereenvolgend de jongste militair-wetenschappelijke inzichten op het gebied van effectiviteit van seapower als nationaal politiek instrument52, de politieke besluitvorming ten aanzien van het naoorlogse militair-maritiem
optreden binnen het Nederlandse buitenlands beleid en veiligheidsbeleid, en de opstelling van de marineleiding geanalyseerd. Als periodisering wordt de indeling 1945-1965,
1965-1991 en 1991-2001 gehanteerd. Het betreft perioden waarin de Koninklijke Marine respectievelijk East of Suez opereerde, de blik merendeels leek te richten op integratie
en modernisering in de NAVO, en tenslotte als hoofdtaak mondiaal optreden had. Aldus
wordt een kader gegeven voor de drie regionale casestudy’s. Deze laatste vormen de ‘bewijsvoering’ van dit onderzoek en aan de hand hiervan worden de centrale vragen van
deze studie beantwoord. In deze casestudy’s wordt ingegaan op de operationele en tactische aspecten van de onderzochte missies, zoals het mandaat, de expeditionaire readiness,
de omvang van de eenheden, de operationele richtlijnen, de bevelslijnen en samenwerking met bondgenoten en de toegepaste tactieken. Indien relevant volgt (kort) een vergelijking met de overige krijgsmachtdelen (bijvoorbeeld de invloed die de marine had op
het expeditionair worden van de lucht- en landstrijdkrachten) en internationale partners
zoals Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en België. Vooral de zeestrijdkrachten van
het eerstgenoemde land hadden wat deze materie en het behandelde tijdsbestek betreft,
als opgemerkt, opvallende overeenkomsten met de Koninklijke Marine. De vergaande
samenwerking met en spiegeling aan de Royal Navy, die de Nederlandse marine in de
naoorlogse periode nastreefde, krijgt hierbij zodoende bijzonder de aandacht.53
In een afsluitend hoofdstuk worden de antwoorden op de hoofdvragen en andere bevindingen opgevoerd en conclusies getrokken over het expeditionaire karakter van de
Koninklijke Marine in de onderzochte periode.
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Bronnen

Primaire bronnen voor deze studie zijn naast interviews met betrokken leidinggevende
ambtenaren (militairen en burgerpersoneel) en politici, archiefstukken die zich bevinden
in de collecties van het Semi-Statisch Informatie Beheer van het Ministerie van Defensie,
de archieven van de Ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Dok-direct, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie, en de nato archives in Brussel, België.
Als aangegeven, bestaat er relatief weinig literatuur over de nautische inzet van de
Koninklijke Marine na de Tweede Wereldoorlog. De schaarse (veelal politicologische)
studies, herinneringsboeken die een separate ontplooiing behandelen en verslagen in de
Jaarboeken van de Koninklijke Marine, komen aan bod om zienswijzen te vergelijken en
te analyseren. Iets wat evenzeer geldt voor buitenlandse literatuur die raakt aan het beleid
en de inzet van de Koninklijke Marine bij out-of-area vlootoperaties.
Tijdschriften dragen eveneens bij aan inzicht in en meningsvorming over de naoorlogse inzet overzee van de Koninklijke Marine. Het betreft onder meer Nederlandse en
internationale periodieken als Marineblad, Marine Rundschau, Maritiem Nederland, Militaire Spectator, Naval Proceedings, Naval Forces, Naval War College Review, Navy International en Onze Vloot/(Ons) Zeewezen. Tijdschriften die raken aan het buitenlands beleid
en veiligheidsbeleid zoals Atlantisch Perspectief, Transaktie/Vrede en Veiligheid, Internationale Spectator, en NATO’s Fifteen (Sixteen) Nations. (Opiniërende) weekbladen (Elsevier,
Vrij Nederland enzovoort), alsook grote (internationale) dagbladen (Chicago Tribune,
International Herald Tribune, NRC handelsblad, Trouw en de Volkskrant) verstrekken aanvullende gegevens. Een andere belangrijke bron van informatie vormen defensienota’s,
de Jaarboeken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en rapporten zoals die van de
Adviesraad Vrede en Veiligheid en de Adviesraad Defensie Aangelegenheden.
Politieke standpunten zijn te vinden in de defensienota’s, Handelingen van de Eerste en
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de programma’s van de grotere politieke partijen en
de Notulen en onderliggende stukken van de ministerraad. Tenslotte zijn de memoires
van voor dit onderzoek van belang zijnde (buitenlandse) politici, ambtenaren en militairen gebruikt.
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Unilateraal westers overzees militair optreden na 1945:
einde van een tijdperk?
“We have no more reason to believe that the days of gunboat diplomacy are over than to
believe that the threat of force will not be used on land and in the air”.1

Nationale overzeese inzet in woelig vaarwater

Onderzoek naar out-of-area optreden van de Koninklijke Marine in het kader van Nederlandse belangenbehartiging na 1945 richt zich veelal op unilaterale power projection
tijdens de Nieuw-Guinea-kwestie in de jaren 1950-1962.2 Het hoogtepunt hiervan was
de vlag- en machtsvertoonreis in 1960 van het Nederlandse Smaldeel v naar Oost-Azië,
met het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman. Dit overzeese sabelgekletter, waarin het
Nederlandse commitment aan het gebiedsdeel Nieuw-Guinea voorop moest staan, liep
in politiek opzicht uit op een grote mislukking. Diverse landen, niet in de laatste plaats
de Verenigde Staten, keerden zich af van dit machtsvertoon. Meerdere staten sloten zelfs
hun havens voor de marinevaartuigen, die in de woorden van de historicus Hellema
“welhaast als dieven in de nacht, of Vliegende Hollanders”, hun reis moesten voltooien.3
De gerenommeerde Britse diplomaat en maritiem strateeg J. Cable concludeerde in zijn
bekende studie Gunboat Diplomacy 1919-1991. Political Applications of Limited Naval
Force eveneens dat deze Nederlandse boodschap van commitment “was ill received […]
and probably did more harm than good”.4 Ook de marinehistorici I.C. de Regt en J.F.
Bastiaans laten zich negatief over de reis uit. Zij betwijfelen of deze van enige invloed is
geweest om Indonesië af te houden van met militaire agressie gepaard gaande claims op
westelijk Nieuw-Guinea, en merken op dat de Nederlanders versus de Indonesiërs bij het
vlagvertoon diplomatiek “het onderspit dolven”.5 Nederland raakte door dit optreden
in een internationaal politiek isolement. Te meer omdat de Indonesische regering met
succes in binnen- en buitenland de perceptie wist te creëren dat met de komst van het
smaldeel een verstoring van het machtsevenwicht optrad.6
Dat deze Nederlandse ervaring in de toenmalige internationale context van dekolonisatie niet op zichzelf stond, illustreerde de Brits-Franse (en Israëlische) militaire
interventie in Egypte in het najaar van 1956, waarbij de beide oude Europese grote
mogendheden trachtten de nationalisatie van het onder internationaal beheer staande
Suezkanaal ongedaan te maken. De interventie was weliswaar een militair succes, maar
leidde tot een politieke nederlaag. De Verenigde Naties noch de nauwste en meest belangrijke bondgenoot van Groot-Brittannië en Frankrijk in de Verenigde Naties (vn),
de Verenigde Staten, keurden hun actie goed. “The combined operation therefore lacked legitimacy”, aldus de Amerikaanse politicoloog C.A. Pagedas.7 Washington, dat pas
te elfder ure in de actie werd gekend, keurde met het oog op dreigend Sovjet-ingrijpen
en de groeiende invloed van Moskou in voormalige koloniën, het optreden van haar
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bondgenoten scherp af en zette hen dusdanig politiek onder druk dat zij de militaire
operatie staakten.
De Suez-crisis maakte niet alleen duidelijk dat ook Groot-Brittannië en Frankrijk geen
onafhankelijke machtspolitiek meer konden uitoefenen tegen de zin van de Verenigde
Staten (vs) en de Sovjet-Unie, maar onderstreepte tevens de invloed van de wereldwijde
stem van de publieke opinie. Sir Gerald Fitzmaurice, de Britse Legal Adviser to the Foreign
Office, die in 1945 betrokken was geweest bij de totstandkoming van het vn-charter,
concludeerde derhalve na de Suez-crisis dat “[…] the immense change that has taken
place in the climate of World opinion on the question of the use of force […] Justification that would have been accepted without question fifty or even twenty-five years ago
would by now be completely rejected […] We are on an extremely bad wicket as regards
using force in connection with the Suez Canal”.8 Ook de Britse generaal C. Keightly,
opperbevelhebber van de Brits-Franse interventiemacht, moest vaststellen dat “[t]he one
overriding lesson of the Suez operation is that world opinion is now an absolute principle
of war and must be treated as such”.9
Een andere belangrijke factor in 1956 en in 1960 was dat het aantal staten in de wereld na 1945, net als het aantal samenwerkingsverbanden, een spectaculaire groei had
doorgemaakt. Multilaterale diplomatie won het in deze situatie dan ook van de klassieke,
meer bilaterale diplomatie. De opkomende politieke macht van de Derde Wereld had
voortaan een directe impact op de toepassing van militaire macht door (veelal westerse)
landen ten behoeve van politieke doeleinden.10 Deze verandering bracht met zich mee
dat unilaterale gunboat diplomacy en afgeleide militaire avonturen zoals toegepast door
Nederland bij Nieuw-Guinea en Groot-Brittannië en Frankrijk bij Suez, in de jaren van
de Koude Oorlog niet veel meer waren dan “[…] a more traditional notion which became less practicable in the post-war environment”.11 Ook de Britse historicus P. Nailor
meende dat gunboat diplomacy een verouderd instrument van buitenlands beleid was
en verwees naar een vervlogen tijdperk waarin “The international system composed of
a smaller number of states […], controlling or dominating a much larger number of
dependencies”.12
De snelle groei van het aantal naties in de Algemene Vergadering in het tijdperk
van dekolonisatie maakte bovendien dat de vn zich, meer dan welk ander orgaan in
de wereld, ontwikkelde tot een toezichthouder van internationaal optreden, of, zoals
de Amerikaanse politicoloog H.J. Morgenthau13 de volkerenorganisatie typeerde, een
“world authority”.14 Na de grote dekolonisatiegolf in de periode 1947-1968 bleek dan
ook dat onder vn-vlag uitgevoerde of door deze organisatie gemandateerde operaties,
vooral waar het zogeheten sstr (Stability, Security, Transition, and Reconstruction)-missies
betrof, meer kans op politiek succes boden, zeker indien zij werden uitgevoerd in multinationaal verband.15 Dergelijke strijdkrachten genoten internationaal meer acceptatie
en werkten in de niet-westerse wereld minder provocerend dan nationale of op de vs afgestemde bondgenootschappelijke militaire verbanden als die van de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (navo). Daar kwam bij dat inzet ter zee in sommige niet-westerse
landen weerstand en verwijzingen naar “imperialist gunboat diplomacy” teweeg bracht
en brengt.16 Het internationale recht en hiermee verbonden instellingen als de vn, stel28
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den en stellen grote mogendheden als de vs zo in staat binnen dit kader hun macht te
ontplooien. Door deze inkadering in het internationaal recht stelden westerse mogendheden overige staten immers enigszins gerust waar het zorgen over westerse en met name
Amerikaanse militaire macht overzee betrof. Bovendien waren ze in staat deze in te zetten
zonder dat dit tot al te grote internationale controverse leidde.17 Dit alles gold en geldt
overigens niet alleen voor door vn-gemandateerde humanitaire operaties, maar ook voor
peace-enforcement missies, die als zodanig demonstraties, blokkade, interdictie en andere
operaties met zee-, lucht- of landstrijdkrachten van vn-lidstaten kunnen omvatten. Dit
gegeven stelde zodoende evenzeer middelgrote en kleine mogendheden als Nederland
ertoe in staat, onder de vlag van de vn, wereldwijd met oorlogsschepen op legale wijze
een element van macht ten toon te spreiden.
Multinationaal marineoptreden binnen het kader van supranationale
organisaties

Opereren van multinationale zeestrijdkrachten onder de banier van een wereldwijd het
internationaal volkenrecht respecterende autoriteit, is geenszins een recent gegeven. Al
vanaf 1950 vond door de vn gemandateerde multinationale militair-maritieme inzet
plaats. Deze missies traden evenwel pas aan het einde van de Koude Oorlog meer voor
het voetlicht. Verder onderscheidde dit type inzet zich van multinationaal optreden op
de grond, waarbij individuele staten minder invloed uitoefenden op het gebied van command and control. De achtergronden van het nationale overwicht bij multinationaal
vlootoptreden alsook de historische ontwikkeling van gemandateerde multinationale
marine-inzet passeren hieronder de revue.
Het besef dat unilaterale inzet van marines zijn grenzen kende en er ter bescherming
van de internationale vrede en veiligheid moest worden omgezien naar meer multinationale oplossingen, was zelfs captain U.S. Navy A.T. Mahan al omstreeks 1900 duidelijk.
Deze grondlegger van modern maritiem strategisch denken en boegbeeld van nationale
naval supremacy had omstreeks 1900 duidelijke ideeën over de brede aspecten van maritime power, die het internationale handelssysteem diende te beschermen, en waarvan
de vrede en welvaart in de wereld afhankelijk leken te zijn. In dit kader zinspeelde hij
op een situatie waarin deze functie moest worden uitgevoerd door een “transnational
coalition”, omdat Mahan van mening was dat de bevolking van democratische landen als
het Verenigd Koninkrijk en de vs niet bereid waren te investeren in de hiervoor noodzakelijke omvangrijke marines die deze taken unilateraal op zich konden nemen.18 Mahan
zette vermoedelijk enige andere Amerikaanse marineofficieren op het spoor deze denkbeelden door te trekken naar plannen voor een internationale politievloot. Commander
T.W. Kinkaid en rear admiral C.F. Goodrich publiceerden in 1911 over dit onderwerp
tijdschriftartikelen.19
Het voorgaande jaar waren evenwel ook in Nederland, dat in 1899 en 1907 optrad
als gastheer voor groots opgezette internationale vredescongressen in Den Haag,20 soortgelijke geluiden te horen. In 1910 publiceerde de Leidse volkenrechtsgeleerde professor
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C. van Vollenhoven het artikel ‘Roeping van Holland’ in het tijdschrift De Gids. Hierin
pleitte hij voor het opzetten van een supranationale rechtsgemeenschap, een société des
nations. Deze gemeenschap diende gefundeerd te zijn op een internationale rechtbank
en een politievloot.21 De scheepsmacht moest volgens Van Vollenhoven worden geleverd
door “[…] de collectiviteit der landen […], met nagenoeg hun heele vloot. Zoo alleen
wordt het gevaar van ene politiedwang, die de hebzucht dient en op verovering uitloopt,
voorkomen; zoo alleen is er zekerheid, dat de politievloot sterk genoeg is, ook tegen Engeland of Duitschland of Amerika; zoo alleen worden de kosten ontgaan van aanschaffing van een internationale vloot van honderden schepen […] naast en boven de nationale marines van tegenwoordig”.22 De aansturing van deze internationale armada diende
door “welgekozen individuen” plaats te vinden. In de ogen van Van Vollenhoven was bij
het in leven roepen van deze politievloot een fraaie taak voor het “belangeloze” Nederland weggelegd.23 Anderzijds was het zijns inziens ook mogelijk bestaande – op eigen Nederlandse belangenbescherming gefundeerde – vlootplannen er in te verwerken. Zo liet
hij zich in een discussie ontvallen dat “[…] we ons tevens dan de mogelijkheid scheppen
om onze [Nederlandse] vloot met ernst te blijven verbeteren zonder voor aanhangers en
ondersteuners van den wapenwedstrijd te worden aangezien.” De regering moest er dan
tijdens de indiening van de marinebegroting natuurlijk wel voor zorg dragen dat bij de
omschrijving van het takenpakket van de Koninklijke Marine “[…] de verdediging van
onze onafhankelijkheid, het beletten van neutraliteitsschending enz. eerst in de tweede,
derde en verdere plaats worden genoemd, doch in de eerste plaats gesproken worde van:
het deelnemen aan internationale politieactie […].”24
Het idee van Van Vollenhoven werd in militaire25 en academische kringen veelal gunstig ontvangen. Er was ook kritiek, vooral van de zijde van jurist A.A.H. Struycken,
hoogleraar aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam, die oog had voor de rol van
eigenbelang en streven naar macht in de internationale politiek. Hij wees onder meer
op het gevaar dat een eventuele internationale politievloot door grote mogendheden
zou worden gebruikt als instrument ten bate van eigen nationale doeleinden. Niettemin
wisten kringen rondom Van Vollenhoven zijn ideeën onder de aandacht te brengen van
de minister van Buitenlandse Zaken. De bewindsman, jhr. J. Loudon, benoemde de volkenrechtgeleerde hierop tot lid van de in 1911 opgerichte Commissie van Voorbereiding
voor de Derde Vredesconferentie. Ontwerpvoorstellen die Nederland tijdens deze conferentie zou kunnen aanbieden, werden enkele weken voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog ingediend.26 Hierna werd zowel van regeringszijde als van Van Vollenhoven
zelf, weinig meer over deze plannen vernomen. Eenzelfde stilzwijgen gold de eerdere
Amerikaanse ideeën over een internationale politievloot.
In het Interbellum grepen de (middel)grote mogendheden met hun zeestrijdkrachten
bij internationale crises als vanouds terug op ad hoc samengestelde multinationale marine-eskaders ter behartiging van nationale belangen (bescherming van eigen ingezetenen, invloedssfeer, machtsevenwicht) die niet door een ‘hogere’ internationale autoriteit
waren gemandateerd. Dit gold bijvoorbeeld voor de inzet bij het Turkse Izmir in 1922
tijdens de verdrijving van Grieken en overige buitenlanders, in Sjanghai in 1927 en 1932
bij de Chinese burgeroorlog en in 1937 ten tijde van de Chinees-Japanse oorlog,27 en
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voor de patrouilles door Britse, Duitse, Franse en Italiaanse oorlogsschepen, gericht op
non-interventie rondom het Iberische schiereiland in 1936-1939 gedurende de Spaanse
Burgeroorlog. Bij de enige vredesmissie van de na 1918 opgerichte Volkenbond, die in
1934-1935 toezicht hield op een referendum in Saarland, waren weliswaar zeestrijdkrachten betrokken, maar dit betrof ‘enkel’ een Nederlands contingent mariniers.28
Na de Tweede Wereldoorlog werd de vn opgericht. Hierbij was ook aandacht besteed aan de rol van zeestrijdkrachten. Het nauwgezet afgewogen stelsel van reacties op
(gewapende) conflicten als opgezet in de hoofdstukken 6 en 7 van het vn-charter, liet
tevens de inzet van marine-eenheden toe. Indien opschorting van handel, verbindingen
en diplomatieke relaties (Artikel 41) ontoereikend zouden blijken te zijn, dan kon de
Veiligheidsraad namelijk teruggrijpen op onder meer: “demonstrations, blockade, and
other operations by air, sea, or land forces of members of the United Nations” (Artikel
42).29 De centrale militaire aansturing van deze, door de lidstaten ter beschikking te stellen (zee)strijdkrachten, diende plaats te vinden door de tussenkomst van het zogeheten
Military Staff Committee (msc), bestaande uit de Chiefs of Staff van de vijf permanente
leden van de Veiligheidsraad. Hoewel terughoudendheid in verband met nationale zeggenschap eveneens meewoog, werd het msc vooral slachtoffer van de Koude Oorlog, het
is nu een nog altijd slapend orgaan,30 latere voorstellen tot het laten ontwaken ervan na
het einde van de Koude Oorlog ten spijt.31
Voordat de voorbereidende besprekingen rondom dit Committee stil vielen, vond er
nog een flinke discussie plaats over de omvang en de structuur van een vn-vloot. Inzichten hierover liepen uiteen, maar in 1947 leek plots een haalbaar compromis op tafel
te liggen, dat qua omvang van de voorgestelde multinationale marine herinneringen
oproept aan de ideeën van Van Vollenhoven en zijn internationale politievloot. De maritieme vn-strijdmacht diende maar liefst 3 slagschepen, 6 vliegkampschepen, 12 kruisers,
33 torpedobootjagers, 64 fregatten, 24 mijnenvegers, 14 onderzeeboten en een aanvalstransportgroep voor vier mariniersbrigades te omvatten. De Koude Oorlog doorkruiste
als gezegd een verdere uitwerking van deze plannen. De verslechtering van de Oost-Westrelaties bracht met zich mee dat het msc één van de confrontatiegebieden werd in de
beginperiode van de Koude Oorlog. Er was weinig zicht op toenadering en verdere bijeenkomsten in het kader van het msc waren niet meer dan gelegenheden om onderling
venijn ten toon te spreiden. De twee grote enforcement-operaties met vlooteenheden die
tijdens de Koude Oorlog onder vn-auspiciën plaatsvonden, de Korea- en de Golfoorlog
van respectievelijk 1950-1953 en 1990-1991, werden bij gebrek aan een hogere militaire
autoriteit en een door de vn samengesteld eskader, uitgevoerd door tussenkomst van
zaakwaarnemers als de vs.32
De vn gebruikte na de teloorgang van het msc twee soorten commandostructuren voor
haar operaties. Eén ervan is de al genoemde optie het commando te delegeren en wel
aan een staat zoals de vs of een (regionale) groep van staten als de navo, of een coalition
of able and willing, die hun eigen strijdkrachten aansturen. Zowel bij de gememoreerde
enforcement-operatie bij Korea als die in de Perzische Golf kwam het tot een invulling
van deze regeling. De betrokken militaire eenheden zijn in dergelijke gevallen gebonden
aan het conventionele oorlogsrecht en handelen als instrument van de vn, maar opere31
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ren onder hun eigen vlag. In de tweede bij vredesoperaties toegepaste structuur, is de
aansturing in handen van een individu die benoemd is door, en verantwoording schuldig is aan de vn, maar die geen tuchtrechtelijke autoriteit bezit over de multinationale
strijdmacht onder zijn commando. Participerende landen behouden hierbij het recht
van de gehoorzaamheid van hun eigen eenheden inzake orders af te dwingen en zelf
overtreders te vervolgen. De secretaris-generaal van de vn stelt met toestemming van de
vn-veiligheidsraad deze Force Commander aan, die rapporteert aan de secretaris-generaal
door tussenkomst van de Under-Secretary For Peace-Keeping Affairs. Genoemde Force
Commander kan een militair zijn, maar ook een burger. Indien het een militair betreft,
heeft deze veelal een politieke adviseur: een (hoger geplaatste) Special Representative. Te
denken valt hierbij aan de Japanner Y. Akashi ten tijde van de vn-operatie un Protection
Force (unprofor) in voormalig Joegoslavië 1994-1995.33
Onder de vn-vlag uitgevoerde operaties aan de wal nemen historisch gezien een belangrijkere plaats in dan die op het water. Of, zoals de Australische onderzoeker P. Londey het
stelde: “Since most people live on dry land, that is where the peacekeeping tends to be”.
De meer bescheiden vorm van klassieke, in de Koude Oorlog ontwikkelde peacekeeping,
zag na 1947 het licht bij gebrek aan omvangrijke aan de vn toegewezen strijdkrachten.
Het waren veelal missies van waarnemers op de grond en vredesmachten tussen bevolkingsroepen en lieten weinig ruimte voor de inzet van zeestrijdkrachten.34 Wellicht ook
door dit historische gegeven, slaagde de vn er daarbij nooit in vergelijkbare, meer samenhangende organisatorische kaders – naval management structures – op te zetten ten
behoeve van zeestrijdkrachten als dat bij vredesmachten op het land het geval was.35
Toch droegen zeestrijdkrachten van aanvang af op verschillende manieren bij aan door
vn-eenheden uitgevoerde, en door de vn gemandateerde landoperaties, zowel in peacekeeping- als in peace enforcement-missies. De meest voorkomende taken hierbij waren:
transport, sealift en onafhankelijke algehele logistieke steunverlening aan op de wal gestationeerde peacekeepers, zoals bij de un Temporary Executive Authority (untea) in 19621963, die toezicht hield op een staakt-het-vuren tussen Nederland en Indonesië.36 Daarnaast zagen zeestrijdkrachten toe op staakt-het-vurenovereenkomsten, ontwapening en
militaire terugtrekking, zoals in 1948 bij de beginfase van de un Truce Supervision Organization (untso) in de wateren nabij Israël37 en in 1990-1991 voor de El SalvadoraansHondurees-Nicaraguaanse kust gedurende de missie Observadores de las Naciones Unidas
para Centroamérica (onuca),38 of door de vn verordonneerde embargo’s ter zee, zoals bij
de Beira Patrol in de jaren 1965-1975 voor de kust van Mozambique door de Royal Navy,
die gericht was tegen olieaanvoer voor het blanke minderheidsregime in het toenmalige
Rhodesië.39
Het kwam uit praktisch oogpunt, maar ook vanwege beschikbaarheid van materieel
en/of personeel, voor dat door multinationale organisaties ingestelde vlootoperaties aan
één land werden uitbesteed. Een voorbeeld hiervan is het opereren van untea te water door Pakistaanse militairen, en het optreden van Italiaanse marine-eenheden in de
wateren nabij Sinaï in de sinds 1982 lopende ‘schaduwmissie’ (de inzet kende geen vnmandaat) Multilateral Force and Observers (mfo). Voor dergelijke aparte en bescheiden
vormen van inzet40 was het bijna logisch de operationele en tactische controle toe te
32
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wijzen aan één enkele nationale autoriteit om zo problemen die verbonden zijn aan het
integreren van multinationale strijdkrachten te voorkomen.
In de incidentele gevallen dat de vn zelf of een afgeleide organisatiestructuur als de
mfo vóór 1991 ter zee of in rivierdelta’s actie ondernam, waren de operationele concepten slechts een afgeleide van reeds gevestigde, op het land doorgevoerde toepassingen
zoals peacekeeping. Met het einde van de Koude Oorlog kwam het in de vn tot een meer
interventionistische benadering waar het om het behoud van internationale vrede en veiligheid ging. Dit creëerde ruimte voor een grotere rol voor zeestrijdkrachten, aangezien
deze over de capaciteit beschikken soevereiniteitskwesties en hiermee gepaard gaande
goedkeuringen te omzeilen doordat ze niet door territoriale wateren hoeven te varen.41
Denk bijvoorbeeld aan overvliegrechten bij vliegtuigen en de toestemming tot stationering van, of grensoverschrijdingen door landstrijdkrachten. Tenslotte kennen schepen de
mogelijkheid direct machtsprojectie te etaleren.
De inzet van een marineschip, zelfs in een potentieel welwillende rol van peacekeeping,
geeft namelijk een ander signaal af dan een contingent licht bewapende troepen, vanwege de militaire macht die een dergelijk vaartuig uitstraalt, maar ook door de historische
weerklank met gunboat diplomacy dat ingrijpen met (vooral westerse) oorlogsschepen
nu eenmaal oproept. Zodoende zijn vooral staten in de Derde Wereld gevoelig voor het
vooruitzicht slachtoffer te worden van militair-maritieme diplomatieke macht. Deze karakteristieken van marine-inzet maken dat de mogelijkheden, maar ook de beperkingen
van vn (of door haar gemandateerd) marineoptreden verschillen van militair optreden
aan wal. Gebruik van zeestrijdkrachten voor vlagvertoon en gunboat diplomacy, is nu
eenmaal een politieke instrument dat zijn gelijke niet kent bij landoptreden.42 Tenslotte
is het gegeven dat militaire strategieën ter zee en te land op dit vlak onderling fundamenteel verschillen evenmin onbelangrijk. Al met al suggereert het bovenstaande dat er eveneens afwijkingen tussen inzet ter zee en op het land bestaan in operaties die ondernomen
worden in het kader van collectieve veiligheid, zoals die van de vn.
De klassieke peacekeeping functie is die van observatie, van buffer en bemiddeling tussen vijandige partijen. De toepassing van een dergelijk concept roept bij een militairmaritieme peacekeeping strijdmacht al snel problemen op. Allereerst gaat het om de technische karakteristieken van een oorlogsschip, vooral waar het oceaangaande blue water
eenheden betreft. Deze zijn veelal zwaar bewapend om zich staande te kunnen houden
te midden van technologisch hoogstaande omgevingsdreigingen die moderne wapensystemen als surface-to-surface-raketten (ssm’s) met zich meebrengen. Hoewel een dergelijke
bewapening als defensief kan worden beschouwd, zullen zeker niet alle partijen dit zo
zien. De inzet van brown water vaartuigen (die veelal in een beperkt gebied als de territoriale wateren opereren) kan weliswaar meer geruststellend overkomen, maar ook deze
schepen hebben de capaciteit indrukwekkende en moderne wapensystemen te dragen.
De aan het einde van de Koude Oorlog ontstane ruimte voor de vn en de publieke
roep om meer militair interventionisme op grond van humanitaire redenen, stonden aan
de basis van nieuwe vormen van peacekeeping. Deze werden operaties op basis van hoofdstuk 6,5 (tussen peacekeeping eerste generatie en hoofdstuk 7, enforcement in) genoemd.
Daarnaast kwam het vaker, al dan niet met een vn-mandaat, tot krachtigere vormen van
33
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peace enforcement. Zo had het niet door de Verenigde Naties geautoriseerde ingrijpen
tegen Klein-Joegoslavië in 1999 tijdens operatie Allied Force een grote marinecomponent. Om de veiligheid van al de bij deze operaties betrokken eenheden te verzekeren en
de militaire doelen te bereiken, waren voorwaartse presentie (lees de aanwezigheid van
marines) en grotere operatiegebieden noodzakelijk.
Hoewel staten in het verleden naval diplomacy43 gebruikten als een unilateraal instrument om nationale in plaats van gezamenlijke belangen te behartigen, kan naval diplomacy in een aangepaste vorm nuttige taken voor de vn of andere, regionale, internationale organisaties vervullen en voert ze deze de laatste twee decennia ook daadwerkelijk
uit. De politieke rol van marines in low-intensity situaties omvat immers van oudsher
elementen van gunboat diplomacy en vlagvertoon. Er is dan meer sprake van politiële
inzet van militaire eenheden in operaties als peacekeeping en counter-insurgency, in tegenstelling tot het tijdens de Koude Oorlog voorziene high intensity conflict.44 De toepassing
van expressive force, is in wezen een vorm van volwaardige gunboat diplomacy, waarbij
internationale marines worden ingezet om bepaalde vn-standpunten of anderszins door
grote multinationale coalities gedragen standpunten te benadrukken en om de waarschijnlijkheid van militair ingrijpen bij een staat of groepering onder ogen te brengen
indien hun beleid zich niet wijzigt.45
Een door de vn gemandateerd militair-maritiem embargo vervult daarbij naast fysieke interdictie tal van functies. De inzet staat symbool voor de ontevredenheid van de
internationale gemeenschap. Ze kan een diplomatieke functie hebben, of zorgt alvast
voor het in positie brengen van de structuur van een enforcement-missie in geval deze
gemandateerd wordt. De interdictie wordt vaak geautoriseerd bij embargo’s. Niettemin
is de toepassing ervan nauwgezet omschreven omdat bij deze inzet een belangrijke geweldsdrempel wordt overschreden. Dit maken een embargo en de militair-diplomatieke
signalen die ervan uitgaan tot een aantrekkelijk drukmiddel voor dié vn-lidstaten die
bezorgd zijn over de gevolgen van alomvattende enforcement-acties.46
Binnen vn en overige multinationale kaders hebben zodoende ook zeestrijdkrachten
een belangrijke functie. Zij zijn in staat een centrale rol te spelen in het scala van gemeenschappelijke/multinationale veiligheidsacties die in de vn worden uitgeroepen in situaties
buiten daadwerkelijke gevechtshandelingen, zoals embargo’s en selectief gebruik van lowintensity geweld. Zeestrijdkrachten assisteerden in het verleden peacekeeping-missies aan
de wal en verlichtten zo hun taak. Ook vervulden militair-maritieme eenheden in meer
recente jaren verschillende functies die verband hielden met preventieve maatregelen, diplomatie en afschrikking. Ondanks dit gegeven kende de vn, die deze inzet wereldwijd
veelal van legitimiteit voorzag, geen ander kader voor dergelijke missies van zeestrijdkrachten dan een afgeleide van veiligheidsoperaties op het land. Terwijl marine-inzet, als
hiervoor aangeven, een geheel onderscheidend karakter had, en ook zelfstandige operaties
kon uitvoeren, en om een eigen militaire autoriteit als het msc vraagt. De Brit Ginifer,
politicoloog en specialist op het gebied van vrede en veiligheid, stelt in dit verband dat “In
the absence of such a framework the un will not be in a position to act decisively when the
use of naval forces is appropriate to secure international peace and security”.47 Deze woorden lijken erop te duiden dat in door wereldwijde (vn) en regionale veiligheidsorganisaties
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(navo, weu) gemandateerde multinationale militaire inzet ter zee nationale belangen bij
de strategische aansturing de doorslag gaven, en dan vooral die van de grote participerende
landen. Meer nog dan bij landoptreden.
Het is een gegeven dat op zich niet mag verbazen. De invloed van nationale belangen
binnen supranationale organen als de vn is, met of zonder een militaire autoriteit als
het msc, altijd zeer prominent aanwezig. Staten hebben nu eenmaal de tendens zich te
verzetten tegen zeggenschap door supranationale organen, vooral waar het de inzet van
eigen militaire eenheden betreft.48 De Duitse socioloog M.C.E. Weber49 vatte de staat
hierbij op als een organisatie die zich van de samenleving onderscheidt doordat ze over
een bepaald gebied een zekere politieke ordening tot stand weet te brengen door middel
van “das Monopol legitimen physischen Zwanges für die Durchführung ihrer Ordnungen”.50 Dit monopolie op geweldsgebruik vormt zodoende de spil van het aan staten
toegeschreven monopolie op soevereiniteit.
Multinationaal vlootoptreden in de praktijk: een zee van conflicterende
belangen

Er bestaat geen precedent van een land dat zijn militaire eenheden onder ongelimiteerde
supranationale controle heeft gesteld.51 Omdat staten vasthouden aan zeggenschap over
eigen eenheden is het onwaarschijnlijk dat ze bereid zijn deze unieke bevoegdheid aan
vn-operaties of aan door de vn gemandateerde missies te delegeren. Illustratief is de
vergeefse poging in 1990 om de aansturing van militair-maritieme eenheden door de
vn te versterken. Minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie E. Shevardnadze
steunde in de Algemene Vergadering van de vn op 25 september 1990 een door de vngemandateerde actie tegen Irak, en stelde vervolgens voor het msc te activeren en Artikel
43-overeenkomsten voor het leveren van strijdkrachten af te sluiten opdat “there would
be no need now for individual states to act unilaterally”. De vs en andere betrokken
maritiem-militaire naties, waaronder Nederland, waren evenwel “clearly not prepared
to go down this road”. In geen geval wilden zij, wanneer het tot een treffen kwam, hun
strijdkrachten onderwerpen aan de grillen van onvoorspelbare multinationale organen
als de Veiligheidsraad en de msc.52
Strijdkrachten worden verder altijd vrijwillig aangeboden voor vredesoperaties, wat
elke regering het recht geeft zijn eenheid uit de missie terug te trekken.53 Het mechanisme hiervoor is vastgelegd in de akkoorden die de werving van internationale
contingenten mogelijk maken, onder het voorbehoud dat “a national contingent [...]
will not be withdrawn without adequate prior notification, to the Secretary-General,
so as to avoid the impairment of the ability of the force to discharge its functions”.54
Staten hebben in het verleden hun strijdkrachten om diverse redenen teruggetrokken.
De oorzaken lopen uiteen van eigen nationale crises en zelfverdediging tot onenigheid
over het mandaat van de missie. Ook de lengte van een operatie, zoals die van Cyprus
(ruim vijftig jaar), of de onmogelijkheid het mandaat te verwezenlijken of twijfel over
het nut van de eigen bijdrage, bracht landen ertoe terugtrekking in overweging te
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nemen of door te voeren. In de laatste twee gevallen valt onder meer te denken aan de
terugtrekking van Nederlandse landstrijdkrachten uit de United Nations Interim Force
in Lebanon (unifil) in 1985 of de geruisloze aftocht van Hr.Ms. Van Zijll in 1955 uit
de Koreaanse wateren.
Het ontbreken van een daadwerkelijk militair-strategische autoriteit bij door de vn
uitgevoerde of gemandateerde multinationale missies hield niet in dat deze geen doelgerichtheid kenden. ‘Operational control’ (OpCon) dat in peacekeeping- en peace enforcement operaties werd toegepast, kwam − als opgemerkt − bij landoperaties neer op het
toevertrouwen van het commando aan een individu die was aangesteld door en verantwoording verschuldigd was aan de vn, maar die geen ‘disciplinary’ autoriteit bezat. Een
gelijksoortige situatie gold voor de zeestrijdkrachten, wat zodoende de soevereiniteit van
de stateneigenaar van de betrokken oorlogsschepen ongemoeid liet. De autoriteit van de
Force Commander reikte namelijk niet verder dan de commandant van elk individueel
vaartuig, die een volledige eigen ‘disciplinary’ autoriteit over zijn bemanning hield. Het
was denkbaar dat een Force Commander de vervanging van een commandant of zelfs
een compleet schip kon eisen, indien het optreden ervan onder de maat was. Zaken als
oefening en readiness aan boord van het betrokken vaartuig bleven evenwel de competentie van de commanderende officier en zijn nationale regering. De commanderende
officier zelf rapporteerde aan twee autoriteiten: de Force Commander voor de operaties
en zijn eigen nationale regering voor alle overige zaken. In deze situatie konden zich
tegenstrijdigheden of onduidelijkheden voordoen. Te denken valt aan een order van de
Force Commander waarbij de militair-maritieme eenheid zaken werden opgedragen die
in strijd waren met de eigen nationale belangen. Indien een dergelijke situatie zich voordeed, moest de commanderend officier in staat zijn de eigen regering te consulteren door
tussenkomst van nationale communicatielijnen.55
Naast afkeer van supranationale controle zijn staten weinig enthousiast om hun strijdkrachten onder het tactische, laat staan het operationele, commando van een andere staat
te plaatsen. De speelruimte voor eigen nationaal beleid wordt er immers door beperkt.
Hier kwam pas vanaf de Eerste Golfoorlog van 1990-1991 verandering in, nadat diverse
coalitiepartners tactische controle door andere coalitieleden schoorvoetend hadden toegestaan.56 Zo werden tijdens deze inzet Nederlandse militair-maritieme eenheden na lang
dralen en zorgvuldige binnen- en buitenlandse politieke consultatie, onder operational
control van grote bondgenoten, zoals Groot-Brittannië en de Verenigde Staten geplaatst.57
Dit laatste was weliswaar ook bij eerder traditioneel (oefen)optreden in navo-verband
gebeurd, maar daar ging het om duidelijke scenario’s.
Ondanks nauwgezette internationale afstemming in het voortraject, bleef participeren
in multinationaal vlootoptreden nog altijd politiek ‘op eieren lopen’ door eigenzinnig
of ondiplomatiek op nationale belangen geënt optreden van coalitiegenoten. Zo wijst
Cable er in dit verband bijvoorbeeld fijntjes op dat “[…] the cherished independence of
French policy makes cooperation with allies difficult and creates special obstacles to any
kind of junior partnership in a joint operation. Nor, it must be admitted, do the many
American virtues always include the tact and flexibility needed to charm susceptible allies into the illusion that they are being treated as equals”.58
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Een ander vraagstuk in multinationale marineoperaties betreft de conflicterende nationale rules of engagement (roe). Naast de tendens van de afgelopen decennia eigen
eenheden onder tactisch en operationeel bevel te plaatsen van coalitiepartners enerzijds,
vond er anderzijds na 1990 nóg een ontwikkeling op politiek-strategisch gebied plaats
die grote complicerende consequenties had voor de interoperabiliteit van de betrokken
multinationale zeestrijdkrachten. Dit betrof de toenemende heterogeniteit van de coalitiepartners. Gedurende een groot deel van de tweede helft van twintigste eeuw was de
vorming van marinecoalities veelal weggelegd voor grote westerse maritieme mogendheden. Met het einde van de Koude Oorlog kenden deze allianties een meer heterogene
samenstelling, waarbij bepaalde bondgenoten (soms) eerder een bepaald specialisme inbrachten dan omvangrijke militaire slagkracht. Dit had gevolgen voor de interoperabiliteit, communicatie en roe binnen een internationaal vlootverband. De roe van de vn
waren daarbij, het werd al eerder opgemerkt, niet opgezet voor gebruik ter zee. Dergelijke inzet kenmerkte zich derhalve veelal door een zeer vergaande diversiteit van roe tussen de marineschepen van verschillende staten die participeerden in dezelfde operatie.59
De mate waarin integratie tussen internationale eenheden mogelijk was bepaalde daarbij in hoeverre er sprake was van onderlinge afstemming van de diverse nationale roe.
Zodra bij operaties daadwerkelijk bepaalde drempels van geweldstoepassing worden
overschreden is een vorm van onderlinge harmonisatie op zijn minst wenselijk. In de
praktijk hielden nationale regeringen graag vast aan het geven van een eigen eindoordeel
waar het de toepassing van roe door eigen eenheden betrof. Zij deden dit ook met het
oog op internationaal juridische beperkingen als de proportionaliteit van de geweldstoepassing in relatie tot de diverse nationaal beoogde doelen. Zoals bijvoorbeeld patrouilleren overzee met een nationaal mandaat tot zelfverdediging en het pas in het uiterste geval
toestemming verlenen tot enforcement. Tevens wogen de juridische grondslagen – de
internationale legitimiteit – van de gehele operatie zwaar mee.60 Een van de weinige uitzonderingen van een bruikbaar internationaal akkoord inzake roe betrof de detachering
van Nederlandse fregatten bij een Britse Carrier Task force in de Adriatische Zee in 1993.
Beide landen hanteerden hierbij eenzelfde aanpak bij eventuele geweldstoepassing.61
Last but not least creëerden tradities van nationale marine-autonomie de nodige rimpelingen bij multinationale peacekeeping en peace enforcement ter zee.62 Marines blijven nu
eenmaal traditionele symbolen van nationale macht (denk bijvoorbeeld aan de uitstraling van kapitale schepen). Zij kunnen geheel verschillend reageren op internationale
dreigingen en inzet in crisisgebieden. Een voorbeeld hiervan is de Britse Admiralty, die
gedurende de Golfoorlog van 1990-1991 stond op een separate logistieke lijn voor haar
eenheden. Hierdoor waren deze niet afhankelijk van de algemene logistieke lijn van de
coalitie, waarvan het toezicht begin 1991 was toegewezen aan Canada.63 Deze houding
van de marineautoriteiten veranderde enigszins in de jaren negentig in reactie op de
nieuwe strategische context na het einde van de Koude Oorlog en algehele ontwikkelingen in command and control, waarbij zeestrijdkrachten meer geïntegreerd raakten in het
totaal van krijgsmachtstructuren. Niettemin, zo waarschuwen Ginifer en Grove, “naval
establishments may remain conservative about reform processes”.64
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Motieven voor multinationaal marine-optreden

De redenen waarom staten, niettegenstaande de hiervoor benoemde complicerende factoren, bij hun vlootinzet overzee teruggrijpen op optreden in internationaal verband, zijn
divers. Allereerst zijn de eisen die aan militair-maritieme peace support-operaties worden
gesteld dusdanig hoog en de situaties waarin zij eventueel dienen te worden toegepast zo
vergaand verschillend, dat het moeilijk voor te stellen is dat de meeste staten deze überhaupt unilateraal op kùnnen brengen. Daarbij is het voor staten politiek veelal onwenselijk een dergelijke operatie unilateraal uit te wìllen voeren. Het directe effect van een of
meerdere oorlogsschepen op het lokale machtsevenwicht mag op zich veelal onbetekenend
zijn, maar het doel van de aanwezigheid van een marine-eenheid is de bevestiging van een
commitment van nationale macht, lokaal en strategisch, militair-maritiem of anderszins.
De deelname van een dergelijke eenheid aan een multinationale strijdmacht ter zee maakt
dat de laatste uiteindelijk een groter gewicht in de schaal legt en hiermee eerder nationale
oogmerken kan realiseren dan een unilaterale missie.65 Derhalve is een collectieve reactie
voor veel staten meer op haar plaats, ondanks de vele praktische problemen die deze met
zich mee brengt als het delen van inlichtingen, communicatiesystemen, talen, roe, onderlinge afstemming van materieel, command and control, logistiek, enzovoort.66
Het in stand houden van een noodzakelijke draagkracht van capaciteiten op nationale
basis is steeds moeilijker geworden. Zelfs een marine als de U.S. Navy kan hier niet altijd
meer even gemakkelijk in voorzien. Ook van Amerikaanse zijde is de afgelopen decennia
namelijk vaak sprake van het samenstellen van ‘adaptive force packages’ om zo te kunnen omgaan met elke eventualiteit en tevens coalitieoperaties door te kunnen voeren. De
toon hiervoor werd gezet in de Golfoorlog van 1990-1991, aldus de Amerikaanse admiral P.D. Miller, saclant in 1992-1994. Hij stelt dat de U.S. Navy “[…] must heighten
our emphasis on combined operations and training with national forces of many regions
– both to facilitate cooperation and coordination with them and to maintain our won
expertise in likely operating environments”.67
Deze ontwikkeling had geen negatieve invloed op de nationale soevereiniteit van bij
deze inzet betrokken landen. J.H. Dalton, Amerikaanse Secretary for the Navy tussen
1993-1998, meende zelfs dat regelingen op het gebied van internationale vrede en veiligheid, coalities en allianties – in zijn geheel genomen – veeleer de soevereiniteit van
traditionele natiestaten verhoogden, dan dat zij hieraan afbreuk deden. Een voorwaarde
was wel dat deze missies goed werden aangestuurd en een collectieve politieke wil en
beleid uitdroegen.68 Welnu, al eerder is opgemerkt dat multinationale inzet onder de
banier of het mandaat van volkerenorganisaties de steun of aansturing vereiste van grote
mogendheden. In de context van de vn gold dit zeker voor de positie van de vs. Zo
constateerde de Amerikaanse specialist op het gebied van internationale vrede en veiligheid W.J. Durch in 1992 dat “Peacekeeping missions do not get off the ground without
Great Power support. […] In 45 years of un peacekeeping operations, all that have gone
forward have had us support, while others that were stillborn suffered a lack of such
support”.69 Maar ook andere (minder) grote mogendheden gaven in dit opzicht invulling
aan een leidende rol. De drijvende kracht achter vele recente eu-missies in Afrika zijn
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bijvoorbeeld oud-kolonisatoren die om nationale redenen voormalige wingewesten assistentie wensen te verlenen. Zo had Frankrijk, dat het gros van de eenheden zou leveren,
in 2008-2009 de regie in handen van de humanitaire eu-missie in zijn oude overzeese
gebiedsdeel Tsjaad.70
De rol van zeestrijdkrachten wordt bij dergelijke missies wel omschreven als forward
presence. De Amerikaanse Secretary Dalton benadrukte dat hij deze inzet als een “advanced
version of gunboat diplomacy” zag. De Amerikaanse marinestrijdkrachten “project power”, zo meende de bewindsman. Deze ‘power’ werd vaak tentoongespreid in de vorm
van humanitaire assistentie, peacekeeping en disaster response.71 Deze rol, die Pugh, Ginifer
en Grove in hun visie op het begrip seapower samenvatten als een vorm van constabulary,72 kent gelijkenis met een deel van het takenpakket van de Britse vloot in de imperiale
context aan het fin de siècle. Zoals de Canadese marinehistoricus J. Ferris stelt, kende
de Royal Navy in deze periode als kerntaken: “[…] war, power politics and areas related to sstr, often described by terms like ‘presence’, ‘symbolic use’, ‘imperial policing’,
‘gunboat diplomacy’, ‘coercion’ and ‘preventative, precautionary and pre-emptive naval
diplomacy’, to pursue national interests, commercial or political, and common goods,
like enforcing international law, suppressing piracy, and supporting free trade”.73
Maritiem strateeg K. Booth meende bovendien dat voor sommige staten oorlogsschepen een belangrijk diplomatiek instrument blijven en datgene beschermen wat hij omschrijft als “maritime sovereignty”.74 Het schip symboliseert namelijk nationale in plaats
van enkel militair-maritieme macht. Zijn effectiviteit is dus proportioneel eerder een
afgeleide van het eerste dan van het laatste. Militair-maritieme macht die tot uiting komt
in de aanwezigheid van een of meer oorlogsschepen vormt uiteraard een onderdeel van
nationale macht, maar het is niet de markantste bron van nationale macht, en definieert
dus niet de grenzen ervan. Door in staat te zijn marine-eenheden wereldwijd in te zetten, etaleert een staat ook haar algehele nationale macht en prestige op het gebied van
militair, technisch en intellectueel kunnen.75
Er zou gesteld kunnen worden dat het voorgaande betoog uitsluitend opgaat voor
(super) grote mogendheden, waarbij zij met kapitale schepen hun ‘global outreach’ en
‘power projection’ tentoonspreiden. Niet voor niets, zo lijkt het, verspreidt juist een
Amerikaanse werf als Northrop Grumman in Norfolk daarom trots reclameposters van
een dreigend Nimitz-klasse vliegkampschip met de kreet “90,000 tons of diplomacy”.76
Niettemin is Booth ervan overtuigd dat er geen verband bestaat tussen de omvang van
een marine en de politieke invloed die ervan uitgaat. Diplomatiek succes naar aanleiding
van de inzet van militair-maritieme eenheden is in zijn ogen namelijk veeleer afhankelijk
van de combinatie van kwaliteit, kwantiteit en geschiktheid van een marine, evenals van
de expertise van haar personeel.77
Nu is het zeker zo dat ook middelgrote mogendheden opkomen voor hun nationale
belangen. Ook voor hen geldt dat “International politics, like all politics, is a struggle for
power”.78 Deze staten kennen door hun aard weliswaar doorgaans weinig middelen om
macht mee uit te oefenen, buiten de middelen die noodzakelijk worden geacht om de
eigen belangen te waarborgen, en waar mogelijk te bevorderen. Dit zijn respectievelijk
de eigen territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid, en het opkomen voor
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belangen overzee (aanvoer delfstoffen, handel, eigen ingezetenen). Maar zodra is vastgesteld wat de omvang van deze vitale belangen is, zullen middelgrote mogendheden hun
machtsmiddelen zo veel mogelijk in eigen hand proberen te houden en niet op voorhand
hun belangenbehartiging aan andere, grote mogendheden, laten. In een land als Australië geldt hiervoor de term ‘self-reliance’, in Groot-Brittannië: ‘autonomy’.79
De Britse marinehistoricus Hill omschreef het fundamentele veiligheidsdoel van een
middelgrote mogendheid als “to create and keep under national control enough means
of power to initiate and sustain coercive actions whose outcome will be the preservation of its vital interests”.80 Een dergelijke strategie is in zijn ogen in essentie bijna ‘Palmerstonian’81 gezien het feit dat deze nadrukkelijk is gebaseerd op belangen. Aanwezige
of potentiële dreigingen worden beoordeeld op de mate waarin zij de vitale belangen
van een natiestaat beïnvloeden. Structurele allianties als bijvoorbeeld de navo zijn in
dit opzicht gebaseerd op de hulp die een lidstaat van een bondgenoot of bondgenoten
kan verwachten wanneer eigen vitale belangen bedreigd worden. Indien het een ad hoc
multinationale strijdmacht betreft, zoals bij de Korea-oorlog van 1950-1953, de Multinational Interception Force (mif ) in de Perzische Golf van 1990-2003, of de tegen Haïti
gerichte maritieme embargo-operatie Support Democracy van 1993-1994, treedt een staat
hier enkel toe na de afweging of de situatie van invloed is op de vitale belangen van de
betrokken natiestaat.82
Bij de Iraakse inval in Koeweit in 1990 speelde voor middelgrote westerse mogendheden niet dat bijvoorbeeld hun territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid
direct werd bedreigd. Wel was er sprake van een dreiging voor de algehele internationale
stabiliteit. Veel voorwaarden voor stabiliteit waren met voeten getreden, internationaal
recht was geschonden en een constitutionele regering omvergeworpen. Bovendien was
de voor westerse landen belangrijke olieaanvoer in een risicozone beland en het machtsevenwicht in het toch al instabiele Midden-Oosten verstoord. Naast deze bedreiging van
de internationale stabiliteit speelde in 1990 de positie en reputatie van westerse landen
vis-à-vis de Verenigde Staten. Zij is de ‘superpower of choice’ van de meeste westers landen
wanneer hun territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid, hoe onverwacht ook,
bedreigd wordt. In een dergelijk geval zou terughoudendheid in hun opstelling ten tijde
van de Eerste Golfoorlog in de beleidsoverwegingen van Washington meewegen. Landen
als Nederland en Australië, net als het gros van de westerse landen, participeerden in de
coalitie. De meest geëigende bijdrage hieraan was in de optiek van hun autoriteiten de
zending van militair-maritieme eenheden.83
De inherente reikwijdte van marineschepen (zelfstandig kunnen opereren op lange
afstand en militair-diplomatieke invloed uitoefenen) geeft dit materieel de gelegenheid
snel in een crisisgebied aanwezig te zijn en voor dit type staten gunstige, dus beperktere
verplichtingen aan te gaan dan grondstrijdkrachten of vanaf het land opererende vliegtuigen. Bovendien wensen vooral middelgrote, minder machtige, staten ongewenste betrokkenheid te voorkomen in de eerste fases van een crisis, op een moment dat nationale
doelen niet geheel zijn uitgekristalliseerd en de regering in kwestie nog tijd nodig heeft
om de publieke opinie in binnen- en buitenland af te tasten, voordat standvastig stelling
is genomen inzake de inzet.84
40

vwBWoutofarea1116.indd 40

17-11-16 10:23

Unilateraal westers overzees militair optreden na 1945: einde van een tijdperk?

In crisisgebieden benadrukken deze zeestrijdkrachten hun aanwezigheid door te oefenen met het oog op een mogelijk conflict en verzamelen ze intussen inlichtingen. Daarnaast doen zij vooral aan presence. Dit is eigenlijk een meer accurate en betere uitdrukking dan het eerder gememoreerde naval of maritime diplomacy, die een veelal gerichte
en geconcentreerde inspanning suggereert. Soms is dit laatste wel het geval, maar veelal
betreft het nauwelijks gedefinieerde doelen, waarbij de militair-maritieme eenheden een
scala aan eigenschappen tentoonspreiden: van gevechtskracht tot welwillendheid.85 Middelgrote mogendheden kunnen deze presence bovendien veel eerder tentoonspreiden
zonder direct al dominerend of bedreigend over te komen, dan zeestrijdkrachten van
grote mogendheden – laat staan supermogendheden. Ook met deze door middelgrote
mogendheden tentoongespreide presence is het mogelijk wereldwijd constabulary-taken
door te voeren bij rampenbestrijding, search and rescue en antipiraterij.86
In de jaren 1980-1990 werd het, als gezegd, usance dat Low Intensity Operations als
interdictie ter zee, waarbij westerse landen veelal eerder multinationaal dan unilateraal
optraden, gemandateerd werden door supranationale organisaties. Deze ontwikkeling
was voor middelgrote mogendheden des te meer reden nauwgezet het doel van een dergelijke operatie tegen het licht te houden en na te gaan of hun vitale belangen hier
daadwerkelijk geraakt werden. In de woorden van de strategisch denker Sir Lawrence D.
Freedman waren dit voor deze staten zo “operations of choice”.87 Het was daarbij voor
hen minder noodzakelijk bij deze operaties veel eenheden in te zetten. Zeker bij een (qua
aantal bondgenoten) omvangrijke multinationale operatie kon de bijdrage van een middelgrote mogendheid relatief gering zijn, om toch enige invloed uit te oefenen.
Voor het gros van middelgrote mogendheden zoals Nederland, die internationale stabiliteit als vitaal belang kennen, is het zodoende belangrijk enige mate van machtsontplooiing (ver) buiten het eigen territoir te kunnen ontplooien. Dit houdt veelal het bezit
in van een marine en special forces.88 Verder is een capaciteit voor een effectieve zelfverdediging op lange afstand voor staten een belangrijke factor. Zeker waar het specifieke nationale belangen als de bescherming van eigen overzeese gebiedsdelen, koopvaardijschepen
en offshore platforms, of ingezetenen betreft. Voor dergelijke gevallen geldt dat, zoals
Cable het na de Britse ervaring met de Falklandoorlog in 1982 stelde, “Precautions are
needed to preserve the possibility of naval intervention in support of national interests,
because this practice is neither reliably avoidable nor assured of Allied sympathy”.89
Conclusie

Gedurende de negentiende eeuw en het eerste deel van de twintigste eeuw, werden de
primaire nationale strategische drijfveren voor staten om tot unilaterale en incidenteel
multinationale militair-maritieme inzet overzee over te gaan, gevormd door de expansie
van koloniaal bezit en invloedssferen. In de laatste twee decennia van de vorige eeuw
kwam het evenwel in toenemende mate tot wereldwijde multinationale marinemissies,
die met het oog op eigen nationale belangen de bevordering van regionale stabiliteit tot
doel hadden. Multinationale marine-inzet verspreidde daarbij in de meest brede zin des
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woords de kosten wat betreft personele en materiële verliezen maar ook financieel en
politiek om tot militaire actie over te gaan onder de participerende lidstaten, waarbij de
operatie zich merendeels afspeelde in neutraal gebied: de internationale wateren.
Dit alles resulteerde erin dat het voor potentiële coalitielidstaten van groot naar klein,
uit oogpunt van zowel binnen- als buitenlandse politiek meer haalbaar was over te gaan
tot vlootinzet overzee. Daarbij waren deze missies uit nationaal-strategisch oogpunt veelal
doeltreffender dan unilaterale acties, tegenover een tegenstander die zo niet kon hopen
de gecombineerde strijdkrachten van de tegen haar gevormde coalitie te weerstaan. Niet
in de laatste plaats bood de banier van supranationale organisaties als de vn of een door
dergelijke internationale lichamen verstrekt mandaat, hun de mogelijkheid aloude machtsmiddelen als gunboat diplomacy, blokkades maar ook politietaken vanaf zee, in een nieuwe
context en onder een nieuwe benaming als presence toe te passen. Niet onbelangrijk was,
dat het nagenoeg ontbreken van supranationale militaire aansturing van vn-zijde, het eigen
karakter van marine-optreden, en oorlogsschepen als symbool van staatssoevereiniteit, het
voor stateneigenaren en plein public mogelijk maakte in een multinationaal vlootverband
met eigen eenheden onder directe nationale politieke aansturing (full control), eigen beleidsdoelen te verwezenlijken.
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Nederlands buitenlands beleid en belangen overzee
1945-2001
Strategy is the art of employing military force to achieve the aims of national policy.
B.H. Liddel Hart1

In dit hoofdstuk staat de politieke besluitvorming ten aanzien van een naoorlogse outof-area (militair-) maritieme strategie binnen het Nederlandse buitenlands beleid en het
veiligheidsbeleid centraal. Na een uiteenzetting over de relatie tussen beleid en strategie,
waarbij wordt ingegaan op Nederlandse nationale belangen die voortkomen uit strategische constanten in het buitenlands beleid, passeert het begrip seapower de revue als
instrument ter behartiging van nationale belangen. Vervolgens wordt aan de hand van
naoorlogse internationale politieke ontwikkelingen die Nederlandse veiligheidsbelangen
buiten het navo-verdragsgebied raken, geanalyseerd hoe regering en parlement, buitenlandexperts, de media èn de km hierop anticipeerden, alsook welke beleidsbeslissingen
hieruit voortvloeiden.
Als periodisering is de indeling 1945-1965, 1965-1991 en 1991-2001 gehanteerd.
Het betreft de perioden waarin de Koninklijke Marine respectievelijk nog veelal ter bescherming van (voormalige) overzeese gebiedsdelen opereerde, daarna in navo-context
de blik grotendeels leek te richten op bondgenootschappelijke integratie en onderzeebootbestrijdingsoperaties op de Noord-Atlantische Oceaan, en tenslotte mondiaal optreden binnen multinationale vredesmachten als belangrijkste hoofdtaak had.
Nederland en maritieme strategie

Het blijvend wereldwijd optreden van de Nederlandse zeestrijdkrachten na 1945 was, zo
lazen we in een voorgaand hoofdstuk, deels terug te voeren op de mindset van het korps
zeeofficieren. Tevens was er de wisselwerking van deze mindset met een vijftal factoren:
hun door privéachtergronden beïnvloede esprit de corps, een like minded internationale
partner als de Royal Navy, het voor orders gevoelige militair-maritieme bedrijfsleven (met
op de achtergrond een welwillend Ministerie van Economische Zaken), alsook ontwikkelingen in de internationale veiligheidssituatie en, last but not least het eigen buitenlands beleid, oftewel het opkomen voor Nederlandse nationale belangen, dat de km na
1945 de kans bood blijvend mondiaal op te treden. Hoe kwam de Nederlandse beleidsvorming op dit laatstgenoemde vlak tot stand? Om hier zicht op te krijgen, dienen we
na te gaan wat deze nationale belangen waren, alsook welke (maritieme) strategie, als
onderdeel van een politieke grand strategy, werd toegepast om ze te behartigen.
Ondanks het feit dat (onze) beleidsmakers veelal worden geleid door de politieke waan
van de dag, kennen staten zekere constanten, die maken dat politieke dagkoersen de
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hoofdlijnen van het buitenlands beleid minder of slechts tijdelijk beroeren. N. Friedman
stelt in dit verband dat
“military forces are valued only to the extent they serve national strategy. That is not
to say that a government chooses a strategy and designs forces to match. In reality,
forces evolve organically and steadily, whereas statements of national strategy change
frequently. Despite changes in stated strategy, however, national strategy itself tends to
be fairly constant”.2
Friedmans uitspraak klinkt bemoedigend, maar wat houdt in het geval van Nederland
dan wel die nationale (militaire) strategie in? Kent ons landelijk bestuur überhaupt een
toepassing van dit begrip? Afgaande op een uitspraak in de editoriaal van het tijdschrift
Militaire Spectator in de zomer van 2011, is het strategisch denken van de Nederlandse
autoriteiten amper tot wasdom gekomen. In deze rubriek wordt schamper opgemerkt
dat het kabinet pas in 2007 iets als een Strategie Nationale Veiligheid vaststelde, waarbij
een toch niet onbelangrijk gegeven als de internationale rechtsorde onbenoemd bleef. En
dat voor een land dat op dat moment de zestiende plaats innam op de wereldranglijst van
economieën.3 Is er werkelijk nauwelijks sprake van een Nederlandse nationale strategie,
of bestaat die wel, maar wordt zij onbewust toegepast omdat bepaalde leidraden welhaast
vanzelfsprekend zijn? Gezien het bestaan van de Nederlands krijgsmacht, haar zeestrijdkrachten en de mondiale aspiraties en operaties van dit krijgsmachtdeel tijdens en kort
na de Koude Oorlog, loont het te definiëren wat iets tot een nationale militaire strategie
maakt. Zo ontstaat er toch enig zicht op de vraag of hier genoemde marine-inzet daadwerkelijk in het verlengde daarvan lag en dit optreden mogelijk maakte.
De historici G.A. Craig en F. Gilbert merken over het begrip militaire strategie op
dat dit meer inhoudt dan het afdoende voorbereiden van een krijgsmacht en nationale
middelen op gewapende conflicten waarbij een staat betrokken kan raken. Het is in
hun ogen tevens het moderne equivalent van wat in de zeventiende en achttiende eeuw
te boek stond als ragione di stato oftewel raison d’etat. De auteurs menen zodoende dat
evenzeer meewegen:
“the rational determination of a nation’s vital interests, the things that are essential to
its security, its fundamental purposes in its relations with other nations, and its priorities with respect to goals”.4
Een dergelijk strategisch patroon of nationale strategie kan, aldus Friedman, eerder worden afgeleid van de feitelijke structurele stellingname van een land, dan van wat opeenvolgende wisselende regeringen als beleid presenteren.5
Het bestaan van strategische constanten of tradities van het Nederlandse buitenlands
beleid wordt overigens sinds jaar en dag onderkend. Het betreft kenmerken als afkeer
van machtspolitiek, de neiging tot afzijdigheid, een (veelal maritieme) commerciële instelling, anticontinentalisme, het opkomen voor de internationale rechtsorde en de moralistische inslag van deze politiek.6 In zijn studie Peace, profits and principles. A study of
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Dutch foreign policy (1979) gaat J.J.C. Voorhoeve dieper in op deze tradities of constanten van de Nederlandse buitenlandse politiek. Hij ontwaart een maritiem-commerciële
traditie, waardoor eeuwenlang mercantilistische belangen en het streven naar het recht
op neutrale vrijhandel het Nederlandse buitenlands beleid bepaalden. Daarnaast is er
volgens hem sprake van een traditie van de neutralistische onthouding, die in wezen voortkwam uit de maritiem-commerciële traditie en die neerkwam op een neiging afstand
te houden van conflicten in de internationale arena. Deze zelfstandige, want zelfgekozen, neutraliteit en de hiermee gepaard gaande opstelling van niet-inmenging voorziet
Voorhoeve van de term ‘abstentionism’ of afzijdigheid. Uit het zich veelal onthouden
van Europese machtspolitiek in de afgelopen tweehonderd jaar komt volgens Voorhoeve
een derde traditie voort: een internationalistisch-idealistische tendens. Het ontbreken van
afdoende ervaring met de wereldpolitiek in de loop van de negentiende eeuw, maar ook
aan het begin van de twintigste eeuw, maakte dat Nederlands idealisme op het gebied
van internationale betrekkingen in de ogen van buitenlandse Realpolitiker behept was
met enige naïviteit. Een welhaast pacifistische Nederlandse opstelling kwam hierbij voort
uit pragmatische achtergronden (minder investeringen in de krijgsmacht, vrede komt
de economie ten goede). Deze houding werd versterkt door een meer principieel, op
humanistische en christelijke tradities gebaseerd pacifisme, alsook de latere opkomst van
socialistische politieke groeperingen. Ook speelt legalisme hier, aldus Voorhoeve, een
rol: de nadruk op en het geloof in rechtsgeldige akkoorden tussen staten, voortkomend
uit de neiging zo wereldwijde handelsbelangen te beschermen. Tenslotte weegt hier een
bepaalde mate van moralisme mee: het zich als belangeloos gidsland willen profileren om
zo respect en hiermee invloed te verwerven.7
De laatste twee door Voorhoeve geschetste tradities (neutralistische onthouding en
internationalistisch-idealisme), die deels dus voortkomen uit het veiligstellen van eigen
economisch belangen, brachten overigens geenszins met zich mee dat Nederland in het
verleden het gewapenderhand opkomen voor zijn belangen uit het oog verloor. Zoals
militair-historicus B. Schoenmaker terecht betoogt, schrok de Nederlandse staat er zowel
vóór als na 1800 niet voor terug de grenzen van de eigen militaire speelruimte op te zoeken. Wat betreft het laatste tijdsbestek valt te denken aan het gewapende optreden tegen
pogingen tot afscheiding binnen het Koninkrijk in 1830 (België) en 1945 (Indonesië),
alsook het tot in de jaren zestig toepassen van gunboat diplomacy in overzeese crises met
niet-westerse mogendheden waarbij Nederlandse belangen in het geding waren.8
In lijn hiermee duidt Clingendael-onderzoeker S. Rozemond in 1983 in een analyse
van de naoorlogse Nederlandse buitenlandse politiek onder meer economische en hiermee gepaard gaande veiligheidspolitieke factoren als leidende constanten aan, bij de behartiging van de nationale belangen. In het eerste geval spreekt hij over concurrerend handelen in de internationale arena, zoals het wedijveren om schaarse zaken als grondstoffen,
commerciële orders en invloed, alsook het participeren in ontwikkelingssamenwerking
(voor zover Den Haag die dienstbaar wil maken aan de eigen economie). Verder spreekt
hij over stabiliserend optreden wanneer het gaat om defensiebijdragen ter afschrikking
van andere staten en enig “collectief zelfrespect”, alsmede een tegelijkertijd te voeren
wapenbeheersingsbeleid. Ook vat Rozemond binnen dit type optreden internationale
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“politietaken” waarin Nederland de afgelopen honderd jaar participeerde, zoals in Albanië begin 1914 of in Libanon tussen 1979-1985. Tenslotte neemt hij nóg twee constanten waar: de humanitaire benadering en de normerende beleidscomponenten, die zijn
onder te brengen bij Voorhoeves internationalistisch-idealistische traditie. Het betreft hier
volgens Rozemond allereerst de aanwending van diplomatie en sancties ter bevordering
van de naleving van mensenrechten, en ontwikkelingshulp, een “morele, ideologische
zaak”, aldus de Clingendael-onderzoeker, waarmee, met de afdracht van een bepaald
netto-percentage van het nationaal inkomen, Nederland meer zelfrespect verwerft. Wat
de toepassing ten eigen bate van internationale gedragsregels en principes betrof, streefde
Nederland volgens Rozemond naar gelijke behandeling van gelijke gevallen. Met het
eigen land als voorbeeld en hieruit voortkomende internationale faam en de promotie
van algemene voorschriften en de handhaving ervan, sancties, inbegrepen.9
Ook historicus Hellema stelt in zijn studie Neutraliteit & vrijhandel. De geschiedenis
van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen (2001) dat nationaal belang blijvend een
belangrijke rol speelt in de bepaling van het Nederlandse buitenlands beleid. Dit laatste
was (ook) na 1945 gericht op het maximaliseren van de eigen invloed en versterking van
de soevereiniteit. In dit verband wijst de Utrechtse hoogleraar erop dat staten − in tegenstelling tot geluiden over de verzwakking van de natiestaat door de opkomst van multinationale instellingen − nog altijd een beslissende rol spelen in de internationale politiek.
Verder concludeert hij dat buitenlandse politiek grotendeels neerkomt op aanpassing aan
een veranderde internationale situatie. Het uitgangspunt is hierbij natuurlijk wel, dat
staten normaliter de eigen nationale belangen willen verdedigen en bevorderen. Deze
belangen houden, de traditie van het machtsrealisme volgend, nog immer veelal economische belangen in. Dat sluit direct aan bij de door Voorhoeve geschetste Nederlandse
maritiem-commerciële traditie of, in de terminologie van Rozemond, het concurrerend
handelen. Net als het vergroten van de eigen politieke invloed en militaire veiligheid.10
De kern van van het nationale belang kan gezien het bovengenoemde worden omschreven als 1) het creëren van veiligheid voor de eigen burgers en het hiertoe garanderen van
de integriteit van het eigen grondgebied; 2) het nemen van maatregelen ter verhoging
van de nationale welvaart, wat in het kader van het buitenlandse economische beleid
vooral gericht moet zijn op het tegengaan van handelsbelemmeringen, het openhouden
van handelsroutes en in het algemeen het scheppen van zo gunstig mogelijke condities
voor het economische verkeer, zoals door het begeleiden en/of promoten van handelsmissies;11 en 3), hoewel minder concreet, het behouden van zelfrespect en internationaal
prestige. De Amerikaanse veiligheidsexpert R.E. Osgood schrijft over dit laatste:
“Prestige includes national honor; that is the respect of other nations for one’s own
nation by virtue of its reputation as a proud and self-reliant state. But it may also refer
to the nation’s reputation for virtue, to the admiration of other nations for one’s own
nation’s moral excellence”.12
Ook Morgenthau stelt dat prestige na 1945 in de internationale relaties een factor van
groeiende betekenis is:
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“Prestige has become particularly important as a political weapon in an age in which
the struggle for power is fought not only with the traditional methods of political
pressure and military force, but in large measure as a struggle for the minds of men”.13
Prestige berust daarbij per definitie op het oordeel van anderen en is het gevolg van acties
die respect afdwingen zonder dat daarom is gevraagd. In het verleden opgebouwd prestige in het buitenland, zoals een naam als maritieme natie, voorvechter van de internationale rechtsorde en mensenrechten of loyale bondgenoot in oorlogsomstandigheden,
kan worden gebruikt om het nationaal belang te dienen.14
Analyseren we het veiligheidsbeleid aan de hand van genoemde elementen, dan zien
we een zekere prioriteitstelling inzake het takenpakket van de Nederlandse krijgsmacht
en eventuele andere, de Nederlandse staat ter beschikking staande, machtsmiddelen.
Volgens deze nationale strategie dienen allereerst risico’s het hoofd te worden geboden
die de onafhankelijkheid en de territoriale integriteit van Nederland èn zijn (eventuele)
bondgenoten direct bedreigen.15 Dit betrof na 1945 grotendeels een type inzet dat enkel
plaatsvond in navo-verband of in multinationale constellaties als de weu en de vn die
met het Atlantisch bondgenootschap samenwerkten, veelal onder Amerikaanse of Britse
leiding. Het beleid richtte zich hierbij op het leveren van een bijdrage aan militaire
maatregelen die ter zee en te land voor het Westen schadelijke verschuivingen in het
machtsevenwicht moesten tegengaan, zoals bijvoorbeeld de opbouw van de Sovjet-vloot
na 1965. In de tweede plaats werd er, indien dit níet strijdig was met voornoemde taken,
ruimte ingepast voor beleid dat niet in eerste instantie de belangen van Nederland en zijn
navo-bondgenoten op het oog had, anders dan zelfrespect en prestige. Te denken valt
aan de door Rozemond genoemde internationale politietaken en/of militaire interventies
en sancties om vrede te handhaven of af te dwingen in gebieden met veelal lokaal geweld,
of de hulp aldaar aan mensen in nood. Tevens werd tot interventie besloten indien het
voortwoekeren van een lokaal conflict repercussies had voor de veiligheid van de navolidstaten, zoals bij het Balkan-conflict in de jaren 1992-1995 het geval was, waarbij
vluchtelingenstromen voor instabiliteit zorgden.16
Buitenlands beleid en defensie hebben zodoende binnen de context van Nederlandse
belangen die voortkomen uit de constanten/tradities die de nationale strategie vormen,
een nauwe relatie. Des liaisons dangereuses zo u wilt. De krijgsmacht dient er immers
onder meer voor zorg te dragen dat de vrijheid van Nederland om zonder ongewenste
buitenlandse inmenging binnen het eigen democratische staatkundige stelsel tot besluitvorming te komen, gehandhaafd blijft.17 Hiertoe dient zij de integriteit van het eigen
territoir veilig te stellen. Dat was in hoofdzaak een taak van de na 1945 veelal in multinationaal/bondgenootschappelijk verband ingekaderde en regionaal opererende land- en
luchtmacht, net als het beschermen van het eigen sociaal-economisch bestaan. Dat is,
door in internationaal verband overzeese verbindingslijnen te beheersen, de belangrijkste
taak van de marine. Dit gegeven geldt tot de dag van vandaag. Evenzeer is het een feit
dat in het Nederlandse buitenlands beleid eeuwenlang een maritiem westwaarts, niet
continentaal gericht belang voorop stond, waarvan de behartiging gebaat was en is bij
internationale rechtsorde. Deze rechtsorde was noodzakelijk om handel en industrie vrij
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te kunnen laten ontwikkelen en is dat nog steeds. In deze maritiem-commerciële traditie
past het in stand houden van een relatief sterke marine, die wereldwijd moet kunnen
opereren om overzeese belangen als eigen territoir, economisch interessante gebieden en
de Nederlandse koopvaardij, te beschermen.18
Ook Sir Julian S. Corbett bezag maritieme strategie meer in samenhang met een
nationale strategie. Het optreden van een marine moest naar zijn mening in laatste instantie altijd gericht zijn op de beïnvloeding van ontwikkelingen aan land. De essentie
van zogeheten ernstoperaties van de marine bestond volgens Corbett uit de beheersing
van de maritieme verbindingslijnen en het verstoren van die van de tegenstander, en
niet zozeer het voeren van zeeslagen.19 Ook de hedendaagse maritiem strateeg G. Till
merkt op over seapower, zeemacht in het algemeen, dat deze nu niet uitsluitend datgene inhoudt wat nodig is om van de zee gebruik te kunnen maken, hoewel dat natuurlijk wel een eerste vereiste is. Het betreft volgens hem eveneens sea-based vermogen
om gebeurtenissen zowel ter zee als op het land te kunnen bepalen.20 Zoals Corbett al
benadrukte is hèt kenmerk van seapower niet zo zeer hetgeen zich op zee zelf afspeelt,
maar veeleer de mate waarin de uitkomst van een dergelijke gebeurtenis effect heeft op
zaken op het land. “Since men live upon the land and not upon the sea, great issues
between nations at war have always been decided – except in the rarest cases – either
by what your fleet can do against your enemy’s territory and national life, or else by
fear of what the fleet makes it possible for your army to do”.21 Dit besef is de afgelopen
twintig jaar meer in algemene zin internationaal gaan beklijven bij marineleidingen en
doctrineschrijvers, waardoor er een verandering van focus plaatsvond van power at sea
naar power from the sea.
Het laatstgenoemde verklaart Till (en met hem andere maritieme strategen) allereerst
uit het eenvoudige gegeven dat seapower meer inhoudt dan alleen de zeestrijdkrachten
zelf. Het begrip seapower behelst ook de bijdrage die andere krijgsmachtdelen kunnen
leveren aan inzet op zee, en de bijdrage die marines kunnen leveren aan gebeurtenissen
op het land en in de lucht. Seapower omvat verder de civiele aspecten van gebruikmaking van de wereldzeeën (koopvaardij, visserij, offshore, scheepsbouw en scheepsreparatie-industrie, verzekeringsmaatschappijen met maritieme expertise, enzovoort),
omdat ze bijdragen aan militair-maritieme macht van een staat en haar maritieme
status, en zo an sich het gedrag van andere staten kunnen beïnvloeden. Ten tweede
is seapower, aldus Till, een relatief begrip. Het is nu eenmaal iets dat het ene land
meer heeft dan het andere. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het bezit van zeestrijdkrachten, scheepsbouwindustrie, een hoge mate van gespecialiseerde maritieme
expertise, of juist doordat een land over een combinatie van dergelijke vaardigheden
beschikt. Sommige landen bezitten meer, andere minder van deze eigenschappen. Het
is deze onderlinge verhouding die voor landen in vredes-, crisis- en oorlogsomstandigheden bij de behartiging van nationale belangen van doorslaggevend strategisch belang
kan zijn.22
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Militair-maritieme buitenlandpolitiek van Nederland 1945-1965: opkomst

“Zeemacht omvat het gehele complex van middelen, welke ten doel hebben de verbindingen over zee met andere landen te scheppen, uit te rusten, te onderhouden en te
beschermen. Zij schenkt het vermogen, van deze zeeverbindingen zowel in vredes- als
in oorlogstijd profijt te trekken. Zij oefent een zeer belangrijke functie van de Staat uit,
politiek-strategisch, economisch en ook sociaal. Tot haar middelen behoren de koopvaardij en de oorlogsvloot als executieve elementen, en de walbedrijven voor het beheer
en voor de instandhouding daarvan als producerende elementen”.23
politieke goedkeuring voor de bouw van een mondiaal opererende km
Luitenant-admiraal b.d. C.E.L. Helfrich deed bovenstaande uitspraak in 1951. Het lijkt
een standpunt dat naadloos aansluit bij hetgeen Till meer recentelijk over het begrip
seapower onder woorden bracht. Helfrich meende daarbij dat de zelfstandige positie van
Nederland in West-Europa in gevaar kwam indien het niet op zee georiënteerd bleef. Het
land moest in dit verband ook zijn koopvaardij onder eigen vlag beschermen. De ervaringen in de Tweede Wereldoorlog hadden hier, aldus de oud-vlagofficier, de ongunstige
gevolgen aangetoond van het verzamelen van alle bondgenootschappelijke schepen in
“één pool, zonder eigen zeggenschap”.24
De oud-admiraal kwam niet toevallig tot deze woorden. Omstreeks 1950 was er zowel binnen als buiten Nederland een politiek debat gaande over de noodzaak van een
omvangrijke harmonieus samengestelde marine. Door de dekolonisatie van Indonesië
leek het bestaansrecht van een grote zeegaande vloot grotendeels te zijn weggenomen.
Daarbij kwam de militaire dreiging van de Sovjet-Unie uit het oosten, over land. De
Amerikaanse en Britse marines leken bovendien in afdoende mate te kunnen voorzien in
de maritieme behoeften van de navo op de Atlantische Oceaan.
Eind 1948 meende de fractie van de Partij van de Arbeid (pvda), die samen met de
Katholieke Volkspartij (kvp) het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951) vormde, dan
ook dat het onmogelijk was met het krappe defensiebudget tegelijkertijd alle taken volwaardig uit te voeren. Gezien de superioriteit van de Sovjet-Unie te land, moest in haar
ogen de nadruk bij de Nederlandse defensie-inspanning liggen op de land- en luchtstrijdkrachten. Het kabinet was inzake de opbouw van de Nederlandse defensie evenwel
nog niet tot een standpuntbepaling gekomen. Dit kwam deels door de blijvende onduidelijkheden van de Koninklijke Landmacht (kl) over haar toekomstplannen. Minister
van Oorlog en a.i. van Marine W.F. Schokking hield zich daarom op de vlakte, wat de
zorgen van liberale en confessionele partijen, die een sterke marine voorstonden, deed
toenemen. De bewindsman zelf leek op twee gedachten te hinken door enerzijds het
belang van vergaande internationale samenwerking en de beperkte nationale financiële
draagkracht te benadrukken, maar anderzijds uit oogpunt van Nederland als zeevarende
mogendheid ervoor te pleiten de marine binnen de internationale samenwerking een rol
van betekenis te laten spelen. De marine mocht niet van de wereldzeeën worden verdrongen en diende in staat te zijn specifieke overzeese Nederlandse belangen te behartigen. In
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dit verband dacht hij aan de verdediging van Indonesië (in het kader van de NederlandsIndonesische Unie), Nieuw-Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen, alsook de
bescherming van de koopvaardij.25
In januari 1949 onderbouwden de rechtse en confessionele fracties in het Tweede Kamerdebat hun steun voor een sterke Koninklijke Marine door terug te grijpen op Nederlands grootse maritieme verleden en het bondgenootschappelijk (Westerse Unie) alsook
het eigen nationaal belang door de afhankelijkheid van overzeese aanvoerlijnen. Factoren als de eigen economie en werkgelegenheid bleven overigens buiten beschouwing.
Historicus J.W.L. Brouwer houdt het erop dat de Kamer dit laatste kennelijk als een
vanzelfsprekend gegeven zag.26 Tegenover deze, veelal op prestige geënte overwegingen,
bracht de pvda aanvankelijk meer genuanceerde standpunten in, zoals een vergaande
taakverdeling in het bondgenootschap, waarbij Nederland gezien de behoeften van de
westerse defensie voorrang moest geven aan de opbouw van zijn land- en luchtstrijdkrachten. Niettemin maakten de sociaaldemocraten van deze stellingname tegenover de
marine geen breekpunt. De grote problemen die de landmacht kende, en mogelijk de
wens herinneringen aan het vooroorlogs pacifisme uit te wissen, zorgden ervoor dat de
pvda uiteindelijk de marineplannen aanvaarde.27 Ook was de partij niet ongevoelig voor
het argument dat Nederland uit “welbegrepen eigenbelang”, maar ook uit moreel oogpunt “jegens de Nederlandse zeeman”, de verplichting kende de nationale koopvaardij
wereldwijd te beschermen.28 Tenslotte mag niet worden uitgesloten dat premier en pvdavoorman W. Drees zelf, die enige jaren daarvoor nog bezielend had geschreven over de
grote betekenis van de eigen scheepvaart en handel en het gegeven dat Nederland “sterker nog naar de zee gekeerd [was] dan naar het vasteland”, niet helemaal onverschillig
was voor de maritieme oproepen.29
Na het door Den Haag accorderen van een relatief grote, oceaangaande vloot, die
(eveneens) buiten navo-verband alsook buiten het verdragsgebied kon worden ingezet,
volgde er een parlementaire discussie over de mate waarin deze vloot door de navo werd
geaccepteerd. Wat het parlement en de regering zelf betrof, kon hier, bondgenootschappelijke kritiek ten spijt, andermaal geen twijfel over bestaan. Zo bleek bij debatten op het
Binnenhof in de herfst van 1950. Minister Schokking stelde na kritiek uit de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen op de terughoudende opstelling van de navo
inzake de km, dat het kabinet aan het eigen marinebeleid vasthield. Hij verwees hierbij
naar de elementen die nodig waren om, “gebruik makende van de mobiliteit ener vloot”,
zo goed mogelijk verschillende taken te kunnen vervullen. Het betrof in zijn ogen, “zonder dat [de] opsomming een prioriteit inhoudt”, navo-taken als bescherming van aanvoerwegen in de Noordzee en eigen havens, en, in beperkte mate (in 1950), beveiliging
van zeeroutes buiten het Noordzeegebied. Verder hield het beleid in het verlenen van
maritieme bijstand aan de eigen koopvaardij “op de zeeroutes, welke buiten Atlantisch
verband vallen”, het maritiem beveiligen van de overzeese gebiedsdelen Suriname, de
Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea, en het maritiem samenwerken in Unie-verband
met Indonesië. Tenslotte waren er de verplichtingen voortkomende uit het vn-handvest
en de bescherming in vredes- en oorlogsomstandigheden van Nederlandse belangen. In
de laatste twee gevallen verwees de bewindsman respectievelijk naar de inzet van Hr.Ms.
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Evertsen dat jaar in Korea en de aanwezigheid van Nederlandse marineschepen op de
rede van Sjanghai in het Interbellum.30 Kamerleden, bezorgd over de navo-kritiek op de
Nederlandse vlootopbouw, hamerden op de waarde van een relatief grote eigen marine.
Zij wezen in dit kader op het belang van de handhaving van de Nederlandse koopvaardij en de belangen overzee, de veiligstelling van aanvoer voor de eigen bevolking en
industrie, en de beveiliging van de zeeroutes. Deze pleidooien accentueerden volgens
Schokking slechts zijn eigen betoog. Hij steunde de parlementariërs dan ook op hoofdlijnen en zou, met hen, “gaarne […] een groot deel der in 1955 gereed zijnde vloot voor
laatstgenoemde taak beschikbaar stellen”.31
Het viel de bewindsman wel op dat de betrokken Kamerleden in hun kritiek uitsluitend oog hadden voor de samenwerking binnen het Noord-Atlantisch pact. Hij verwees
vervolgens “zeer nadrukkelijk” naar het officiële communiqué van de vierde zitting van
de Noord-Atlantische Raad te Londen van 15 tot en met 18 mei 1950. Hierin werd
gesteld dat de ministers van Buitenlandse Zaken er bij hun regeringen op aandrongen
om bij de organisatie van de verdediging van het verdragsgebied, in het bijzonder aandacht te besteden aan het tot stand brengen van harmonieus opgebouwde gezamenlijke strijdkrachten, “hierbij ten volle rekening houdend met de behoeften van de Nationale
Strijdkrachten, welke voortkomen uit verplichtingen buiten het Noord-Atlantisch gebied
[cursivering in origineel]”.32 Deze tekstpassage kenschetste in de ogen van Schokking de
“beperkte werking” van het Noord-Atlantisch verdrag. Het was daarom aan te raden met
deze begrenzing, “welke men moge betreuren”, te allen tijde rekening te houden. Dit gebeurde naar zijn mening dan ook bij de opbouw van de km door hier die middelen in op
te nemen die, zowel in Noord-Atlantisch verband als daar buiten, “niet alleen bruikbaar,
doch zelfs ten zeerste nodig zijn”.33
Dit standpunt liet onverlet dat G.A. Ruijs de Beerenbrouck, kvp-fractieleider in de
Eerste Kamer, het kabinet in november 1950 tijdens de bespreking van de marinebegroting er in dit verband nog eens op wees dat “onze historie ons een plaats aan[wijst] tussen
de zeemogendheden. […] Als wij dus binnen het kader van het pact onze plicht doen,
gaat het niemand iets aan, wat wij daarnaast nog wensen te doen. […] Als wij niet op zee
blijven varen, dan zal onze welvaart nog sterker bedreigd worden, dan zal ons land tot
een continentaal Mogendheidje van de zoveelste rang terugvallen”.34
Gezien al het bovenstaande stelt historicus Brouwer niet ten onrechte dat van de zijde
van de Nederlandse politiek prestige “een belangrijke, zo niet allesbepalende” rol speelde
bij het toewijzen van voldoende budgetten voor de totstandkoming van een harmonieus samengestelde, oceaangaande eigen marine, en niet zozeer bondgenootschappelijke
verplichtingen. Voor de regering woog ook zwaar dat de zeestrijdkrachten lange tijd
het enige zichtbare (en goed werkende) krijgsmachtdeel vormden. In een later stadium
kwam daar het argument van werkgelegenheid in de scheepsbouw bij.35 Daarnaast, maar
Brouwer gaat hier minder op in, leefde de gedachte dat overzee zelf moest worden opgekomen voor aldaar aanwezige eigen economische belangen die niet aan de zorg van
bondgenoten konden worden toevertrouwd. Hier lijken de eerdere, frustrerende ervaringen in de Tweede Wereldoorlog in door te klinken, toen Nederland bij gebrek aan
serieuze zelfstandig opererende militaire eenheden, wereldwijd de regie van nationale be51
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langen aan de grote bondgenoten moest laten. Tenslotte wordt er door historici als A.E.
Pijpers en Teitler op gewezen dat het hier een vorm van maritieme compensatiedrang
betreft, na het verlies van Nederlands-Indië.36 Door haar geografische structuur – het
bondgenootschap omspande de noordelijke Atlantische Oceaan met hierin te beveiligen
aanvoerlijnen − bood de navo mogelijkheden de overzeese Nederlandse beleidstradities
voort te zetten. Tot in de Tweede Wereldoorlog was immers het gros van de vloot in de
Indische wateren te vinden geweest. Het wegvallen van dit operatiegebied zou zonder
het nemen van tegenmaatregelen nagenoeg het einde inluiden van wat eeuwenlang bij
uitstek het instrument was voor de behartiging van de Nederlandse belangen overzee: de
marine.37
De Koninklijke Marine zelf richtte al haar inspanningen op de realisatie van het vlootplan en het verkrijgen van het daarbij horende materieel, om zo over een harmonieuze
vloot te kunnen beschikken. Dit laatste was in lijn met de visie van de grotere, Angelsaksische zeestrijdkrachten. Het bezit van een harmonieus samengestelde vloot was
bijvoorbeeld in de ogen van de leiding van de Royal Navy volstrekt verklaarbaar. “When
interests are widespread, threats diverse and hard to predict, tasks so wide-ranging from
the most delicate to the most violent, no other solution is rational”. Het terugvallen met
een maritieme strijdmacht op een enkel specialisme resulteerde in deze optiek in een
marine die volledig afhankelijk was van een grotere mogendheid. Dergelijke zeestrijdkrachten waren niet in staat de onafhankelijke unilaterale belangen van de eigen staat te
behartigen.38 Het was staatssecretaris voor Marine viceadmiraal H.C.W. Moorman die de
zeestrijdkrachten in lijn met dit streven in veilige haven wist te brengen. Ondanks weinig echt overtuigende argumenten (de navo had geen behoefte aan grote Nederlandse
oppervlakteschepen en een wereldwijde Sovjet-marinedreiging ontbrak) speelde de viceadmiraal goed in op de problematische situatie waarin het Ministerie van Oorlog zich
bevond. Dit departement kon in tegenstelling tot dat van Marine geen geloofwaardige
berekeningen voor zijn begroting aandragen. In september 1950 trad minister Schokking na felle kritiek in de Tweede Kamer op de wantoestanden bij het departement van
Oorlog, af. Ondertussen prees Moorman de marine aan als een efficiënte organisatie en
wist hij het vlootplan erdoor te krijgen. Eind 1950 ging de navo eveneens akkoord met
de Nederlandse vlootplannen, die werden opgenomen in de navo defence planning.39
wereldwijde dreigingen en nederlandse militair-maritieme inzet
Diverse internationale crises in de eerste twee decennia na 1945 maakten overigens dat
de blik van de km als vanzelf buiten het navo-gebied gericht bleef. De typen van de
missies varieerden van machtsvertoon langs de overzeese grenzen van het koninkrijk tot
inzet in het kader van een vn-peace enforcement actie. Wat Zuidoost-Azië betrof, diende
na de Indonesische soevereiniteitsoverdracht Hr.Ms. Kortenaer in augustus 1950 bij een
beschieting door het Indonesische leger van een kl-kampement bij Makassar, versneld
daarheen op te stomen. Het verschijnen van dit grote oorlogsschip deed de Indonesische
artillerie direct verstommen.40 Ook in 1957 moest de km in de archipel haar spierballen
tonen, net als in de Zuid-Chinese Zee, waar zij opkwam voor de Nederlandse belangen,
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nadat eigen onderdanen aldaar waren bedreigd en schepen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (kpm) door Jakarta waren geconfisqueerd. In de Britse vlootbasis bij
Singapore en Sorong (Nieuw-Guinea) gestationeerde schepen van de km escorteerden
toen kpm-vaartuigen met Nederlandse evacués en plaatsten er mariniers of vlootpersoneel aan boord. De onderzeebootjager Hr.Ms. Drenthe voerde met toepassing van geweld
een succesvolle boarding uit op een geconfisqueerd kpm-schip.41 De confrontatie met Indonesië over Nieuw-Guinea, en de hieruit volgende infiltraties en militaire opbouw van
Indonesische zijde, resulteerde, protesten van navo-zijde ten spijt, in de jaren 1960-1962
in de aanwezigheid van veel Nederlandse marine-eenheden in deze regio.42 Tientallen
vaartuigen (onder andere onderzeebootjagers en onderzeeboten), maritieme patrouillevliegtuigen alsook ruim duizend mariniers waren daar gestationeerd. Daarnaast vond in
1960 de veel besproken vlagvertoonreis van Smaldeel v met het vliegkampschip Hr.Ms.
Karel Doorman naar Nieuw-Guinea plaats.43
In het Caribisch gebied zag Den Haag zich vanaf het einde van de jaren veertig
geconfronteerd met een (veelal door binnenlandse onrust veroorzaakt) assertief Venezolaans ad-hocbeleid inzake territoriale claims op zowel de Benedenwindse Eilanden
zelf als zeegebieden nabij deze archipel.44 Ook bracht het regime in Caracas meermalen
veelal ongegrond vaartuigen onder Nederlandse vlag op. De autoriteiten in Den Haag
en Willemstad besloten hierop in 1948 en 1954 tot machtsvertoon door respectievelijk tijdelijk de kanonneerboot Hr.Ms. Van Kinsbergen in de West te ontplooien en het
fregat Hr.Ms. Van Speyk onder de Venezolaanse kust te laten patrouilleren.45 Daarnaast
speelde de Nederlandse regering in de context van de Koude Oorlog, in op de wens
van de Amerikanen en het Antilliaanse gouvernement om de Nederlandse militaire
inspanningen in de West te vergroten. Zo dirigeerde Den Haag begin 1950 Hr.Ms.
Karel Doorman met twee escorteschepen naar Curaçao om een gebaar te maken naar
Washington en de autoriteiten in Willemstad. Diverse keren daarna leidde oplopende
spanning in de Oost-West relatie tot een versterking van de Nederlandse zeestrijdkrachten in de West. Naar aanleiding van de Cubacrisis in oktober 1962 volgde eind
december van dat jaar een versterking van de scheepsmacht bij de Antillen met een
tweede stationsschip.46 Bovendien bracht de Karel Doorman in 1959, 1962 en 1964, al
dan niet in smaldeelverband, een bezoek aan Curaçao.47 Later in dat decennium was
er sprake van verhoogde paraatheid en versterking met vaartuigen van de Koninklijke
Marine in het Caribisch gebied, wat verband hield met oplopende spanningen over
grensgeschillen tussen Suriname en het in 1966 gedekoloniseerde Brits Guyana. Zo
kende dit overzeese gebiedsdeel, onder andere dankzij de inzet van het hydrografische vaartuig Hr.Ms. Luymes, in 1969 een stationsschip.48 Verder was de Koninklijke
Marine in maart 1969 nadrukkelijk aanwezig met een peloton mariniers en schepen
als Hr.Ms. De Zeven Provinciën nabij Sint Maarten, nadat Groot-Brittannië op het
buureiland Anguilla een militaire interventie had uitgevoerd en Den Haag vreesde dat
gewapende oppositieleden naar het Nederlands-Franse gebiedsdeel zouden uitwijken.49
Het ingrijpen door mariniers en vlootpersoneel op het door onlusten geteisterde Curaçao in mei van datzelfde jaar was deels ingegeven door de aanwezigheid van Venezolaanse marineschepen nabij het eiland − die de onderzeebootjager Hr.Ms. Amsterdam
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hierna op afstand hield50 − alsook door de wens een (vernederende) interventie van een
naderende U.S. Navy assault force voor te zijn.51
Het uitbreken van de Korea-oorlog eind juni 1950 en het Amerikaanse verzoek aan
Nederland dat “making available [..] some naval units […] would be particularly helpful”, deden Den Haag realiseren dat het aanvankelijk op een relatief gemakkelijke wijze goede indruk kon maken in Washington. De uitzending van de torpedobootjager
Hr.Ms. Evertsen (en de vijf andere hierna tot 1955 nog uitgezonden vaartuigen) naar de
Koreaanse wateren, moest in weerwil van officiële uitspraken over de wens van een succesvol vn-optreden, vooral worden gezien als een steunbetuiging aan het optreden van
de vs in Korea. Dit gebaar was in de ogen van het kabinet noodzakelijk om militaire,
financiële en economische bijstand van de oppermachtige bondgenoot te verwerven.52
Met “voorbeeldig” optreden van bemanningsleden van diverse schepen van Smaldeel i
bij een humanitaire actie in het door een aardbeving getroffen Marokkaanse Agadir begin maart 1960, tenslotte, legde de km de nodige eer in.53 De minister van Defensie had
deze inzet verordonneerd met het oog op de goede naam van Nederland als maritieme
natie.
Het Nederlandse beleid inzake de marinemissies in dit tijdsbestek stond al met al
grotendeels in het teken van de aloude constanten van de eigen buitenlandse politiek:
handhaving van de eigen (overzeese) territoriale integriteit, de zorg voor een vrije handelsvaart en economische welvaart, het benadrukken van de internationale rechtsorde
en, als altijd, het eigen prestige.
een (structureel) de marine welgezinde politieke leiding
Onder drie opeenvolgende staatssecretarissen die als achtergrond zowel een carrière als
zeeofficier als een lidmaatschap van een confessionele partij deelden, nam de marine in de
twee decennia na 1950 een “welhaast onaantastbare” positie in binnen de Nederlandse defensiepolitiek.54 Met Moorman (staatssecretaris 1949-1959), P.J.S. de Jong (staatssecretaris
1959-1963) en A. van Es (staatssecretaris 1963-1971/2), kende de marine zo een constante
en marinevriendelijke politieke leiding. Daarbij genoten de zeestrijdkrachten in die jaren
een groot prestige in het parlement en was er een Kamerbrede steun voor het beleid.55 De
Jong was bovendien in de jaren na zijn afzwaaien als staatssecretaris in de rol van minister van Defensie (1963-1967) en minister-president (1967-1971) een belangrijke motor
achter de handhaving van een verhoudingsgewijs omvangrijke en harmonieus samengestelde Koninklijke Marine. Hoewel hij in de latere functies geacht werd meer boven de
krijgsmachtdelen te opereren, stond De Jong als minister nog altijd te boek als een “100%
marine-man” en een “machtig pleitbezorger” van de zeestrijdkrachten.56 In die jaren bleef
het voor de kapitein-ter-zee b.d. een gegeven dat een van de hoofdtaken van zijn marine
was de belangen van de Nederlandse koopvaardij op de oceanen te beveiligen. Zoals hij het
zelf later onder woorden bracht: “die [belangen] houden ook niet bij Aden op, die gaan de
hele wereld rond, die moeten overal beschermd worden”.57
Dergelijke bespiegelingen waren in de tijd dat De Jong staatssecretaris en minister was,
overigens nauwelijks aan de overige leden van het kabinet besteed. De premiers J.E. de
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Quay, V.G.M. Marijnen, J.M.L.Th. Cals en J. Zijlstra bijvoorbeeld, lieten zaken van
vrede en veiligheid nagenoeg geheel over aan de collega’s van Defensie en Buitenlandse
Zaken. De voormalige zeeofficier vond zelfs dat hij de ministerraad meer dan eens het
nodige moest bijbrengen over een onderwerp als de navo. Hij meende dat zijn collega’s
(door De Jong “babes in the wood” genoemd) weinig van de wereld wisten en zeker van
militaire inzet nauwelijks notie hadden.58
Een uitzondering in diverse opeenvolgende kabinetten op deze wereldvreemdheid wat
betreft defensie- en veiligheidspolitiek, vormde de bewindsman van Buitenlandse Zaken:
Luns. Deze was graag marineofficier geworden, maar een te late aanmelding voor het
promotiejaar 1930 en het feit dat hij door een gedoubleerd schooljaar te oud was voor
verdere toelating aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (kim), dwarsboomden
deze ambitie.59 Als dienstplichtig matroos-seiner der eerste klasse diende Luns alsnog
een jaar bij de Koninklijke Marine. Zijn liefde voor de zeestrijdkrachten verwaterde
hierna niet. Hij bezat een uitgebreide maritieme bibliotheek en was vanaf 1932 lid van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”, die als oogmerk had bij het publiek het besef bij te brengen dat voor het Koninkrijk der Nederlanden een zo krachtig
mogelijke marine en koopvaardij noodzakelijk waren. In vooroorlogse nummers van het
verenigingsorgaan verschenen enige artikelen van Luns. Bovendien was hij in zijn ministerjaren tussen september 1967- december 1970 lid van de Algemene Raad van bestuur
van “Onze Vloot”. Een gezelschap dat in zijn gelederen onder meer de oud-viceadmiraals
L. Brouwer, H.M. van den Wall Bake en A.N. baron de Vos van Steenwijk telde. Luns
was in die jaren naar eigen zeggen nog steeds een “geregeld lezer” van het verenigingstijdschrift.60 Tijdens minder boeiende delen van ministervergaderingen zou hij wegdromen
met het tekenen van ‘droedels’, oorlogsschepen.61 Vermoedelijk heeft hij met enige jaloezie moeten constateren dat zijn zoon Hubert (1946) tussen 1965-1967 als dienstplichtig
militair wèl als officier in dienst trad bij de Koninklijke Marine.62
Inzake de correlatie tussen de zeestrijdkrachten en Buitenlandse Zaken merkte Luns
op: “Het is ook in de buitenlandse politiek van belang, wanneer een land met zoveel
grote maritieme en overzeese belangen als het onze over een behoorlijke oorlogsvloot
beschikt”.63 In het wereldbeeld van Luns waren het bezit van Nieuw-Guinea en de aanwezigheid van de km daar dan ook onlosmakelijk verbonden met zijn idee dat Nederland
geen kleine maar een middelgrote mogendheid was.64 Zo liet hij zich in juli 1963, kort
na het verlies van dit gebiedsdeel, tegenover een naaste medewerker ontvallen: “U moet
goed begrijpen dat voor mij van doorslaggevend belang was dat de Koninklijke Marine,
die meer dan drie eeuwen de Nederlandse vlag vertoond had in de Indische Oceaan en
in de Stille Zuidzee, een basis zou behouden in dat gebied waaruit zij, waar nodig, zou
kunnen blijven opereren. Daartoe was het essentieel dat wij, na het verlies van Soerabaja,
in ieder geval de soevereiniteit over Nieuw-Guinea zouden behouden”.65
Na 1963 zette Luns deze maritiem georiënteerde koers van het veiligheidsbeleid onverminderd voort. Zo constateerde hij nog kort na zijn vertrek als minister in augustus
1971: “Wij hebben een behoorlijke vloot die niet alleen vanwege de traditie maar
meer vanwege het feit dat we goede zeelieden zijn, zo gegroeid is. Doordat zij zo goed
getraind is, heeft zij een goede naam. Nederland heeft trouwens een belangrijke kust55
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lijn en is daarom ook een van de duidelijk maritieme mogendheden, we zwijgen dan
nog maar over de grote handelsvloot en de belangen overzee”.66 Voor Luns vormde de
navo dan ook primair een defensieliga van zeemogendheden en als zodanig een ideaal
compensatiemiddel voor de traditionele overzeese rol van Nederland en de voor hem
‘dierbare’ Koninklijke Marine. Tal van elementen in zijn beleid kwamen dan ook niet
zozeer voort uit veiligheidsoverwegingen of aanhankelijkheid tegenover de Verenigde
Staten, maar uit wat Pijpers kenschetst als een “ietwat atavistisch aandoende preoccupatie met de maritieme status en de daarmee samenhangende invloed van Nederland”.
Het was een beleidslijn waar hij, weinig verrassend, de bewindsman en oud-marineofficier De Jong, met wie Luns naar eigen zeggen een bijzondere band had, steeds aan
zijn zijde vond.67
het vn-stand-byaanbod als handvat voor blijvend wereldwijd optreden
Nederlands beleid inzake mondiale militair-maritieme grandeur leek na het verlies van
Nieuw-Guinea weinig toekomst te hebben. Een initiatief van secretaris-generaal van de
vn D. Hammarskjöld (1953-1961) leek evenwel uitkomst te bieden. Bij de Zweed had
het idee post gevat zogeheten peacekeeping-eenheden op te zetten, waarmee zijn na 1945
nog altijd weinig weerbare organisatie alsnog op militaire slagkracht kon teruggrijpen.
Hiertoe benaderde hij vanaf medio 1959 enige middelgrote en kleine lidstaten, waaronder Nederland. Hoewel Luns, die met dergelijke internationale ‘politietaken’ een mogelijkheid zag het prestige van Nederland te verhogen, evenals minister S.H. Visser van
Defensie en de km, sympathiek tegenover het idee stonden, hield het departement van
Buitenlandse Zaken vooralsnog rust bij de stukken. Begin april 1963 kwam Luns evenwel op de zaak terug. In zijn optiek was Nederland na de overdracht van het laatste Aziatische gebiedsdeel en het hierna vrijkomen van deels niet aan de navo gecommitteerde
eenheden, zeer wel in staat stand-bytroepen aan de vn aan te bieden. Hij had hiervoor
vooral het Korps Mariniers op het oog, omdat deze eenheid “qua historie, recente ervaring, training en opzet” het meest geschikt zou zijn voor vn-vredestaken.68
De Jong en minister Visser waren spoedig voor dit voorstel gewonnen. Te meer daar na
het vertrek uit Nieuw-Guinea, in de Tweede Kamer vragen over de toekomst en vooral de
omvang van de Koninklijke Marine niet van de lucht waren.69 Het kabinet waarschuwde
dat eventuele voornemens om de zeestrijdkrachten in te krimpen consequenties hadden
voor eventueel stabiliserend optreden in vn-kader. Luns wees er fijntjes op dat bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken voor 1963 het kabinet zich immers bereid
had verklaard de volkerenorganisatie te steunen in een actief en dynamisch vredesbeleid.
Daarbij hadden De Quay en de zijnen aangegeven dat Den Haag een aandeel wilde leveren aan vn-inzet ten bate van de wereldvrede.70 Binnenskamers was het overigens bekend
dat het kabinet na Nieuw-Guinea voor de mariniers naar een nieuwe taak overzee zocht,
buiten de navo.71 Het kabinet en de Marinestaf deelden daarom het standpunt dat optreden in vn-verband “een goede zaak zou zijn voor het Korps mariniers”.72
De Tweede Kamer nam weliswaar bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse
Zaken in november 1963 met instemming kennis van het vn-stand-byaanbod, dat Luns
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inmiddels publiekelijk had gemaakt, maar plaatste bij de behandeling van de defensiebegroting kanttekeningen bij het feit dat het ter beschikking gestelde onderdeel uit mariniers
bestond.73 Enige parlementariërs meenden namelijk dat hier geen militaire argumenten
voor bestonden. Zij hadden niet ten onterechte de indruk dat het aanbod (mede) een
poging was het Korps Mariniers “op een andere niet geheel verantwoorde sterkte” te handhaven.74 Het kabinet verdedigde evenwel succesvol de aanwijzing van de zeesoldaten door
te benadrukken dat de “Qua patet orbis”-compagnieën die het voor de vn ter beschikking
hield, in tegenstelling tot reguliere militaire eenheden, 24/7 voor wereldwijde uitzending
paraat stonden.75 Hoewel staatssecretaris van Marine Van Es in de jaren hierna meende dat
de sterkte van het korps gezien de vn-verplichtingen zelfs verhoogd kon worden, werd de
vredessterkte van het Korps Mariniers vastgelegd op drieduizend man; ruim duizend minder dan dat het gedurende het Nieuw-Guinea-conflict had geteld.76
Hiermee was voor Luns het plafond van het Nederlandse overzeese ambitieniveau in
vn-context nog niet bereikt. In december 1964 benaderde het kabinet de Adviescommissie inzake vraagstukken van Ontwapening en internationale Veiligheid en Vrede (aov)
over de wenselijkheid de Verenigde Naties nog meer militaire eenheden aan te bieden.
Met het oog op standaardisatie en doeltreffendheid bleek namelijk dat de vn voor dergelijke operaties gediend was met nationale contingenten met een minimale sterkte van
600 man. Een eenheid van een dergelijke omvang sloot beter aan bij de op de praktijk
van vn-operaties afgestemde aanbiedingen van Canada en de Scandinavische landen.
Immers, het door Canada ter beschikking gehouden vn-contingent telde ongeveer 1000
man, dat van Denemarken ruim 900, het Noorse 1300 en het Zweedse 1600 man.77 De
aov gaf in juni 1965 in een rapport te kennen dat de Nederlandse krijgsmacht zich “in
haar verschillende onderdelen” meer moest oriënteren op (para)militaire vn-taken. Ook
juichte ze unilaterale stappen van Nederland inzake “het versterken van de capaciteiten
vredeshandhaving” van de vn, toe.78 Eerder drong ook Buitenlandse Zaken al bij Defensie aan op het beschikbaar stellen van een “als vn-bataljon te kwalificeren minimum
eenheid van + 600 mariniers”.79
De km, die het zekerstellen van het bestaansrecht van het Korps Mariniers door middel
van vn-taken niet onwelkom was, bracht niet toevallig in diezelfde periode een studie
uit over haar eventuele (verdere) bijdrage aan operaties van de volkerenorganisatie. Naast
mariniers betrof het de eventuele inzet van schepen en de consequenties die dergelijke
missies met zich meebrachten voor de marine. Ook de vloot leek garen te kunnen spinnen bij een stand-byaanbod. Zo benadrukte cms (chef Marinestaf ) viceadmiraal Van
den Wall Bake tegenover staatssecretaris Van Es dat een harmonieuze opbouw en daaruit
voortvloeiende flexibiliteit van de vloot, de inzet ervan voor “peace keeping” taken in
het kader van de Verenigde Naties kon vergroten.80 De kort na het aov-advies uitgebrachte km-studie stelde dat de taak van een vn-strijdmacht “veelal primair een politiële
zal zijn”, om bijvoorbeeld een staakt-het-vuren te bewerkstelligen of dit te handhaven.
Marinevaartuigen konden volgens deze studie taken uitvoeren als transport, patrouille
en controle (zoals bij een blokkade), commando- en verbindingsfaciliteiten, escorte (bescherming eigen schepen) en mijnen vegen. Enforcement-inzet gelijk die in Korea was
toegepast ontbrak gezien het karakter van peacekeeping in dit overzicht. Het takenpakket
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leek in die zin gebaseerd te zijn op enige niet offensieve aspecten van de eigen ervaringen
tussen 1953-1955 in Korea.81
Het nieuwe stand-byaanbod van de Nederlandse regering, dat Luns in oktober 1965
bekend maakte, bevatte zodoende wat de marine betrof een uitbreiding van het aantal
mariniers tot 600 man, het enige beschikbare bevoorradingsschip, zo nodig uitgerust met
vier helikopters voor transport- en verbindingstaken, en enkele varende eenheden voor patrouille- en “onderzoeksdiensten” (lees: controle/inspectie). Deze maritieme bijdrage kon
worden uitgebreid met andere varende eenheden als een licht vliegkampschip voor grotere
transporten en schepen die konden fungeren als hoofdkwartier of logistieke basis.82
De vermelding van Hr.Ms. Karel Doorman op de lijst van mogelijk voor de vn in te
zetten eenheden verrast. In de begroting van 1964 was immers opgenomen dat dit schip
omstreeks 1970 zou worden afgevoerd.83 Het kan duiden op enige non-valeur van dit
aanbod, maar dit lijkt gezien de belangen die voor de km speelden om (onder meer) met
gebruikmaking van de vn een harmonieuze vlootsamenstelling te kunnen verdedigen,
weinig hout te snijden. Interessant is in deze context dat in dit tijdsbestek zowel binnen als buiten de Marinestaf nog niet iedereen zich erbij had neergelegd dat Nederland
het voortaan zonder carrier moest stellen. Zo pleitte C.H. van Eeghen, kapitein-ter-zee
b.d. naar aanleiding van een Marinestafschoolstudie in het tijdschrift van de vereniging
“Onze Vloot” voor de aanschaf van twee helikopterdragers met amfibische capaciteit.84
De Marinestaf zelf liet bovendien in 1966 het Bureau Scheepsbouw van de Hoofdafdeling Materieel plannen uitwerken voor een grote helikoptercarrier naar het voorbeeld
van de Franse Jeanne d’Arc en de Sovjet-Russische Moskva.85 Dat het aandragen van vntaken ten behoeve van de verwerving van grote vlooteenheden in de marineleiding bon
ton was, bleek na de vervroegde uitdienststelling van de Doorman in 1968. Hoewel de
gedachten nog altijd uitgingen naar een “helicopterdrager”, betrof het niet langer een
(afgeleide van een) carrier, maar een “tanker-voorraadschip met meer uitgebreide helicopteraccomodatie”. Een dergelijk vaartuig zou noodzakelijk zijn, nu er met meer dan
één verband operaties plaatsvonden en allengs grote schepen met bevoorradingstaken als
de kruisers uit de sterkte verdwenen. Mochten de voor dit schip benodigde helikopters
naast onderzeebootbestrijdingstaken uit te rusten zijn voor het transport van mariniers,
dan kon onder meer worden aangedragen dat een dusdanig schip “bijzondere waarde
voor ‘limited war’ situaties en voor vn operaties” kende.86
In de omvang en samenstelling van de ter beschikking gehouden militaire eenheden
voor de vn zou in de twee decennia na 1965 weinig veranderen. Enkel verdween uit
het aanbod van de Koninklijke Marine het vliegkampschip, na de uitdienststelling en
verkoop van Hr.Ms. Karel Doorman in 1968. De ‘helikopterdrager’ kwam er tenslotte
in 1976 in de vorm van het bevoorradingsschip Hr.Ms. Zuiderkruis, die, gelijk de Poolster, eventueel voor het vn-stand-byaanbod in aanmerking kon komen. De km richtte
zich bovendien in navolging van de overige krijgsmachtdelen bovenal op haar navo‘verplichtingen’. Dat ging ook voor de zeesoldaten gelden. Zij kregen na een verzoek
in 1968 van de Supreme Allied Commander Atlantic (saclant) zich “ter beschikking te
stellen” voor contingency planning in de oostelijke Atlantische Oceaan, ten langen leste
een navo-taak in het vizier.87 De mariniers leken zo gevrijwaard te kunnen worden van
verdere vragen in politiek Den Haag over hun omvang en voortbestaan. De marine en
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degenen in de politieke leiding die haar een warm hart toedroegen, leken bovendien
door de expansie van de Sovjet-vloot nieuwe beleidskansen te krijgen voor wereldwijde
inzet.
Wat dit betreft kende de Nederlandse buitenlandse politiek in de periode 1945-1965 alle
aloude constanten. De belangen die speelden betroffen de handhaving van de territoriale veiligheid van het Koninkrijk, de zorg voor (overzeese) vrijhandel in de meest brede
zin des woords en het benadrukken van de internationale rechtsorde. De wereldwijde
ambities van de km in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de marineleiding zich richtte op een zo groot mogelijke harmonieuze vloot met oceaangaande
eskaders, sloten hier goed op aan en kregen in die periode dan ook doorgaans ruimhartige steun van politiek Den Haag. Veel toelichting op het marinebeleid was zodoende
niet noodzakelijk. Zeker niet zolang de zeestrijdkrachten op doorgewinterde eigen staatssecretarissen met een marineachtergrond konden teruggrijpen, een situatie die pas na
1971 zou veranderen. Verdere politieke factoren die de ambities van de zeestrijdkrachten
in de kaart speelden, waren het feit dat de marine in die jaren in veler ogen efficiënter
overkwam dan de landmacht, en het gegeven dat het parlement gevoelig was voor zowel een hang naar het maritieme verleden als een zelfstandige Nederlandse rol in de
internationale arena na de vernederende ervaringen in de oorlog, waarin volgens menig
volksvertegenwoordiger enkel de marine en koopvaardij de vlag hoog hadden gehouden.
Tenslotte wist de km zich vanaf 1952 gesteund door minister van Buitenlandse Zaken
Luns. Niet alleen droeg hij de zeestrijdkrachten een warm hart toe, tevens beschouwde
deze bewindsman de navo primair als een alliantie van zeemogendheden en benadrukte
hij consistent de globale dimensies van Nederlands (maritieme) belangensfeer.
1965-1991: ‘The nato-quarter century’

The surest path to victory in any global conflict, ‘hot’ or ‘cold’, is to conduct
yourself so as to insure that the rich countries and critical resource areas of the
world end up on your side. This has been the essence of maritime strategy since
the Age of Sail.
D. Moran.88
sovjet-bedreiging van navo’s zeelijnen?
De marines van de navo en hiermee ook die van de Nederlandse zeestrijdkrachten kregen na het midden van de jaren zestig door de opbouw van de Rode Vloot een enorme
stimulans de eigen eenheden te behouden en te moderniseren. Omstreeks 1945 kende
de Sovjet-Unie al een onderzeebootvloot van formaat, die evenwel slechts bedoeld was
voor de verdediging van de eigen kustwateren. Op voorspraak van Sovjet-leider J.S. Stalin vond een verdere uitbreiding van de Sovjet-marine plaats, waarbij hij naast de constructie van grote aantallen onderzeeboten de bouw verordonneerde van een grote op59
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pervlaktevloot. Dit programma werd na 1953 onder N. Chroesjtsjov stopgezet, omdat
de nieuwe Sovjet-leider ervan uitging dat conventionele zeestrijdkrachten in een tijdperk
waarin nucleaire afschrikking en ballistische raketten de agenda leken te bepalen, weinig
praktisch nut kenden. Na diverse westerse interventies waarbij seapower een grote rol
kende (Suez 1956, Libanon 1958, het cordon sanitaire rondom Cuba 1962 en de Maleisische barrière tijdens de Brits-Indonesische Konfrontasi 1962-1965), trok het Kremlin,
hierin beïnvloed door admiraal S.G. Gorshkov, de conclusie dat zolang de Sovjet-Unie
geen vloot van enige betekenis had, ze in de internationale arena hier nadelige gevolgen
van ondervond. Het werd in deze slotsom gesterkt door de bouw van een klasse met
Polaris-raketten uitgeruste Amerikaanse nucleaire onderzeeboten kort na 1960. Het resultaat van dit nieuwe Sovjet-beleid op militair-maritiem gebied was een grootscheeps
bouwprogramma voor nagenoeg alle scheepstypen van de Rode Vloot. Tevens vond een
omvangrijke expansie in de ontplooiing van deze eenheden op de wereldzeeën plaats,
zodat het westerse overwicht in zeegebieden als de Middellandse Zee, de zuidelijke Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan al snel werd uitgedaagd.89
De expansie van de Sovjet-zeestrijdkrachten alsook hun operatiegebied kwam voor
navo-analisten niet als een verrassing. Door de patstelling in de Centrale Sector kon, zo
meenden zij, worden verwacht dat Moskou zijn aandacht naar elders zou verleggen. Buiten het Noord-Atlantisch verdragsgebied kende de Sovjet-Unie inderdaad speelruimte.
In 1963 nog, verkondigde het Britse Defence White Paper dat “[…] In the entire sea
area east of Suez across the Indian Ocean the Royal Navy plays the leading role [and]
is safeguarding the trade and commerce of the free world”.90 Na de Britse terugtrekking uit deze regio in 1968 kon evenwel geen van de navo-lidstaten hier een maritieme
presentie van betekenis inbrengen.91 De teloorgang van het Westen goed gezinde lokale
veiligheidsorganisaties als de seato en cento droeg verder bij aan een verzwakking van
westerse belangen in Zuidwest-Azië.92
Washington, dat verstrikt was in een guerrillaoorlog in Indochina en dat zijn dominerende rol in de wereld zag afkalven, hamerde er daarom bij de Europese bondgenoten op
dat met de toenemende aanwezigheid van de Sovjet-marine in het olierijke en politiek
turbulente Zuidwest-Azië, de gezamenlijke veiligheidsbelangen werden geraakt.93 Europa
was toentertijd namelijk al voor meer dan 50% van haar olie afhankelijk van aanvoer
vanuit de Perzische Golf. Tankschepen voeren hierbij verplicht via de Kaap de Goede
Hoop, omdat het Suezkanaal sinds 1967 gesloten was. Zelfs indien deze waterweg op
korte termijn geopend werd, zouden mammoettankers en grote vrachtschepen door hun
tonnage blijvend de route via Zuid-Afrika moeten gebruiken. Veiligheidsexperts wezen
er in die jaren dan ook op dat de Kaaproute een van Europa’s “vital life lines” was.94
De navo reageerde naar buiten toe vooralsnog voorzichtig op deze ogenschijnlijke
dreiging van de voor haar vitale Sea lines of communication (slocs). De oorzaak hiervan
was politieke terughoudendheid van enige Europese bondgenoten. Deze was grotendeels terug te voeren op zaken die gespeeld hadden bij de opzet van het Atlantische
pact. Bij de ondertekening van het Noord-Atlantisch verdrag in 1949 bezaten namelijk
lidstaten als Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië nog koloniën, die veelal
ten zuiden van de Kreeftskeerkring lagen. Overige lidstaten voelden er weinig voor bij
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dekolonisatie-oorlogen of de overzeese politiek van medelidstaten betrokken te raken.
Zodoende was de breedtegraad uiteindelijk als verdragsgrens geaccepteerd.95 De eerste
vijftien jaar hierna werden out-of-area interventies dan ook gedomineerd door diverse
crises waarin grote belangen van individuele Europese landen vis-à-vis hun (voormalige)
overzeese gebiedsdelen op het spel stonden alsook door unilateraal ingrijpen van de vs in
de wereld. Omstreeks 1970 was deze situatie ingrijpend gewijzigd. Met de desintegratie
van nagenoeg alle overzeese Europese rijken konden de voormalige koloniale mogendheden meestal weinig enthousiasme opbrengen voor het idee dat de navo nu wèl bij
conflicten in deze voor hen nu minder belangrijke gebieden betrokken raakte. Sterker:
zij neigden ertoe de aandacht van het bondgenootschap geheel te richten op het NoordAtlantische verdragsgebied.96 In die zin wijzigde niet zozeer hun rol, maar pasten deze
landen hun beleid aan de eigen nationale belangen aan. De vs van haar kant meende
dat het menig Europees bondgenoot aan inzicht onbrak in wat in Amerikaanse ogen
toch gemeenschappelijke westerse problemen waren. Zij streefden er niet alleen naar hen
mee te krijgen in de zorgen over de maritieme dreiging van de Sovjet-Unie buiten het
verdragsgebied, maar hen hier ook in navo-context iets aan te laten doen.
Washington en overige pleitbezorgers voor aandacht voor het groeiende wereldwijde
gevaar van de Rode Vloot werden enigszins de helpende hand toegestoken door ontwikkelingen binnen de verdragsorganisatie. Allereerst trok het weerbarstige Frankrijk
onder president C.A.J.M. de Gaulle zich in 1966 terug uit de geïntegreerde bondgenootschappelijke militaire structuur. Daarnaast werd in 1967 de strategie van het aangepaste
antwoord, flexible response van kracht, een aanpak die Parijs tot dan toe had tegengewerkt. De navo zou voortaan elke vorm van agressie, behalve een grootscheepse nucleaire aanval, tegemoet treden met een directe verdediging. Hierbij zou ze met dezelfde
hoeveelheden en typen wapenplatforms inzet plegen als de tegenstander. Zodoende nam
de betekenis van snel oproepbare conventionele strijdkrachten toe.97 In hetzelfde tijdsbestek meende de navo op initiatief van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken
P.Ch.J.M. graaf Harmel dat ze gezien recente ontwikkelingen in de internationale politiek, haar relevantie en basisprincipes kritisch diende te analyseren. In 1967 leverde een
studiegroep onder voorzitterschap van M.G. Brosio, secretaris-generaal van de alliantie,
een rapport in bij de Noord-Atlantische Raad. Hierin kwam naar voren dat het bondgenootschap zowel een politieke als een militaire functie bezat en zich moest aanpassen aan
gewijzigde omstandigheden. Hét middel hiertoe was meer en betere consultaties met álle
bondgenoten, dus óók de kleinere lidstaten. Het rapport formuleerde tevens een meer
algemeen doel van de alliantie: het bewerkstelligen van stabielere internationale betrekkingen ten behoeve van een duurzame vrede in Europa. Ook beklemtoonde het rapport
het belang van detente en Oost-West-besprekingen over evenwichtige beperkingen van
de strijdkrachten in Europa. Tenslotte wees het rapport op de noodzaak de flanken van
de navo, vooral het Middellandse Zeegebied, beter te verdedigen, alsook aandacht te
besteden aan ontwikkelingen buiten het verdragsgebied.98
Het laatste was, zoals uiteengezet, al geruime tijd aan de orde. Binnen het Military
Committee (mc) en het Defence Planning Committee (dpc) van de navo wezen autoriteiten als de Supreme Allied Commander Europe (saceur) op de behoefte aan maritieme
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steun voor versterking van de flanken. Deze gedachtegang sloot aan bij het navo-strategisch concept van de flexible response. Hierop diende saclant in januari 1967 concrete
voorstellen in om te komen tot een Standing Naval Force Atlantic (stanavforlant) en
een “maritime contingency force for emergencies in the Atlantic”. Het concept voor
deze laatste strijdmacht kreeg in september 1968 het groene licht in het mc. Volgens dit
concept zou saclant diverse operationele plannen opstellen die gericht waren op mogelijke conflictsituaties (contingency plans). Hieronder vielen ook plannen voor de bescherming van de eigen mondiaal opererende scheepvaart in tijden van oplopende spanning
of oorlog. De Supreme Allied Commander Atlantic, admiral C.K. Duncan, U.S. Navy,
bemoeide zich intensief met deze materie, omdat het grotendeels aan hem toegewezen
strijdkrachten betrof, waarvan voorzien was dat ze dergelijke wereldwijde taken kregen.99
Hij liet de bondgenoten in september 1970 in niet mis te verstane bewoordingen zijn
visie weten over de Kreeftskeerkring als de zuidelijke grens van de navo: “somewhat
unrealistic under modern conditions, […] inhibits planning for operations which may
become essential and therefore favors the Soviet bloc”.100 Hij was wat betreft de Kaaproute volledig overtuigd van de militaire noodzaak deze “artificial boundary”, die een
“seriously weak point” in de navo-verdediging vormde, op te heffen. Niet alleen werden
belangrijke scheepvaartlijnen van de alliantie door het bestaan ervan zonder enige voorzorgsmaatregelen blootgesteld aan gevaar, ook was het gebied buiten de verdragsgrens
zo een wijkplaats voor de Sovjet-marine.101 Hij beval daarom sterk aan dat de zuidelijke
begrenzing van het verdragsgebied in de zuidelijke Atlantische Oceaan “be eliminated”,
waarmee de “nato Ocean area open ended” zou worden.102 Het mc was niet ongevoelig
voor deze oproepen en nam het voorstel van saclant in studie als onderdeel van de
“measures to offset soviet maritime capability in the atlantic and will take into account
in their report remedial measures recommend by mc members and mnc’s”.103
Begin december 1970 presenteerde het dpc het rapport over de Atlantische defensie
in de jaren zeventig (ad70). Hierin kwam ook de uitbreiding van de Sovjet-activiteiten
op alle wereldzeeën aan bod. De stellers meenden dat deze ontwikkeling een bedreiging
vormde voor de olieroute naar Europa vanaf de Indische Oceaan, Kaap de Goede Hoop
en de zuidelijke Atlantische Oceaan. Individuele lidstaten werden daarom aangemoedigd
in deze gebieden op ad-hocbasis of door bilaterale of multinationale overeenkomsten, hun
marinemanoeuvres te coördineren. Het rapport ging niet in op een mogelijke opheffing
van de zuidelijke maritieme verdragsgrens. Deze zaak lag politiek te gevoelig. Er werd, ook
in het licht van het Harmel-rapport, rekening gehouden met afwijkende geluiden van enige bondgenoten met meer links-liberale of door sociaaldemocratische partijen gevormde
(minderheids)regeringen, die moeite hadden met het idee van out-of-area activiteiten van
het bondgenootschap. Niettemin stelde het dpc in het rapport dat de navo in noodgevallen de Sovjet-dreiging het hoofd moest bieden door gebruik te maken van de flexibiliteit
die seapower nu eenmaal bood. Maritieme navo-commandanten werkten hierop een Maritime Flexibility Report uit, waarin ze aandrongen op een autorisatie om plannen te mogen
uitwerken voor de bescherming van de scheepvaart in besproken regio’s.104
In het voorjaar van 1972 bespraken de navo-ambassadeurs en de nieuwe secretarisgeneraal, de Nederlander Luns, de out-of-area-kwestie. De laatste opperde met succes
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het idee om het verzoek van de hoogste marinecommandanten als niet meer dan een
bestudering van de bestaande risico’s ter zee te bezien. saclant initieerde van zijn kant
alvast het idee een gremium in het navo-hoofdkwartier in het leven te roepen voor de coördinatie van maritieme activiteiten buiten het verdragsgebied. Hiervoor kreeg de vlagofficier evenwel weinig politieke steun. Het nieuwe voorstel geraakte hierna, vermoedelijk
niet toevallig, naar de achtergrond.
Luns en de zijnen hadden inderdaad de handen al meer dan vol aan bedenkingen van
principiële aard die vertegenwoordigers van enige lidstaten in de zomer van 1972 uitten
inzake het studievoorstel over de noodzaak van planning van navo-inzet ten zuiden van
de Kreeftskeerkring. Zij meenden dat dit een “achterdeur” inhield voor initiatieven om
het navo-gebied uit te breiden.105 In diverse vergadersessies in september wisten Luns
en zijn staf, alsook saclant, diverse zorgen bij de lidstaten weg te nemen.106 Ze legden
vast dat contacten met niet-lidstaten over dit onderwerp uitgesloten waren, dat het uitsluitend de bescherming van voor de navo cruciale scheepvaartlijnen als de zogeheten
tankerroute betrof, en dat de voorgenomen planning wat dit betreft enkel streefde naar
een zo goed mogelijk gebruik van de aan saclant toegezegde navo-schepen en vliegtuigen in crisistijd. Daarop gaven landen die zich eerder kritisch opstelden aan merendeels
gerustgesteld te zijn.
In november 1972 ging het Military Committee akkoord met mc211 (Concept for nato
Maritime Contingency Forces), dat tegemoetkwam aan het nieuwe strategische concept
mc14/3 (flexible response). Het Maritime Contingency Force (marconfor)-concept was
dusdanig van opzet, dat in crisissituaties samengebrachte vlooteenheden pas in aanmerking kwamen voor daadwerkelijke operaties ten zuiden van de Kreeftskeerkring na een
politieke goedkeuring van dpc-zijde. Gegeven deze politieke inkapseling kwam in diezelfde maand het dpc met een instructie aan saclant, contingency-plannen voor te bereiden voor de verdediging van westerse scheepvaart in de zuidelijke Atlantische Oceaan.107
Ook nam de Noord-Atlantische Assemblee een resolutie aan “to give saclant authority
to plan for the protection of nato-Europe’s vital shipping lines in the Indian Ocean and
the South Atlantic including surveillance and communication”.108
Zo leken de navo en haar zeestrijdkrachten, en hiermee ook de km, alsnog een meer
mondiaal takenpakket te krijgen. Unilaterale, alsook bilaterale ad-hocinitiatieven, zoals
de wereldreis van de Nederlandse fregatten Hr.Ms. Van Speyk en Hr.Ms. Van Galen in
1970, werden bovendien tussen de regels door in Brussel toegejuicht. Een navo-outof-area-strategie leek hiermee geboren te zijn. Ook Nederland had hieraan bijgedragen
door er zijn politieke zegen aan te geven. Niettemin zou Den Haag niet lang hierna als
de grootste criticaster van deze strategie te boek staan.
nederland, de navo en militair-maritieme out-of-area-strategie 1965-1980
Vanaf het midden van de jaren zestig onderging de Nederlandse samenleving een vergaande verandering. Dit uitte zich vooral in een rebellie tegen gevestigde politieke instellingen, zoals de krijgsmacht, en een hang naar politieke participatie. Onder de grote
politieke partijen was het vooral de pvda die het middelpunt werd van controversen over
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het defensie- en veiligheidsbeleid. De sociaaldemocraten, die de bestaande opzet van het
Ministerie van Defensie een doorn in het oog was, pleitten uit oogmerk van efficiency
voor de samenvoeging van diverse diensten en taakspecialisatie binnen het Atlantisch
bondgenootschap.109 Daarbij richtte de partij, gezien haar nauwe banden met de vakbonden en dan vooral die van dienstplichtige militairen, zich grotendeels op de landmacht
met haar grote contingent miliciens.
In het najaar van 1968 bracht de militaire commissie van de pvda, waarin de Kamerleden en (oud-)landmachtofficieren W. Wierda en A. Stemerdink de boventoon voerden,
de brochure Doelmatig Defensiebeleid uit. De rode draad hierin was dat Nederland internationaal een te grote broek aan had waar het defensiezaken betrof en de eigen inbreng
moest terugbrengen. De kritiek van de sociaaldemocraten richtte zich vooral op de Nederlandse zeestrijdkrachten. Een saillant detail is hier dat Wierda tijdens de kabinetsformatie van 1965 door zijn partij werd teruggetrokken als kandidaat-staatssecretaris. De
Jongs succesvolle verzet tegen een door de pvda gewenste reorganisatie en een hiermee
gepaard gaande ‘ontmilitairisering’ van de politieke leiding van zijn departement, die de
zelfstandige positie van de marine bedreigde, was hier debet aan.110 In de ogen van de
brochureopstellers was de zeemacht “een koninkrijk in een koninkrijk.”111 Van de km, die
de auteurs inleidden als “imperiale vloot”, was “genoegzaam” bekend dat ze van oudsher
een bijzondere positie innam met haar “[h]ang naar het verleden, hechten aan tradities,
vechten voor haar bestaan”. De brochure wees erop dat voor land- en luchtmacht in het
navo-overleg richtlijnen of doelstellingen werden opgesteld die aangaven wat Nederland
als bijdrage aan het bondgenootschap diende bij te dragen, iets wat volgens de scribenten
kennelijk niet voor de Koninklijke Marine gold. De samenstellers merkten op dat Nederland de aanwezigheid van een bepaalde vloot kennelijk als uitgangspunt hanteerde.
Dit alles liet naar hun mening te veel ruimte voor nationale wensen, “wat lelijker gezegd:
voor hobbies.” Ze vroegen zich af waar nu werkelijk de Nederlandse behoeften lagen en
hoe het de beste maritieme bijdrage aan de navo kon leveren. “Varen we op het kompas
van traditionelen of op dat van koele berekenaars?”.
De scribenten erkenden weliswaar dat de km gezien de recente uitbreiding van de
Sovjet-zeestrijdkrachten en de “zeer wezenlijke belangen” die de navo ter zee kende,
wellicht een taak had die uitging “boven mijnen vegen en kustbeveiliging”, maar deze
moest naar hun mening voortaan internationaal worden bepaald. Het bezit van een grote
koopvaardijvloot, waarvan de vaarroutes dienden te worden beschermd, was volgens
de brochure op zichzelf geen reden voor een sterke Nederlandse aanwezigheid op de
Atlantische Oceaan. De Duitse Bondsrepubliek en Noorwegen, bijvoorbeeld, bezaten
ondanks een omvangrijke koopvaardijvloot een kleine (kust)marine. De mariniers, tenslotte, konden worden samengevoegd met het Korps Commandotroepen: zij kenden op
basis van nationale taken onvoldoende bestaansgrond en hun vn-taken konden door een
willekeurige landmachteenheid worden ingevuld.112
De sociaaldemocraten hadden een punt wat betreft hun observatie dat de marine,
in tegenstelling tot de overige krijgsmachtdelen, veeleer een capability-driven dan een
threath-driven organisatie was, die zo veel mogelijk werd ingekaderd in de verdedigingsplannen van de commandant voor aclant.113 Hun stellingneming neigde er wel toe dat
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behartiging van de nationale belangen niet hoog op de agenda stond. Hiermee leek de
eind jaren veertig en de jaren vijftig Kamerbreed gehanteerde these dat voor inspraak in
voor Nederland relevante (militair-maritieme) operaties afdoende eigen inbreng noodzakelijk was, uit het pvda-gezichtsveld te zijn verdwenen.114 Verder valt het nodige af te
dingen op de in deze brochure aangevoerde argumentatie. Zo gaan de opstellers voorbij
aan het feit dat de gemiddelde landmachteenheid in tegenstelling tot de mariniers nu
niet bepaald stand-by was voor mondiale inzet. Verder was Noorwegen aanzienlijk minder afhankelijk van aanvoer overzee dan Nederland en waren aan de Bundesmarine na
1945 om politieke redenen beperkingen opgelegd.
De West-Duitse marine was slechts gericht op de verdediging van een klein stuk kust
en zij had daarom als hoofdtaak ondersteuning van landoptreden. Dat men de achtergronden van de bescheiden taakstelling van de Bundesmarine vergeten leek te zijn, illustreert de lange periode van vrede na de laatste wereldbrand en het verklaart de welhaast
traditioneel geringe betrokkenheid van de gemiddelde Nederlandse burger bij de krijgsmacht. Het defensieapparaat werd los van zijn doelmatigheid ook anderszins kritisch
gevolgd. Ze lag in de politiek (links) georiënteerde media namelijk snel onder vuur zodra
er zich (ogenschijnlijk) incidenten of politiek controversiële zaken voordeden.115 Daarbij
raakte, zoals Hellema opmerkt, in het Nederland van de tweede helft van de jaren zestig
de eerdere hang naar het eigen roemrijke maritieme verleden – en hiermee de goodwill
voor de marine – enigszins uit beeld.116 Te meer daar de focus van het buitenlands beleid verschoof naar Europa en items als het tegengaan van ongelijkheid in de wereld:
armoede, kolonisatie en rassendiscriminatie.117 Niettemin stonden het centrumrechtse
kabinet-De Jong en de hieraan verbonden Kamerfracties van kvp, de Anti-Revolutionaire Partij (arp), de Christelijk-Historische Unie (chu) en de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (vvd) nog altijd pal voor de marine en nam de Nederlandse regering in die
jaren binnen de navo een meegaande houding in waar het out-of-area activiteiten van
saclant en de eigen zeestrijdkrachten betrof.
Zo waren de kvp-ministers De Jong (Defensie) en Luns (Buitenlandse Zaken) begin
1967, maar ook in latere jaren, ondanks de politieke gevoeligheden rondom contacten
met het apartheidsregime in Pretoria, voorstander van de bouw in Nederland van oorlogsschepen voor Zuid-Afrika vanwege de strategische betekenis van zuidelijk Afrika
voor de zeeverbindingen met het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Weliswaar had
Nederland voldaan aan de oproep van de vn-veiligheidsraad in 1963 zich te voegen
naar een vrijwillig wapenembargo tegen Zuid-Afrika, maar het kabinet sloot vooralsnog
wapens voor de externe verdediging als marinevaartuigen hiervan uit. Naast strategische belangen speelde hier mee dat het orders betroffen voor het in felle internationale
concurrentiestrijd verwikkelde eigen militair-maritieme bedrijfsleven.118 Tegen deze achtergronden verbaast het niet dat Luns (en in het verlengde hiervan premier De Jong) in
het najaar van 1969 weinig moeite had met het voorstel van de km in 1970 tijdens de
wereldreis van de fregatten Hr.Ms. Van Speyk en Hr.Ms. Van Galen Zuid-Afrika aan te
doen.119
Verder brak minister van Defensie W. den Toom (vvd) een lans voor de marine. Tijdens de bespreking van de defensiebegroting in het najaar van 1969, bijvoorbeeld, bena65
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drukte hij zaken als de flexibiliteit en mobiliteit van de zeestrijdkrachten, die daardoor
beter in staat waren in conflict- of spanningsgebieden overzee stabiliserend op te treden
dan de land- en luchtstrijdkrachten, die deze kwaliteiten zouden ontberen.120 arp-fractievoorzitter B.W. Biesheuvel verwees van zijn kant in oktober 1969 in de Algemene
Beschouwingen juist dankbaar naar de eerder aangehaalde pvda-brochure, waarin deze
partij stelde dat de Sovjet-strategie zich had ontwikkeld van een continentale aanpak tot
een wereldstrategie. Door Moskou werd, zo meende hij, gebruik gemaakt van de in korte
tijd omvangrijk geworden oorlogs- en koopvaardijvloten om zich op alle wereldzeeën te
tonen. Het was “zeer essentieel” dat daar “ook een aangepaste Navo strategie bij aanwezig
is”.121 Vanuit de vvd-fractie viel Kamerlid en defensiespecialist schout-bij-nacht b.d. G.
Koudijs dit regeringsbeleid bij. In de Senaat nam zijn partijgenoot en fractievoorzitter
H. van Riel eenzelfde positie in.122
Staatssecretaris van Defensie (Marine) Van Es (arp) verdedigde in december 1969 in
een brief aan Eerste Kamerlid en arp-fractiesecretaris P.C. Elfferich eveneens een potentieel mondiaal km-optreden in Atlantisch verband, door ervoor te waarschuwen dat de
Sovjet-Unie “in tegenstelling tot vroeger” met haar marine een wereldomvattende strategie nastreefde.123 Zelfs van meer gematigde pvda-zijde viel in dit tijdsbestek bij monde
van oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Van der Beugel te beluisteren dat de km
een mondiale missie had. Los van het feit dat hij constateerde dat de marine “een goede
winkel” had, kon de oud-bewindsman er niet omheen dat op dat moment als belangrijk
politiek-strategisch argument gold, dat het maritieme overwicht van het Westen verminderde en dat hij in dit kader een signalerende taak van de eigen zeestrijdkrachten buiten
het navo-gebied niet uitsloot.124 De marineleiding zelf liet die jaren geen mogelijkheid
onbenut haar eigen positie en wereldwijde takenpakket te verdedigen. Naast het aanbieden van kopij aan de media gaf ze diverse lezingen. Daarin werd voor een publiek van
defensiespecialisten uit parlement, ambtenarij en media, tekst en uitleg gegeven over de
expansie van de Sovjet-dreiging ter zee en de consequenties hiervan voor West-Europa
en Nederland.125
Deze politieke rugdekking betekende nog niet dat de km omstreeks 1970 wat een
eventueel out-of-area optreden betrof, carte blanche kreeg van de betrokken departementen. In tegenstelling tot wat historicus S. de Boer hierover stelt, was de directie navoen weu-zaken (dnw) van Buitenlandse Zaken in deze periode niet onverdeeld positief
over Nederlandse militair-maritieme bemoeienis met het politiek heikele onderwerp
Zuid-Afrika.126 Binnen deze directie lieten sommigen zich dan ook minder welwillend
uit over de mondiale aspiraties van de zeestrijdkrachten. P.W. Jalink, geplaatst bij de
Nederlandse pv-navo en gevolmachtigd minister, gaf in oktober 1969 chef dnw J. van
der Valk te kennen dat “uiterste voorzichtigheid” geboden was inzake veiligheidskwesties
betreffende Zuid-Afrika. De navo stond bij een groot publiek “toch al” bloot aan een
“overdadige hoeveelheid van al dan niet gerechtvaardigde kritiek.” Nederlandse marineinzet bij de beveiliging van de zeevaartverbindingen aldaar zag hij niet zitten, “aangezien
wij niet meer in de zeventiende of achttiende eeuw leven.” Militair zou Nederlandse
maritieme deelneming aan gezamenlijke activiteiten in de zuidelijke Atlantische Oceaan
bovendien “nauwelijks gewicht in de schaal leggen”, terwijl de politieke risico’s door de
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Zuid-Afrikaanse connectie levensgroot aanwezig zouden zijn. Mondiale veiligheidswaarborgen buiten het navo-gebied konden volgens Jalink dan ook “uitsluitend” worden
geboden door de vs en misschien Groot-Brittannië. Begin januari 1970 herhaalde hij
zijn betoog. De Nederlandse marine diende zich in zijn ogen te concentreren op de
noordelijke Atlantische Oceaan, het Kanaal en het Caribische gebied.127 Het was een
opvallend pleidooi, te meer daar een en ander niet strookte met de hang naar maritieme
grandeur die de toenmalige bewindsman van Buitenlandse Zaken er op nahield. Ook
leek de diplomaat niet gevoelig voor de toenmalige visie van het Royal United Services
Institute (een Britse militair-politieke denktank) dat stelde dat door de bescherming van
bepaalde vitale (overzeese) belangen van een groot bondgenootschap uitsluitend aan de
dominerende macht ervan te laten, dit zowel politieke als psychologische zwakheden van
een alliantie etaleerde (gebrek aan eenheid, onvermogen en/of onwil van overige lidstaten) en zo de navo kon verzwakken.128
Dit betoog uit Brussel om Nederland als een van de grootste belanghebbenden op de
Kaaproute aldaar in wezen freeridergedrag te laten ontplooien, bleef niet zonder gevolgen.129 De km ontdekte in de lente van 1970 dat inzake het maritieme veiligheidsvraagstuk ten zuiden van de Kreefstkeerkring, haar conceptteksten voor een gezamenlijke nota
van Defensie en Buitenlandse Zaken, van dnw-zijde stelselmatig gepareerd werden met
“continentale” nota’s. De frictie hierover liep dusdanig op dat de Marinestaf staatssecretaris Van Es opriep minister Luns in de kwestie te laten interveniëren. Zij beklemtoonde
dat binnen de Atlantische samenwerking de landen die in grote mate afhankelijk waren
van de zee, en dus ook Nederland, buiten het verdragsgebied “naar vermogen en bij voorkomende gelegenheden bij [dienden] te dragen”.130 Verder wees de marineleiding naar het
aanstaande ad 70-rapport, dat in december van 1970 in het dpc zou worden gepresenteerd. Niet toevallig kwam dit verslag uit in een periode dat de vs de navo kritisch tegen
het licht hield. Gezien de Amerikaanse mondiale verplichtingen drongen zij aan op meer
wereldwijde bondgenootschappelijke bijdragen, terwijl zij tevens meer eigen eenheden
uit Europa wilden terugtrekken. Onbekend blijft of Luns daadwerkelijk bemoeienis met
de nota had. Een feit is wel dat Buitenlandse Zaken in de zomer van 1970 plots een
meer mondiale maritieme inbreng in Atlantische context in een eigen stuk verwerkte,
en dat de overige krijgsmachtdelen hier uiteindelijk mee instemden.131 Inmenging door
de marinegevoelige bewindsman of niet, het departement van Luns was, aanvankelijke
tegenwerking van enige hoge dnw-ambtenaren daargelaten, vermoedelijk sowieso niet
ongevoelig voor de argumentatie dat Washington freeridergedrag weinig waardeerde in
tijden van zelfreflectie over Amerikaanse betrokkenheid bij Europa.
Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken wezen in de loop van 1970 alle neuzen
alsnog dezelfde kant op wat de Nederlandse marine-inbreng in een eventuele navostrategie ten zuiden van de Kreeftskeerkring betrof. In het departement van Defensie
had de marineleiding dat jaar de eigen minister op dit punt al afdoende gebriefd en
geïnstrueerd. Dit bleek op een navo dpc-bijeenkomst in juni van dat jaar waarin de maritieme strategie op de agenda stond. Hoewel gekscherend bedoeld, bevatte de uitspraak
van Den Toom een kern van waarheid toen hij in Brussel opmerkte “[…] I do hope that
my questions will be to the point, because I am under the direct operational control of
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an Admiral [viceadmiraal J.B.M.J. Maas] next to me”. Vervolgens legde hij saclant de
vraag voor wat het bondgenootschap moest doen om op een contingency als een op maritiem vlak escalerend Midden-Oostenconflict voorbereid te zijn. saclant, admiral E.P.
Holmes, verwees hierop gretig naar een door hem voorgestane navo-studie waarin de
mondiale aard van de maritieme Sovjet-dreiging voorop stond.132 Bij de presentatie van
het ad 70-rapport in december 1970 ging Den Toom andermaal in op de gevaren van de
wereldwijde expansie van de Rode Vloot. Naast een instrument om politieke invloed uit
te oefenen groeide de Sovjet-marine zijns inziens uit tot een “threat to the life-lines of the
Western economy”. Hij nam er daarom met belangstelling kennis van dat in het rapport
stond dat navo-landen “might consider the possibilities of some kind of co-ordination
of maritime activities outside the nato area”, en nam aan dat dit (door de eigen marineleiding toegejuichte) idee verder werd uitgewerkt.133
De ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie bleven ook onder het nieuwe
eerste kabinet-Biesheuvel (1971-1972) eendrachtig een militair-maritieme navo-strategie voor de Kaaproute ondersteunen.134 Dit bleek onder meer uit het gemak waarmee
dnw inging op een verzoek van de Marine Inlichtingendienst de eigen ambassades in
die regio marinemanoeuvres van de Sovjet-Unie te laten melden, en uit de scherp negatieve reactie van de directie Azië en Oceanië (doa) van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken op een Sri-Lankees voorstel de Indische Oceaan uit te roepen tot vredeszone.
Laatstgenoemde directie onderbouwde haar standpunt door te stellen dat het plan inbreuk maakte op het beginsel van de vrije zee. Hoewel het voorstel geen betrekking had
op de koopvaardij, moest de km “de zeevaart, waarvan onze economie afhankelijk is”,
daar zo nodig kunnen beveiligen. Iets wat, aldus deze directie, kort daarvoor door de
commandant der Zeemacht in Nederland (czmned), viceadmiraal A. van der Moer,
“weer zeer helder [was] uiteengezet”.135 Van defensiezijde gaf in die jaren ook de nieuwe
bewindsman H.J. de Koster (vvd) in ministeriële dpc-vergaderingen in Brussel nog altijd blijk van het belang dat de Nederlandse regering hechtte aan het feit dat “[…] Soviet
naval expansion does not stop at the Tropic of Cancer […], we have to face that reality”.
Hij verwelkomde dan ook in mei 1972 dat de betrokken militaire autoriteiten hun onderzoek naar contingency planning voor de scheepvaart buiten het verdragsgebied voort
bleven zetten.136 In het verlengde hiervan nam Nederland in de zomer van 1972 in het
dpc het standpunt in dat de bezwaren van sommige landen tegen de door saclant voorgestelde contingency planning voor de beveiliging van de Kaaproute ongegrond waren,
omdat deze “slechts getuigde van een realistische beoordeling van de feitelijke situatie ter
zee […]”.137 Ambassadeur D.P. Spierenburg viel in september van dat jaar tevens navosecretaris-generaal Luns “krachtig” bij in zijn poging saclant politieke toestemming te
verlenen voor het maken van de plannen. Voorwaarde was wel dat deze activiteit een
interne navo-aangelegenheid bleef.138 Verder kon de Nederlandse diplomaat zich vinden
in Luns’ leidmotief dat deze studie in wezen draaide om de invloed van de out-of-areadreiging op de taakinvulling van saclant. Vooral nu dit “prangende” militaire verzoek
door sommige lidstaten het gevaar liep “te worden ondergedompeld in een discussie over
[politieke] detailvragen”, die “in feite de hoofdzaak [de consequenties van het tegengaan
van de dreiging van strategische aanvoerlijnen] dreigen te verdoezelen”.139 Als eerder op68
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gemerkt kreeg saclant twee maanden later van het dpc autorisatie voor het uitvoeren
van een dergelijke planning.
Nederland had gezien zijn politieke plaatsbepaling tot laatstgenoemde beslissing bijgedragen. Ondanks een toenemende kritische stellingneming van een deel van de bevolking tegenover het instituut krijgsmacht en de opkomst van belangengroeperingen die
onder verwijzing naar detente het buitenlands beleid en en het veiligheidsbeleid probeerden te beïnvloeden, hielden de centrumrechtse kabinetten van De Jong en Biesheuvel
vast aan het bestaande veelal pro-Amerikaanse veiligheidsbeleid. Het was een politiek die
vooralsnog niet de algemene ontwikkeling in West-Europa volgde, omdat daar in diverse
landen de meer kritische sociaaldemocratische partijen aan de regering deelnamen.
In lijn met het regeringsbeleid kon de km vooralsnog ongestoord zijn mondiale ambities in navo-context uitwerken. Deze politiek was evenzeer terug te voeren op een
combinatie van marinevriendelijke bewindslieden van divers centrumrechts politiek
pluimage als premier De Jong, staatssecretaris Van Es, en de ministers Luns, De Koster
en Den Toom. Ook in de kabinetsfracties was er voor het moment voldoende steun voor
het mondiale marinebeleid. De km wist door lobbywerk tegengeluiden in het beleidsproces weg te masseren of te voorkomen en minder sterke ministers aan de hand te nemen
en kon vooralsnog tevreden zijn. Vooralsnog, want het kabinet-Biesheuvel bleek al spoedig instabiel te zijn en zag zich bovendien geconfronteerd met een steeds omvangrijkere
maatschappelijke oppositie tegen het algehele regeringsbeleid. Het team van de arppremier was zodoende in hoge mate gevoelig voor hetgeen er in de samenleving leefde.
Door linkse groeperingen als provocerend gekenschetste manoeuvres en strategieën van
de navo, in een vermeende periode van dooi in de Koude Oorlog, maakten deel uit van
deze gevoeligheden.
In de zomer van 1971 was het eerste kabinet-Biesheuvel aangetreden met W.K.N.
Schmelzer als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De komst van deze pragmatische kvp-politicus en het vertrek van Luns kondigden ondanks het grotendeels
handhaven van het veiligheidsbeleid van de voorgaande regering, volgens de historici
Van Staden en Voorhoeve het begin aan van een gewijzigde Nederlandse opstelling tegenover de vs en de navo.140 Een voorbeeld hiervan was dat Schmelzer, in tegenstelling
tot zijn voorganger, als bewindsman publiekelijk kritiek uitte op vs-acties in Vietnam
en zo inspeelde op zowel groeiende anti-Amerikaanse opvattingen als de toenemende
aandacht voor mensenrechten onder de bevolking. Zijn veeleer pro-Europese houding
sloot aan bij de veranderingen die toentertijd de Europese integratie kenmerkten, zoals de nakende Britse toetreding tot de Europese Gemeenschap. Ook vond als gezegd
het thema Europese eenwording veel weerklank bij het eigen publiek. In de jaren
1971-1973 volgde tevens bij andere buitenlandse beleidsvraagstukken, zoals dat van
Zuid-Afrika, een aanpassing van het Nederlandse standpunt. Den Haag streefde, aldus
Schmelzer in 1971, voortaan de beëindiging van de apartheidspolitiek na, waarbij zijn
departement voor het eerst krachtig benadrukte dat deze politiek strijdig was met de
rechten van de mens. Deze stellingname bracht met zich mee dat Nederland voortaan
geen wapens meer leverde aan Zuid-Afrika, met inbegrip van materieel voor de externe
verdediging.141
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Het was gezien deze beleidskoers geen verrassing dat Schmelzer enigszins in zijn maag
zat met een in 1973 door de marineleiding voorgenomen gezamenlijke Brits-Nederlandse
eskaderreis naar het Verre Oosten. Dit een-tweetje tussen beide oude marines met hun
gedeelde mindset van mondiale ambities leek niet alleen in een tijd van vermeende detente juist Amerikaanse assertieve standpunten ten opzichte van wereldwijde Sovjetdreiging ter zee te ondersteunen, maar bracht door een voorgenomen havenbezoek aan
Zuid-Afrika ook binnenlandse politieke deining teweeg.142
In lijn met het standpunt van het kabinet-De Jong inzake het algehele buitenlands
beleid en veiligheidsbeleid had de kritische Schmelzer in het najaar van 1972 de ideeën
voor het opstellen van contingency-plannen voor de bescherming van de tankerroute
evenwel als “redelijk en aanvaardbaar” beoordeeld. Vooral omdat deze opzet geen uitbreiding van het verdragsgebied inhield en de aanpak een “in house” karakter kende.
Daarnaast vond hij het gerustgestellend dat was vastgelegd dat tenuitvoerlegging van
deze noodplannen slechts kon plaatsvinden na toestemming van de politieke autoriteiten
van het bondgenootschap (dpc).143 Protestgeluiden van Nederlandse actiegroepen als Pax
Christi, die zich op grond van angsten over uitbreiding van het verdragsgebied richtten
tegen een advies van de Noord-Atlantische Assemblee deze contingency planning gestalte
te geven, verontrustten hem dan ook niet.144 Nu bracht de door de km en de Royal Navy
in de tweede helft van 1973 voorgenomen eskaderreis naar het Verre Oosten weliswaar
geen vergroting van het navo-territoir met zich mee, maar vond deze maritieme manoeuvre wel degelijk in de schaduw van het Noord-Atlantisch pact plaats. Het Military
Committee was hier in een commentaar in november 1969 op de Brosio-studie (Relative
Maritime Strategies and Capabilities of nato and the Soviet Bloc) duidelijk over geweest.
“Bearing in mind that the Soviet maritime activities outside the nato area also affect the
Alliance, consideration should be given to further coordination of maritime activities of
nato countries in these areas, either under an ‘ad hoc’ basis or under bilateral or multilateral arrangements”.145 Welnu, de Anglo-Dutch Far Eastern Group Deployment-reis van
1973 was een schoolvoorbeeld van een dergelijke regeling. Iets wat Lord Peter A.R. Carrington, de Britse minister van Defensie, op 6 december 1972 tijdens de tweejaarlijkse
ministeriële dpc-vergadering dan ook niet naliet op te merken. In de context van de
autorisatie aan saclant-contingency-plannen voor de tankerroute te ontwikkelen en het
vanachter de coulissen gehaalde plan voor een coördinatiegroep ten behoeve van out-ofarea marinemanoeuvres, prees hij de eskaderreis als “just the kind of activity […] that
the Maritime Co-ordination Centre could help to organize in the future”.146 In de marge
van deze bijeenkomst liet hij zich tegenover de pers en ook later in het Britse parlement
over deze materie uit. De Brits-Nederlandse deployment was “designed to set an example
in distant area nato naval co-operation.”147
Het waren gezien de politieke gevoeligheid van de materie weinig gelukkige uitspraken
en de politieke beer was hierna los. Al snel verspreidde zich op zowel diplomatiek niveau
als in de media het gerucht dat de navo met de inzet van maritieme Group Deployments
haar invloedssfeer ging uitbreiden. Ook het feit dat op de Brits-Nederlandse reis de marinebasis Simonstad in het rassendiscriminerende Zuid-Afrika zou worden aangedaan,
veroorzaakte, vooral in Den Haag, waar het kabinet juist demissionair was geworden,
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tumult. De vaderlandse pers voelde minister van Defensie De Koster direct aan de tand.
In het ncrv-actualiteitenprogramma Hier en Nu gaf deze vervolgens aan geen notie te
hebben wanneer het bezoek aan Zuid-Afrika plaatsvond, omdat hem de vaarroute niet
bekend was en deze eskaderreis en haar mogelijke politieke implicaties in navo-context
nog niet in het kabinet aan de orde waren geweest. “[M]aar dat zal morgen wel veranderen”, voegde de journalist hier veelbetekenend aan toe.148 Ook dit optreden was verre
van fortuinlijk. Zowel in Londen als Den Haag moesten de regeringen aan de slag om de
averij te beperken.
In Nederland had de oppositie door tussenkomst van de pvda-parlementariërs P. Dankert, Stemerdink en M. van der Stoel diezelfde dag al een reeks Kamervragen over de
materie ingediend. Hierin vroegen zij de demissionaire ministers De Koster en Schmelzer om opheldering over de joint patrol die Groot-Brittannië en Nederland kennelijk
buiten het navo-verdragsgebied gingen instellen. Ook wilden zij weten in hoeverre de
navo hierbij betrokken was, met het oog op geluiden dat de veiligheidsorganisatie haar
territoir wenste uit te breiden. Tenslotte legden zij de bewindslieden voor of het “gezien
het politieke effect” van de joint patrol op het regime in Pretoria (dat door het havenbezoek zijn positie gesterkt zag in het licht van de maritiem-strategische discussie), niet
verstandiger was terug te komen op het Brits-Nederlandse voornemen.149
Defensie en de km verspreidden spoedig bezwerende geluiden. Om te beginnen in de
ministerraad. Minister zonder portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) C. Boertien
(arp), die waarnam voor de nog altijd in Brussel verblijvende De Koster, stelde dat de
eskaderreis naar Azië bij het “normale vaarpatroon” van de km behoorde. Ook in 1970
hadden de eigen zeestrijdkrachten het Verre Oosten bezocht. Na een studie was gebleken
dat de Britse en Nederlandse marines ook gezamenlijk een dergelijke lange vlagvertoonoefenreis konden uitvoeren. Dit alles hield “geen enkel verband” met de recente aanbevelingen van de Noord-Atlantische Assemblee inzake marinepresentie buiten het verdragsgebied.150 dnw kreeg van de Marinestaf details van de Group Deployment aangereikt
ten behoeve van een gesprek van minister Schmelzer met de vaste Kamercommissie voor
buitenlandse zaken. Hieruit viel op te maken dat het karakter van de reis – incidenteel
wereldwijd vlagvertoon en langdurige oefeningen in het kader van de traditioneel nauwe
samenwerking met de Royal Navy – “op geen enkele wijze” verwees naar iets als nieuwe
taken buiten het navo-verdragsgebied door Nederland.151 De reactie van minister De
Koster op de Kamervragen op 12 december 1972 kwam neer op een reeks ontkenningen
en de stelling dat het demissionaire kabinet geen beslissingen nam inzake eventuele taken
van saclant in de Indische en zuidelijke Atlantische Oceaan. Iets wat de jure correct
was: de (voor de buitenwacht geheime) dpc-toestemming van 29 oktober van dat jaar
aan saclant out-of-area contingency-plannen uit te werken, vond plaats nog voordat het
tweede kabinet-Biesheuvel zich demissionair achtte. Wat Zuid-Afrika betrof: aldaar werd
volgens De Koster enkel eenmalig kort brandstof ingenomen.152
Ook van de zijde van Whitehall werd tegengesproken dat de eskaderreis ook maar iets
van doen had met onjuiste berichtgeving als zou de navo haar inzetgebied tot over de
Indische Oceaan willen uitbreiden. Britse diplomaten verklaarden dat Lord Carringtons
uitspraken hierover in Brussel en later in het Lagerhuis, qua “timing” ongelukkig waren
71

vwBWoutofarea1116.indd 71

17-11-16 10:23

Hoofdstuk 2

en mede oorzaak waren van “verkeerde interpretaties.” Nederlandse diplomaten constateerden eind december 1972 tevreden dat het gezamenlijke marineoptreden door Londen tot de juiste proporties van een gezamenlijke oefening was teruggebracht.153
De eskaderreis leek zo na het decembertumult in rustiger vaarwater te geraken, maar
medio februari 1973 deed de problematiek rondom het havenbezoek aan Zuid-Afrika
zich wederom gelden. De oppositie kwam op initiatief van B. de Gaay Fortman van de
ppr (Politieke Partij Radikalen) met een motie de reis zodanig te plannen dat deze tussenstop vermeden kon worden. De marineleiding had evenwel van haar kant in de zomer
van 1972 gedreigd de hele reis af te blazen indien Den Haag verbood in dit voor de km
als strategisch “essentieel” geachte land te ankeren.154 Dit zou consequenties hebben voor
de Brits-Nederlandse verhoudingen. Kortom: de Admiraliteit zette de politiek voor het
blok. Brisanter was dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken mocht ontdekken dat
minister De Koster van Defensie (andermaal) door zijn marineleiding onvoldoende was
geïnformeerd. In antwoord op de Kamervragen van 7 december had laatstgenoemde
bewindsman, mede namens minister Schmelzer maar zonder dat de verkeersadviseur
van Buitenlandse Zaken (vadv) en dnw de antwoorden hadden gezien, de zinsnede
gebruikt dat in Zuid-Afrika “alleen brandstof moet worden geladen”. Dit bleek “niet
geheel in overeenstemming” te zijn met de km-plannen. Uit memoranda van de Marinestaf kwam naar voren dat zowel op de heen- als de terugreis in een routinebezoek (voor
onderhoud) van ruim een week was voorzien, waarbij in het laatste geval tevens een
vlootoefening met de Zuid-Afrikaanse vloot zou plaatsvinden. Navraag door de vadv
bij de marineleiding leerde dat er geenszins wijzigingen in de eerdere voornemens waren
gekomen, maar dat de chef Marinestaf het in december “verstandig” had gevonden met
deze zinsnede te volstaan in een officiële reactie, die verder door termen als “volgens het
voorlopig schema”, “beoogde te accentueren” dat de planning nog niet vaststond. Een
ontstemde Schmelzer liet hierop weten dat hij het “absoluut” nodig vond dat als minister
De Koster nu “meer wil laten doen dan bunkeren”, hij dit maar zelf aan de Kamer moest
mededelen.155
Niettemin was de minister van Buitenlandse Zaken, gezien de eerdere geluiden van de
Marinestaf in de zomer van 1972, wel degelijk van mogelijke overige marinemanoeuvres
bij de Kaap op de hoogte. Dit was hem kennelijk ontgaan, maar de vadv liet niet na de
bewindsman hier in een memorandum op te wijzen. Hij adviseerde Schmelzer daarom
“met klem” voor het moment omtrent dit plan “niet naar buiten c.q. tegenover de Staten-Generaal te doen blijken […]”.156 In het op 22 februari gehouden debat stelde De
Gaay Fortman dat de bevoorrading van de Nederlandse marineschepen in Zuid-Afrika
internationaal “ongetwijfeld” verkeerd zou worden geïnterpreteerd, omdat het hiermee
leek alsof er een defensieband tussen Nederland en het regime in Pretoria bestond. De
km moest volgens de ppr-voorman in staat zijn elders brandstof in te slaan. Verder wees
hij op het gevaar dat er net als bij een vlootbezoek in 1970 “gekleurde zeelieden […] uit
de restaurants worden gegooid”. Het laatste refereerde aan een incident waarbij een matroos de toegang tot een cafetaria was ontzegd. Minister Schmelzer merkte slechts op dat
iets dergelijks natuurlijk voorkomen moest worden. Van der Stoel nam, los van het door
hem als “bijzonder onverstandig” gekenmerkte bezoek aan Simonstad, de gelegenheid te
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baat de mondiale km-ambities op de korrel te nemen. De manoeuvre in de Indische Oceaan was zijns inziens überhaupt een “misser”, omdat de Nederlandse marine alleen een
(deel)taak zou hebben in het Kanaal en de Atlantische Oceaan. Tevens benadrukte hij
dat de zaak speelde tegen de achtergrond “van de aandrang van bepaalde rechtse kringen
in Europa om op de een of andere manier de navo een rol in de Indische Oceaan te laten
spelen.” De oud-staatssecretaris vond het in die zin “politiek-psychologisch” ongelukkig,
dat het kabinet tot de eskaderreis besloten had.157
In zijn reactie liet Schmelzer weten dat eventuele verkeerde interpretaties inzake havenbezoeken van het eskader het beste voorkomen konden worden door ook in dit debat
erop te wijzen dat Nederland door een “logische zaak” als bevoorrading, noch bij de verdediging van Zuid-Afrika betrokken raakte, noch stelling nam inzake de discussie over
de vermeende navo-gebiedsuitbreiding. Wat de reikwijdte van de inzet van de km betrof,
had de minister er problemen mee “dat wanneer men deze kant op gaat met de Nederlandse marine, men langzamerhand de actieradius bij het bevaren van de wijde zee meer
en meer zou beperken tot het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan”. Hij meende
dat dit niet “conform de standing” van de eigen zeestrijdkrachten was. De bewindsman
ontraadde zodoende de aanvaarding van de motie. Hierop reageerde alleen nog A.G.
van der Spek van de Pacifistisch-Socialistische Partij (psp), door Schmelzer schertsend te
vragen of hij niet vond “dat de marine eigenlijk al tevreden moet zijn met de uitbreiding
van haar actieradius in de laatste jaren tot het Centraal Station en de Dam in Amsterdam?”. Hiermee verwees de psp-er naar wilde acties van marinepersoneel, merendeels
mariniers, dat in 1967 en 1970 in de hoofdstad hippy’s en Damslapers van genoemde
locaties had verwijderd. De minister antwoordde laconiek: “Allereerst was dat niet de
marine, dat waren de mariniers. De marine heeft echter een dusdanige staat van dienst,
in dienst van een democratisch tot stand gekomen regering, in de loop van jaren, ja zelfs
van eeuwen, dat ik geen enkele behoefte gevoel om de actieradius van de Koninklijke
Marine te beperken. Integendeel, laten wij het een beetje royaal bezien”. 158 Schmelzer
stond zodoende, ondanks chicanes van de marineleiding inzake de Zuid-Afrikaanse oefening, maar gedwongen door zijn eigen omissie, net als zijn voorganger Luns pal voor
de mondiale ambities van de zeestrijdkrachten. De motie van de oppositie werd hierna
verworpen.159
Direct na het debat gaf de directie Afrika en Midden-Oosten (dam) van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken haar minister te kennen dat ze van oordeel was dat nu hij “uitdrukkelijk” had gesteld dat de km enkel voor onderhoud en bevoorrading zou ankeren
in Simonstad, de voorgenomen oefening met de Zuid-Afrikaanse marine niet door kon
gaan. De relatie met Pretoria zou zeker niet verbeteren door de storm van kritiek die
hierdoor in het parlement zou ontstaan.160 Schmelzer oordeelde hierop dat de adviezen
van vadv en dam “combinabel” waren. Wat hijzelf in de Kamer had gemeld was weliswaar “nèt haalbaar”, maar méér was onverstandig en belaste onnodig de verhoudingen.161
Aldus geschiedde. De km moest het reisplan op dit punt aanpassen. Al spoedig vonden
er verdere wijzigingen in de eskaderreis plaats.
Op 11 mei 1973 trad het centrumlinkse kabinet-Den Uyl (pvda, ppr, Democraten
1966 (d’66), kvp en arp) aan. Dit droeg wat het buitenlands beleid betrof mensenrech73
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ten hoog in het vaandel en keek kritisch naar zaken op het gebied van vrede en veiligheid. Het was een politieke koers die vooral in het verlengde van het gedachtegoed van
de pvda lag. Een partij overigens, die bij diverse hoge ambtenaren van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken op sympathie kon rekenen, wat de tenuitvoerlegging van deze
politiek vergemakkelijkte.162 Eén van de eerste beslissingen was de eskaderreis tegen het
licht te houden. Minister van Defensie H. Vredeling (pvda) stelde op 16 mei in samenspraak met minister Van der Stoel van Buitenlandse zaken voor om met het oog op te
verwachten problemen met “gekleurde” eigen bemanningsleden, het havenbezoek aan
Zuid-Afrika af te zeggen. De hele eskaderreis afgelasten was niet aan de orde, omdat
gezien de naderende vertrekdatum (12 juni) dan de relatie met Londen kon worden
“gefrustreerd”. Bovendien vond de manoeuvre plaats in het kader van een vlootoefening, die de marine anders toch elders moest houden. Het kabinet besloot vervolgens
het bezoek aan Simonstad af te gelasten en de Nederlandse schepen buiten Zuid-Afrika
te laten bunkeren. De beide betrokken ministers dienden een en ander met hun Britse
collegae af te stemmen.163 Ongetwijfeld tandenknarsend moest de marineleiding daarom
een alternatieve ankerplaats zoeken. Deze werd op het laatste moment gevonden in het
voor de bemanningen weinig aantrekkelijke Madagaskische Diego Suarez.
De Admiraliteit ondervond zo, na aanvankelijk onder het verzwakte tweede kabinetBiesheuvel welhaast geheel haar eigen koers te hebben kunnen varen inzake Brits-Nederlands wereldwijd machtsvertoon, structureel tegenwind. Ze moest zo uiteindelijk (en
voor het eerst) wat betreft haar mondiale ambities buigen voor de mening van een steeds
kritischer wordend parlement en de eigen politieke leiding. Nieuwe tijden dienden zich
zo aan, die aan de zeestrijdkrachten andere eisen stelden en van haar leiding een gewijzigde aanpak vroegen.
Het Gervasi-‘rapport’ als kantelpunt voor Nederlands standpunt inzake mondiale navoverdedigingsplannen?

De ongelukkige publieke uitlatingen over de Brits-Nederlandse eskaderreis van Lord
Carrington en minister De Koster hadden er, als bekend, na de navo-top van december
1972 toe geleid dat de media en de linkse oppositie het Nederlandse kabinet het vuur na
aan de schenen legde. De geheime politieke goedkeuring voor contingency planning ter
bescherming van scheepvaarroutes buiten het verdragsgebied bleef evenwel onbesproken.
Niettemin was het directoraat-generaal Politieke Zaken (dgpz) van Buitenlandse Zaken
na interne mededelingen van minister Schmelzer over dit laatste gegeven verontrust. De
kvp-politicus had gedurende een diner in Brussel met saclant, admiral S.C. Collins,
U.S. Navy en secretaris-generaal Luns tot zijn ontsteltenis vernomen dat de Amerikaan
deze materie op korte termijn in een persconferentie wilde aanroeren. Hoewel Luns
stelde hier niets op tegen te hebben, had de Nederlandse bewindsman de vlagofficier
“ten sterkste afgeraden” dit voornemen door te zetten. dgpz D.W. baron van Lynden,
die de houding van Luns “onbegrijpelijk” vond, vroeg Spierenburg, pv bij de NoordAtlantische Raad, daarom met klem er alles aan te doen om te voorkomen dat deze
voorgenomen contingency planning uitlekte, omdat anders “de boot werkelijk aan zou
zijn”. Spierenburg moest zowel bij medewerkers van Luns als die van saclant dit alles
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duidelijk maken om er toe bij te dragen dat “deze zaak nu eens werkelijk geheim wordt
gehouden”.164 Tot Van Lyndens opluchting vernam hij kort daarna dat zowel de staf van
saclant als S.I.P. van Campen, directeur du cabinet van Luns, zijn mening deelden en
hun leidinggevenden inzake uitingen over dit onderwerp zouden manen tot grote voorzichtigheid.165 De kwestie bleef hierop inderdaad enige tijd uit de politieke schijnwerpers.
navo-planners werkten onderwijl onverdroten aan de contingency-plannen voor de
wereldwijde bescherming van vitale scheepslijnen. Een ‘ontdekking’ hierbij was dat er al
een – qua internationaal strategische context verouderd – rudimentair plan op dit gebied
bleek te bestaan: mc 12/7 uit 1959. Er werd geopperd dit te herzien en te koppelen
aan de jongste studies inzake Naval control of Merchant Shipping outside the nato area.
Een verder opvallend gegeven in deze periode was de suggestie in het paper mcm-51-72
betreffende maritime flexibility, de Sovjet-dreiging buiten het verdragsgebied te pareren
door op een Non-Alliance basis in bedreigde zeegebieden ad hoc via bilaterale of multinationale overeenkomsten samen te werken met marines van andere landen. Frankrijk
zou op deze wijze alsnog in deze militair-maritieme mondiale verdediging kunnen participeren.166
Op 13 mei 1974 sloeg figuurlijk evenwel een door de Nederlandse media gelanceerde
politiek-militaire granaat in, die de navo en politiek Den Haag op haar grondvesten
deed schudden. “nato richt zich op Zuidelijk Afrika. Geheime studie van marine-commando”, aldus kopte de politiek links georiënteerde de Volkskrant die ochtend op haar
voorpagina. saclant was, aldus het dagblad, doende in het geheim plannen op te zetten
voor de uitbreiding van het operatiegebied tot in de Indische Oceaan en wilde in dit
kader strategische en logistieke bases overzee verwerven. Verder zouden er al indirecte
contacten met de militaire staven in “de blanke machtsgebieden van Zuidelijk Afrika”
bestaan. De redactie baseerde zich bij deze informatie op een zogeheten ontwerprapport
aan de speciale commissie voor de dekolonisatie van de vn. “uno-rapporteurs” zouden
de navo-motivering voor dergelijke plannen, te weten de bescherming van de tankerroute om Kaap de Goede Hoop tegen de toenemende Sovjet-dreiging ter zee, bovendien
omschrijven als een “rookgordijn”.167 Het linkse opinieblad Vrij Nederland deed hier nog
een schepje bovenop: onder verwijzing naar het ‘vn-rapport’ van de Amerikaanse onderzoeker S. Gervasi, waarschuwde dit periodiek zijn lezers zelfs voor een “tweede Vietnam”.
Het rapport toonde volgens dit tijdschrift “overtuigend” aan dat “onder het mom van
de noodzaak de Indische oceaan te beschermen”, Zuid-Afrika en de navo gingen samenwerken. Het werkelijke oogmerk van dit samengaan was volgens Vrij Nederland evenwel
“‘blank’ Afrika te redden”. Deze nieuwe strategie zou zijn ingegeven door het feit dat het
de Noord-Atlantische verdragsorganisatie duidelijk was dat lidstaat Portugal de koloniale
oorlog in haar opstandige overzeese gebieden (Angola, Mozambique, Guinnee-Bissau)
niet kon winnen en het Westen in zuidelijk Afrika op zoek moest naar een nieuwe sterke
bondgenoot.168
De actualiteitenrubriek ‘Achter het nieuws’ van de vara volgde in de intro van een
vraaggesprek met oud-vvd-Tweede Kamerlid Koudijs, schout-bij-nacht b.d. en pvdaKamerlid en buitenlandspecialist Dankert, eenzelfde teneur. De oud-vlagofficier deed
alle berichtgeving echter af als een “fabeltje”, maar hij kwam weinig geloofwaardig over
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door te beamen dat hij als auteur van een rapport in de Noord-Atlantische Assemblee
(november 1972), dat opriep tot planning van bescherming van scheepvaartroutes elders
in de wereld, graag zag dat de navo mondiaal steunpunten verwierf. Dankert achtte
het van zijn kant “niet wenselijk” dat saclant plannen maakte voor een gebied “waar
ze niets te zoeken” had. Toch kon hij zich indenken dat een zuiver “regionale strategie”
voor het Atlantisch pact niet langer afdoende was. Indien de navo evenwel in een plan
“speculeerde” wat er kon gebeuren, was natuurlijk “de verleiding verschrikkelijk aanwezig” om schepen “politiek te gebruiken”. Het “riekt[e]” er zijns inziens bovendien naar
dat de navo “als het ware aan g[ing] hangen” bij de wereldwijde politiek van de vs.169 Het
pvda-Kamerlid A.L. ter Beek liet die dagen bovendien weten dat zelfs als het slechts een
contingeny-studie betrof, deze niettemin het politieke effect kon hebben van een versterking van de positie van het regime in Pretoria.170 Het was duidelijk dat de verslaggeving in
links georiënteerde media over het contingency-plan, in Nederland ongerustheid bracht
onder progressieve partijen als de pvda. Naast hun kritisch volgen van de navo als westerse veiligheidsorganisatie, speelde hier vooral de gevoeligheid voor het racisme in ZuidAfrika. In het verlengde hiervan drongen de sociaaldemocraten en de ppr daarom aan op
een debat waarin de verantwoordelijke ministers ter verantwoording werden geroepen.
Dit vond op 30 mei 1974 plaats.
Andere (politieke) geledingen lieten zich intussen, de inbreng van oud-vvd-parlementariër Koudijs indachtig, eveneens over de materie uit. Het rechts-liberale NRC
handelsblad probeerde die dagen de berichtgeving te relativeren. Op de opiniepagina
gaf journalist en oud-diplomaat E. Jansen te kennen dat bij nadere analyse de aan de
saclant-studie toegeschreven gevaren wel meevielen. Dit nog onvoltooide “werkstuk”
leek immers enkel de inventarisatie van problemen te betreffen die zich konden voordoen bij het gebruik van de tankerroute in crisistijd. Het was zijns inziens “onzinnig” als
de consequenties voor de navo in een dergelijke situatie niet tijdig onder ogen mochten
worden gezien. Hij liet niet na zich cynisch af te vragen of de “op zichzelf respectabele
morele bezwaren” inzake binding met Zuid-Afrika, hetzelfde gewicht zouden worden
toegekend wanneer een oorlogssituatie dreigde waarin “sauve qui peut” voorop stond.171
De navo kon gegeven de politieke impact van de Nederlandse berichtgeving slechts beamen dat een dergelijk contingency-plan in de maak was, en verwees beschuldigingen over
een mogelijke uitbreiding van haar invloedssfeer naar zuidelijk Afrika of andere gebieden
naar het rijk der fabelen. Diverse lidstaten reageerden niettemin verontrust en de geruchtenmachine draaide op volle toeren.172 Niet in de laatste plaats omdat Nederlandse media
verwezen naar contacten tussen de Zuid-Afrikaanse marine en de U.S. Navy. 173 De navoleiding wist intern enige ongerustheid weg te nemen nadat onderzoek had uitgewezen dat
de beweringen inzake militaire contacten met Pretoria onjuist waren en saclant zich bij
de studieopdracht had gehouden aan de afspraken en beperkingen (politieke goedkeuring
bij inwerkingtreding ervan enzovoort) als gesteld bij de dpc-goedkeuring in oktober 1972.
In lidstaten als Groot-Brittannië, dat juist zijn defensiesamenwerking met Zuid-Afrika had
opgezegd gezien het racistisch beleid aldaar, bevestigden regeringen tegenover het parlement dat de studie werd uitgevoerd, maar benadrukten zij dat het elke bondgenoot vrij
stond in crisistijd aan eventuele out-of-area marineoperaties deel te nemen.174
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Hiermee was in de loop van mei 1974 op internationaal niveau de eerste kou grotendeels uit de lucht, maar hoe hing intussen de vlag erbij in Nederland zelf? De betrokken pvda-bewindslieden, minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel en minister
van Defensie Vredeling, waren uiteraard bekend met het dossier, onder meer door de
ophef over deze materie in december 1972, maar kenden niet alle details.175 Bovendien
hadden zij op dat moment al genoeg zorgen over een ander navo-dossier: de nog voor
het zomerreces aan te bieden nieuwe defensienota, die gezien de hierin vermoedelijk
geopperde vergaande bezuinigingen, nationaal en internationaal met spanning tegemoet
werd gezien. Het departement van Van der Stoel probeerde intussen te achterhalen wat
er nu precies waar was van alle mediaberichten. Al snel had het via de eigen pv bij de vn
in New York begrepen, dat het zogeheten vn-rapport waarin een en ander vermeld zou
staan, geenszins een officieel document van de volkerenorganisatie was. De Amerikaanse
econoom Gervasi, een verklaard tegenstander van het apartheidsregime alsook een fervent criticaster van Washingtons buitenlands beleid,176 had zich in augustus 1973 gemeld
bij de commissie dekolonisatievraagstukken van de vn met voorstellen voor een brochure over Portugal en overige Afrikaanse dekolonisatiekwesties. Hij kreeg een contract
om binnen zes weken hierover een 75 pagina’s tellende tekst aan te leveren. Pas eind april
1974 overhandigde de Amerikaan een bijna 300 pagina’s tellend document over de navo
in het zuidelijk Atlantisch gebied, dat naar zeggen van het vn-secretariaat vol stond met
“loze beweringen, onbewezen stellingen en persoonlijke opinies”. De betrokken commissie was dan ook ontevreden over de tekst omdat Gervasi zich “in het geheel niet”
aan zijn opdracht had gehouden, waardoor het stuk geenszins als een vn-rapport te zien
was. De scribent kon zich niet vinden in de kritiek en had hierna enige internationale
krantenredacties benaderd met zijn rapport.177
Gewapend met deze kennis en geruggensteund door de bekendheid met de politieke
afspraken die in het aanlooptraject van de saclant-studie waren gemaakt, gingen de
ministers Van der Stoel en Vredeling op 30 mei het debat met de Tweede Kamer aan. Zij
zagen zich geconfronteerd met diverse vragen over het bestaan en de motieven voor de
saclant contingency-studie, de randvoorwaarden waaronder dit plan in werking moest
treden, de tactische uitvoering ervan (wel of niet faciliteiten aan de wal, nationaliteit en
omvang van betrokken navo-schepen), alsook over het niet betrokken raken bij conflictsituaties in zuidelijk Afrika buiten een wereldoorlogsituatie.178
Kamerlid A.R. Coppes (vicefractievoorzitter ppr) wees in het verlengde van deze vragen
op berichten over de bemoeienis van Moskou met bevrijdingsbewegingen en gedekoloniseerde landen in Afrika, en de reactie hierop in de vorm van vergaand diplomatiek verkeer
tussen de blanke minderheidsregimes van Zuid-Afrika en Rhodesië, de vs en de navo.179
Kamerlid Dankert greep bijna vanzelfsprekend terug op het artikel in de Volkskrant en
het rapport van Gervasi, en op de natuurlijke neiging van landen hun eigen belangen te
beschermen. Hij meende dat dit voor zuidelijk Afrika inhield “dat een aantal landen hun
enorme investeringen en hun vitale in- en uitvoerroutes willen beveiligen”. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zouden nabij Afrika “aanzienlijke maritieme eenheden”
achter de hand houden, terwijl “Engeland over de Zuidafrikaanse basis Simonstown kan
beschikken”. Binnen de navo waren volgens de pvda-er bovendien krachten werkzaam
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“die een dergelijke betrokkenheid van met name de navo met die minderheidsregimes in
zuidelijk Afrika wenselijk achten”. Dankert verwees vervolgens naar een reactie van Van
der Stoels voorganger Schmelzer, die tijdens het debat in februari 1973 over de BritsNederlandse eskaderreis naar de Indische Oceaan en de oproep tot contingency planning
aldaar door de Noord-Atlantische Assemblee had verklaard dat een dergelijke studie een
geheel andere zaak was dan de uitbreiding van het navo-operatiegebied. Hij vroeg zich
in het licht van alle mediaberichten af of de verdragsorganisatie haar opstelling ten opzichte van Zuid-Afrika had gewijzigd. Ook verwees hij dankbaar naar het feit dat Britse
Royal Fleet Auxiliary (rfa)-tankers in juli 1973 met Zuid-Afrikaanse olie Nederlandse
marinevaartuigen in de Indische Oceaan bevoorraadden. Hij meende zodoende dat het
gevaarlijk was een regionale internationale organisatie door een militaire contingency
planning buiten zijn kader te laten treden. Niet alleen was de navo zijns inziens daarvoor
niet in het leven geroepen, het was in zijn ogen ook “principieel verwerpelijk” eraan bij
te dragen dat door besluiten die formeel enkel van militaire aard zijn – dat gold voor
de saclant-planningsopdracht − situaties werden gecreëerd die buitenlandse politieke
gevolgen konden hebben.180
Minister Van der Stoel liet enige maritiem-strategische missers van zijn partijgenoot
voor wat ze waren (de U.S. Navy en de Royal Navy waren, sporadische Britse Group Deployments daargelaten, nauwelijks in de wateren nabij zuidelijk Afrika te vinden, terwijl
de Brits-Zuid-Afrikaanse defensiesamenwerking was beëindigd) en benadrukte allereerst
de motieven voor de opzet van de contingency-studie. Dit betroffen uitsluitend de zorgen van militaire navo-autoriteiten na het midden van de jaren zestig over de groeiende, wereldwijde maritieme activiteiten van de Sovjet-Unie in het algemeen en meer in
het bijzonder de gevaren die hier uit konden voortkomen voor aanvoerlijnen van voor
het Westen noodzakelijke grondstoffen. Uitbreiding van het navo-verdragsgebied was
hierbij volgens de bewindsman nimmer aan de orde geweest. Wel was de alliantie van
mening dat door een studie inzicht moest worden verkregen in de potentiële gevaren
voor de scheepvaart van de navo-landen. Enkel en alleen daarom had het dpc van de
navo eind oktober 1972 saclant gemachtigd studies uit te voeren om in noodgevallen
bescherming van de scheepvaart buiten de navo-grenzen mogelijk te maken. Het betrof
dus “uitsluitend papieren studies” die nog in een beginstadium verkeerden en die gezien
de gevoeligheden die hierover al jaren in diverse lidstaten als Canada en Noorwegen
leefden, onderworpen waren aan strikte beperkingen.181 Dit laatste bracht met zich mee
dat er geen sprake kon zijn van contacten met autoriteiten buiten het navo-gebied (lees:
Zuid-Afrika), operaties of oefeningen aldaar, noch nieuwe opgelegde verplichtingen aan
de navo-lidstaten. De hele kwestie draaide, aldus Van der Stoel, enkel om het tegengaan
van “de dreiging op zee” in tijden van “oorlog of een acute oorlogssituatie” en niet “de
ontwikkeling van welke crisissituatie dan ook in gebieden die de oceaan omgeven”.182
Het uitgangspunt voor deze “noodomstandigheden” was dat het alleen om voor de navo
zelf “uiterst ernstige omstandigheden” kon gaan, waarbij de Noord-Atlantische partners
of hun scheepvaart “accuut gevaar voor agressie” liepen. Accordering van de uitvoering
van deze plannen kon daarbij slechts plaatsvinden na goedkeuring door de nationale
hoofdsteden (een soevereiniteitsbeginsel dat hij tijdens het debat niet naliet meermalen
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te herhalen). De Nederlandse regering zou van haar kant, uiterste noodgevallen daargelaten, voorkomen dat het operatiegebied van saclant buiten de navo-grenzen werd
uitgebreid. Ook zou ze nadrukkelijk negatief staan tegenover betrokkenheid van de verdragsorganisatie bij conflictsituaties in zuidelijk Afrika.183
Minister Vredeling onderstreepte van zijn kant dat de inderdaad in “groot tempo”
doorgevoerde wereldwijde ontplooiing van de Sovjet-marine langs een fors deel van de
voor het Westen benodigde tankerroute, de navo-commandanten grote zorgen baarde.
Daarbij was de prognose over waar de snel toenemende “maritieme uitrusting” van de
Sovjet-Unie eindigde “nogal onzeker”. De bewindsman meende dat de studies noodzakelijk waren, “omdat men de zaak nog niet helemaal kan vertrouwen of niet helemaal
in de hand heeft”. Waar het bij de gewraakte contingency-plannen in de kern om draaide
was “dat de navo mogelijkheden heeft om als de nood aan de man komt maatregelen tot
bescherming van de scheepvaart buiten het verdragsgebied te stellen”. Het was daarbij
“in beginsel” mogelijk in de wateren rondom de Kaap te opereren, zonder gebruik te
maken van nabij gelegen havens dankzij de inzet van een groot aantal bevoorradingsschepen. Of er vaartuigen van de Koninklijke Marine bij de eventuele uitvoering of voorbereiding van de plannen werden betrokken, was gezien het prille stadium van de studie
onbekend. Ook de bewindsman van Defensie wees er tenslotte op dat de studies “niet
het oog hebben op crisissituaties die zich autonoom zouden kunnen voordoen buiten het
verdragsgebied, terwijl theoretisch gesteld de Oost-West verhouding verder als het ware
onbewolkt zou blijven”.184
Kamerlid Dankert liet na de ministeriële uiteenzettingen, die in wezen alle aantijgingen in zowel de Nederlandse media als in het rapport van Gervasi ontkrachtten, alleen
weten dat hij het dpc om principiële redenen “het verkeerde adres” vond om over inzet
buiten het navo-gebied te beslissen. Hij kon daarbij niet nalaten op te merken dat “door
het niet publiek zijn en door het ook niet in confidentiële zin bekend zijn of bekend worden van dit soort documenten bij kamerleden […] in feite deze interpellatie – en ook het
fenomeen Gervasi en alles wat zich hieromheen bevindt” was ontstaan. Niettemin legde
hij zich neer bij de uitleg van beide ministers. Ook Kamerlid H.J.G. Waltmans (ppr)
kon hierna slechts opmerken dat bij planning van oorlogssituaties toch walinstallaties in
zuidelijk Afrika nodig zouden zijn, maar een getergde Van der Stoel merkte onder verwijzing naar zijn eerdere uitlatingen op dat dit volstrekt niet aan de orde was.185 Partijen
ter rechterzijde verdedigden zonder meer de navo-plannen. Zij verwezen bij monde van
het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv), de chu en vvd respectievelijk naar drie zaken:
een uitbreiding van de navo-solidariteit “tot alle vraagstukken waarbij het belang van de
alliantie op het spel staat, om het even, in welk deel van de wereld die vraagstukken zich
voordoen”; de opmerking van Jansen in NRC handelsblad dat het “onzinnig” was indien
de verdragsorganisatie niet tijdig consequenties in noodsituaties onder ogen mocht zien;
en het feit dat militairen onder verantwoordelijkheid van de politieke leiding ronduit
faalden wanneer zij geen contingency planning inzake de eigen aanvoerwegen overzee
maakten.186
Het debat op 30 mei eindigde zo ogenschijnlijk in een anticlimax. Het kabinet had
de felle kritiek uit de eigen gelederen de mond kunnen snoeren onder verwijzing naar
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eerdere politieke checks and balances die waren afgedwongen door navo-lidstaten als Canada. Minister van der Stoel wist zich die dag gesteund door premier J.M. den Uyl, die
weliswaar uitgesproken eigen ideeën over internationale politiek had, maar daarnaast
veel vertrouwen had in zijn bewindsman van Buitenlandse Zaken.
Van der Stoel was een minister die de continuïteit in het Nederlandse buitenlands
beleid vooropstelde. Hij streefde in kwesties die verband hielden met Oost-Westpolitiek
een evenwichtig beleid na, waarbij de samenwerking in het Atlantisch pact voor hem de
doorslaggevende factor was. Dit hield in dat Nederland in het algemeen geen standpunten innam die afweken van de opvattingen van de meerderheid van de Atlantische Raad,
en dan vooral die van Washington. Deze opvatting was weliswaar niet populair in de
toenmalige pvda, maar Van der Stoel werd in deze politiek gedekt door Den Uyl. Ook
minister van Defensie Vredeling, evenals Van der Stoel een overtuigd Atlanticus en gematigd socialist, volgde deze beleidslijn.187 Niettemin ging het door het kabinet-Den Uyl
benadrukte dossier mensenrechten Van der Stoel aan het hart en wist hij dat de kwestie
out-of-area operaties gevoelig lag bij zijn partij net als bij de overige linkse volksvertegenwoordigers, zeker in combinatie met de principiële afkeuring van het regime in ZuidAfrika. Uiterste voorzichtigheid was (hierna) dan ook geboden. Dit zou consequenties
hebben voor de mondiale ambities van de Koninklijke Marine.
In navolging van zijn belofte aan de Tweede Kamer binnen de navo op de rem te
trappen waar het oprekking van de grenzen van het verdragsgebied betrof, gaf Van der
Stoel kort na het debat in de ministeriële zitting van de Noord-Atlantische Raad op 18
juni 1974 te Ottawa hierover een verklaring uit. Hij onderstreepte weliswaar het belang
dat Nederland hechtte aan de Atlantische relatie, maar deze ontleende zijns inziens haar
bestaansrecht aan algemeen geaccepteerde wederzijdse consultatie. De minister stelde
nadrukkelijk dat “these consultations do not imply in any sense, nor are meant to prepare for an extension of the area of application of the North Atlantic Treaty. They should
serve to keep each of us informed about plans and developments affecting our interests
to achieve a harmonization of views and, if possible, of policies and thus to strengthen
the ties that link us together.”188 De Nederlandse bewindsman gaf zo een duidelijk signaal
dat Den Haag elke manoeuvre die van doen had met out-of-area optreden, zeer kritisch
zou betrachten. Ook wenste het met deze houding eigen nationale standpunten kenbaar
te maken en te laten meewegen in de navo-besluitvorming aangaande zaken buiten het
verdragsgebied. Een en ander was overigens geen nieuw gegeven binnen het NoordAtlantisch pact. Het Brosio-rapport van 1967 onderstreepte al het belang van meer en
betere consultatie van kleinere lidstaten. Discussies met landen als Canada en Noorwegen omstreeks 1970 over de wereldwijde bescherming van de tankerroute toonden al aan
dat de verdragsorganisatie rekening moest houden met belangen en standpunten van alle
bondgenoten.
De Koninklijke Marine zag de bui al hangen en richtte inzake out-of-area ontplooiing
in navo-verband, de hoop op de tweede regeling die uit de ad-70 exercitie was voortgekomen: de opzet van een Maritime Exercise Coordination Group. De marineleiding
gaf begin november 1974 aan Buitenlandse Zaken te kennen dat een dergelijk “coördinatie-arrangement” voor haar evenals voor andere marines die schepen bezuiden de
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Kreeftskeerkring lieten opereren, van “groot nut” was. Hierbij wees ze op de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van manoeuvres in groter verband voor kleinere marines. Die
konden dankzij diverse (geallieerde) bevoorradingsschepen op lange afstand opereren
zonder politiek gevoelige havens aan te doen, beter − want multinationaal − oefenen en
ze ondervonden niet langer belemmeringen bij manoeuvres dankzij het inzicht in overige westerse scheepsbewegingen. Gretig wees de marineleiding op de mogelijkheid het
hoofdkwartier cinchan bij de opzet van de Group te betrekken. Het complex in Northwood bezat hiervoor faciliteiten en was uit politiek oogpunt aantrekkelijk omdat het in
tegenstelling tot saclant niet grensde aan gebieden zuidelijk van de Kreeftskeerkring.
dnw was gevoelig voor de door de marine aangedragen beweegredenen en meende
dat ze “toch wel een practische argumentatie” voor deelname aan dit gremium had aangedragen. Dat de zeestrijdkrachten erg graag aan deze Group wilden bijdragen, bleek
verder uit de door hen aangedragen suggestie woorden in de Engelse taakomschrijving
als “activities” te vervangen door het politiek minder gevoelige “movements”. dnw stond
al met al positief tegenover deelname. Ze droeg hiervoor vier redenen aan: 1) de dpc accepteerde al in 1970 een Maritime Coordination Group als denkbeeld; 2) de Koninklijke
Marine geraakte bij een afwijzing als “derde marine” van de navo “in een moeilijke uitzonderingspositie […] ten opzichte van de zustermarines”; 3) indien Nederland verstek
liet gaan bij het goedkeuren van deze groep (en die kans was groot), bleef de noodzaak
bestaan tegenover het publiek het onschuldige karakter ervan te verdedigen: “Afwijzing
van deelname is evenzeer een politiek feit als deelname”; 4) Nederlandse deelname maakte
gezien de inmiddels bekende Haagse afkeer van uitbreiding van het verdragsgebied “extra duidelijk” dat de groep “niets ontoelaatbaars” beoogde. dgpz steunde deze argumentatie van dnw, te meer daar een uitblijven van Nederlandse deelname de verhouding tot
andere navo-lidstaten “ernstig” zou belasten.189
Ondanks deze brede ambtelijke steun binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken
voor deelname van de Koninklijke Marine aan een Maritime Coordination Group, hield
Van der Stoel “zeer grote bezwaren” tegen het voorstel. Hij meende dat coördinatie van
individuele maritieme activiteiten anders dan uitwisseling van gegevens over vlootbezoeken, alsnog kon leiden tot een navo-presentie in de wateren rond zuidelijk Afrika.190 Ook
later die novembermaand gaf de bewindsman aan hoe gevoelig navo-gebiedsuitbreiding
en eventuele vlootoperaties out-of-area bij het kabinet lagen. Medio november 1974
gaf hij de pv bij de navo weliswaar toestemming bij gedachtewisselingen over de OostWest-machtsverhouding in de Noord-Atlantische Raad de Indische Oceaan te benoemen, maar het was belangrijk “uitlekken van het feit van deze consultatie te vermijden”.
Ook moest de Nederlandse afgevaardigde zo nodig tijdens een dergelijke discussie “de
volstrekte ongewenstheid” van uitbreiding van het verdragsgebied onderstrepen.191
In deze context waren wereldwijde Nederlandse marineoefeningen die onder meer
vlagvertoon langs de tankerroute beoogden, nauwelijks denkbaar. Zoals journalist Jansen
in juni 1974 rondom de Gervasi-hype al constateerde was “duidelijk dat de huidige regering op dit punt uiterst voorzichtig zal zijn”.192 Een Brits verzoek in december 1975 andermaal een gezamenlijke eskaderreis te ondernemen rond de Kaap de Goede Hoop naar
de Indische Oceaan kreeg dan ook geen enthousiast onthaal. Weliswaar was het officieel
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cms viceadmiraal Veldkamp die niet warm liep voor vlagvertoon in deze gebieden gezien
het lage oefenrendement ervan, maar oefende minister Vredeling op de achtergrond wel
degelijk pressie uit door te oordelen dat de marine hierin geen te hoge ambities moest
hebben.193 De bewindsman zou overigens überhaupt weinig prioriteit toe hebben gekend
aan vlagvertoonreizen met het oog op budgetbeperkingen.194 Een redenering die vragen
oproept, omdat de Nederlandse zeestrijdkrachten jaarlijks een bepaald quota aan vaardagen dienden in te vullen, zodat de kosten van verre reizen het bestaande marinebudget
niet bovenmatig extra belastten. Verder stond minister Van der Stoel nog in februari
1973 als Kamerlid kritisch tegenover wereldwijde ambities van de eigen zeemacht en de
goedkeuring van het kabinet-Biesheuvel voor een Brits-Nederlandse eskaderreis langs
Kaap de Goede Hoop. Factoren als het niet in de kaart willen spelen van Pretoria en
“bepaalde rechtse kringen” met aspiraties overzee, wogen hier toen in mee. Deze opstelling was in lijn met de opvatting van de pvda over taakbeperking van de eigen ‘imperiale
vloot’. Zodoende lijkt Vredelings opstelling wel degelijk gekleurd te zijn door het kabinetsbeleid tegenover Zuid-Afrika en mondiale marinemanoeuvres.
Het is, kortom, aannemelijk dat de ministers Van der Stoel en Vredeling gezien de
grote politieke bezwaren die kleefden aan de schijn van samenwerking met Pretoria en
vermeende gunboat diplomacy tegenover de Derde Wereld, elke indruk wensten weg te
nemen dat hiervan sprake was. Pogingen van de navo en van de ambitieuze Koninklijke Marine dit beleid minder stringent te volgen leden daarom schipbreuk. De twee
pvda-Atlantici voerden deze politiek vermoedelijk niet alleen met het oog op het eigen
mensenrechtenbeleid. Evenzeer woog voor hen mee dat een dergelijk ogenschijnlijk samengaan met Zuid-Afrika en een potentiële militair-maritieme presentie in de Derde
Wereld, de verdragsorganisatie blootstelde aan zware nationale en internationale kritiek.
Dit verzwakte de navo en dat raakte de Nederlandse veiligheid.195
Blijvende Haagse reserves inzake militair-maritieme out-of-area operaties en een in het defensief
gedwongen Koninklijke Marine

Het Ministerie van Defensie onderging onder minister Vredeling een structurele verandering. Nadat eerder onder de vvd-bewindsman De Koster (1971-1973) een meer horizontale organisatievorm met slechts één algemene, niet krijgsmachtdeelgebonden staatssecretaris was ingevoerd, werd deze trend in navolging van het pvda-geschrift Doelmatig
Defensiebeleid door minister Vredeling voortgezet. Het kabinet-Den Uyl dacht hiermee
meer vat te krijgen op de krijgsmacht om zo een meer efficiënt beleid te verwezenlijken.196
Zodoende kwam het in december 1976 tot de invoering van de zogeheten matrixorganisatie, dat de zelfstandigheid van de drie krijgsmachtdelen, marine, landmacht en
luchtmacht, verruilde voor een sterkere centrale aansturing met een meer functionele
taakverdeling.
Een viertal aan elkaar nevengeschikte topfunctionarissen ondersteunde voortaan de
politieke en de ambtelijke leiding (de secretaris-generaal). Dit waren de chef Defensiestaf (cds) die de Defensiestaf leidde en het functiegebied operaties beheerde, alsook de
directeuren-generaal Personeel, Materieel en Economie en Financiën, die eenieder een
gelijknamig directoraat aanstuurden. Deze laatste vormden samen met enige kleine losse
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directies de nieuwe Centrale Organisatie. De drie verticale krijgsmachtdeelraden, zoals
de Admiraliteitsraad, bleven gehandhaafd, maar de verantwoordelijke bewindspersoon
en de secretaris-generaal hadden hierin niet langer zitting. De krijgsmachtdelen verloren
hun min of meer zelfstandige positie doordat ze grotendeels afhankelijk werden van de
cds en de directeuren-generaal.197 Daarnaast kwam het in 1976 tot de vorming van de
directie Algemene Beleidszaken (dab). Deze uit het Bureau Ontwapeningsaangelegenheden en het Bureau Algemene Beleidszaken voortgekomen directie fungeerde als de
adviesstaf van de minister wat betreft alle politiek gevoelige defensieaangelegenheden.198
Voor de marineleiding hield dit alles in dat niet alleen haar directe zeggenschap over
de zeestrijdkrachten afnam, maar ook dat het directe contact met de bewindspersonen
verminderde.
Gegeven deze omstandigheden en de politieke wind die na de Gervasi-hype waaide
wat betreft het beleid op gebied van vrede en veiligheiden out-of-area activiteiten, hadden ambities die de Koninklijke Marine er op dit gebied op nahield weinig kans op
politieke goedkeuring. Het afhouden van een mogelijk gezamenlijke Brits-Nederlandse
eskaderreis naar de Oost in 1977 was veelzeggend. De marineleiding zelf nam hier in
ieder geval vooralsnog een terughoudende positie in, ook in contacten met de haar vertrouwde Royal Navy. Tijdens een overleg van de Joint Anglo Netherlands Naval Plans and
Policy Committee in november 1977 bijvoorbeeld, hield de Nederlandse afvaardiging
aloude Britse gedachten over een Maritime Exercise Information Group voor out-of-area
contingency-plannen beleefd af. Hoewel de betrokken officieren persoonlijk een dergelijk orgaan toejuichten, was de “rnn […] not in the position to promote the idea any
further, as this is a politically sensitive subject in the Netherlands”.199
De Nederlandse regering had zich in het voorafgaande jaar in juni in de navo bij de
aanbieding van het concept contingency-plan voor out-of-area operaties, terughoudend
opgesteld. saclant admiral I.C. Kidd jr., U.S. Navy, had van zijn kant evenwel al in april
1976 laten weten weinig begrip te hebben voor lidstaten met eigen ideeën en belangen,
die hiermee potentiële missies ter bescherming van vitale navo-belangen overzee, en dan
vooral in de zuidelijke Atlantische en Indische Oceaan, dwarsboomden. Te meer daar saclant-studies uitwezen dat de Sovjet-zeestrijdkrachten voortaan de capaciteit hadden de
slocs van de navo succesvol te verstoren, onafhankelijk van een aanval op West-Europa
over land en door de lucht. Ook baarde het de navo zorgen dat Cuba als bondgenoot van
de Sovjet-Unie met adviseurs en materieel vrijheidsgroeperingen en Moskou-vriendelijke
regimes, zoals dat van het olierijke Angola, bijstond. Niet in de laatste plaats omdat hier
meer dan eens werd teruggegrepen op Sovjet-transport- en Sovjet-landingsschepen.
Admiral Kidds pleidooi was gezien het Nederlandse standpunt inzake dit gevoelige onderwerp wat Den Haag betrof aan dovemansoren gericht. Nadat bij de vergadering van
ministers van Defensie op 10 juni 1976 deze materie aan bod was gekomen in de vorm
van het conceptplan voor navo-operaties out-of-area in geval van crisis of oorlog, liet
minister Vredeling weten dat hij het rapport tevoren bewust niet had gelezen. Sterker:
hij waarschuwde dat hij de kans groot achtte dat het Nederlandse parlement hem zwaar
zou gaan bekritiseren over deze navo-studie. Sommige overige ministers met een sociaaldemocratische achtergrond toonden evenmin geestdrift over de contingency-studie. Toch
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meende een van hen dat de aanwezige bewindslieden het plan konden steunen, omdat
het in zijn ogen in bepaalde crisissituaties de alliantie toch zekerheden bood wat betreft
de aanvoer van strategische grondstoffen. Wel stelde betrokkene als voorwaarde dat de
alliantie niet al te veel ruchtbaarheid gaf aan de studie. Naar zijn mening kon het plan in
bepaalde lidstaten alsmede in landen buiten de alliantie namelijk dusdanig veel kritiek
losmaken, dat het de navo zou schaden. De uiterst Atlantisch denkende West-Duitse
minister van Defensie G. Leber van de Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (spd)
stelde zich eveneens gematigd positief op inzake goedkering van de saclant-plannen.
Bovendien liet hij zich ontvallen dat “het Westen zich niet veel Angola’s kan laten welgevallen.”200
Deze voorzichtig meegaande opstelling van beide sociaaldemocratische ministers leek,
gelet op de ontwikkelingen hierna, niet geheel zonder invloed te zijn op het Nederlandse standpunt. In eerste instantie liet Vredeling zich tegenover de pers koeltjes over
het saclant-stuk uit: “Ik kan niet garanderen, dat er geen onzin in staat, maar ik kan wel
beloven, dat ik het document kritisch zal lezen.” 201 Anderzijds lag Nederland, zo bleek
spoedig uit intern navo-overleg, nu ook weer niet op ramkoers met het ontwerpplan
van wat nu binnen de verdragsorganisatie officieel te boek stond als saclant’s Operation
Plan 112/212 (Hula Bell). Den Haag had evenwel afgedwongen dat indien de studie ter
goedkeuring aan het dpc werd voorgelegd, expliciet de eerdere in november 1972 in het
dpc opgelegde beperkingen zouden worden vermeld, te weten: geen gebruikmaking van
bases buiten het navo-territoir of uitbreiding ervan, geen contacten met niet-lidstaten en
geen oefeningen in het beoogde zeegebied.202 Na accordering van het plan met deze toevoeging door de militaire vertegenwoordigers van de lidstaten, ook die van Nederland,
op 21 oktober, boog het dpc, onder leiding van secretaris-generaal Luns, zich erover.
Dit forum gaf twee maanden later zijn zegen aan het mc 112/212.203 De navo-leiding
kon hierover in ieder geval tevreden zijn. De Atlantici Vredeling en Van der Stoel leken
vervolgens het (in binnen- en buitenland) politiek gevoelige dossier zo snel mogelijk te
willen afhandelen. De Nederlandse autoriteiten stemden in met de (voorlopige) Hula
Bell-studie zonder hier veel ruchtbaarheid aan te geven.
Nederland stelde zich inzake mogelijk out-of-area-beleid van de navo in de jaren
hierna structureel terughoudend op. Ook het kabinet-Van Agt-Wiegel (cda-vvd, 19771981), dat in december 1977 de centrumlinkse regering-Den Uyl opvolgde, hield een
voorzichtige koers aan. Hierbij speelde mee dat de nieuwe coalitie op een uiterst smalle
basis was gegrondvest (77 van de 150 Kamerzetels), waarbij diverse confessionele parlementariërs op het gebied van vrede en veiligheid neigden naar oppositiestandpunten.
Het centrumrechtse kabinet had bovendien al genoeg zorgen aan het hoofd met heftige
binnenlandse oppositie tegen de mogelijke invoering van de neutronenbom en de eventuele plaatsing van met kernwapens uitgeruste kruisvluchtwapens.204 De Nederlandse
opstelling aangaande bemoeienis van het bondgenootschap met zaken buiten het verdragsgebied was om deze redenen terughoudend en apaiserend tegenover Moskou. Onder meer benadrukte de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de dpc navo
in januari 1978 dat een rapport van de Eurogroep over Oost-Westrelaties zou aangeven,
dat de Sovjet-marine geenszins tot doel zou hebben met haar aanwezigheid in de Derde
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Wereld de voor het Westen belangrijke zeelijnen buiten het Noord-Atlantisch verdragsgebied aan te tasten. Latere analyses, onder meer van Amerikaanse denktanks en de U.S.
Navy Intelligence omstreeks 1980, zouden uitwijzen dat er veel waarheid schuilging in de
de veronderstelde eigenlijke doelen van de Rode Vloot. Deze visie won geleidelijk terrein en leidde aanvang jaren tachtig tot een nieuwe, voorwaartse Amerikaanse Maritime
Strategy. Niettemin was een dergelijke aanname begin 1978 nog een brug te ver, zeker
voor saclant en overige navo-commandanten.
Een niet aflatende stroom van artikelen, rapporten en onderzoekspapers van gerenommeerde instituten en overheidsinstellingen in de Angelsaksische wereld bleef evenwel
in die jaren ingaan op de versterkte aanwezigheid van de Sovjet-marine in de zuidelijke
oceanen en de dreiging die hiervan uitging naar westerse zeelijnen voor het vervoer van
strategische grondstoffen.205 Daarbij kwamen niet alleen de eventuele dramatische gevolgen van de inzet van deze strijdkrachten aldaar bij een grootschalig conflict aan bod,
maar ook het gegeven dat het in crisissituaties voor de Sovjet-marine relatief eenvoudig
was om op choke points als de Straat van Hormuz, het Suezkanaal of de ingang van de
Rode Zee, met behulp van enige zeemijnen chaos in het westerse scheepvaartverkeer te
veroorzaken.206 Moskou kon zo ter zee eenvoudig afbreuk doen aan de strategische positie van de navo en haar bondgenoten, dit in tegenstelling tot incidenten op het land of
in de lucht, waaraan veel verder gaande risico’s kleefden. Zo beschouwd zou het gevaar
voor het Noord-Atlantische bondgenootschap die jaren veeleer ver overzee loeren dan op
het Europese continent. Dit bracht onder meer de Amerikaanse oud-vlagofficier W.H.
Bagley in 1978 in een analyse in een Adelphi Paper naar voren, maar gold in politiek Den
Haag als een onwelkome boodschap. Uiteraard bracht de Nederlandse marineleiding
de studie in de Defensieraad te berde. De dab zwakte voorjaar 1978 evenwel het dreigingsbeeld af met de argumentatie dat de Sovjets minder grootschalige ideeën met hun
marine hadden en dat westers of navo-vlagvertoon in de Derde Wereld juist averechts
zou uitpakken. Bagley’s analyse vormde een bijdrage tot de discussie rondom de vraag
in hoeverre de geografisch beperkte – op het noordelijk halfrond gerichte – strategie van
flexible response nog bruikbaar was tegenover de Sovjet-Unie. Vooral nu Moskou, hierin
gesteund door een toenemend vermogen van haar vloot, er steeds meer toe overging haar
invloed uit te strekken over het zuidelijk halfrond. Grondstoffengebieden in de Derde
Wereld die voor de navo belangrijk waren en steeds belangrijker werden, konden zo onder Sovjet-invloed geraken en de voor het Westen belangrijke zeeroutes konden worden
bedreigd. Dit laatste kon weer tot gevolg hebben dat de conventionele verdediging in
Centraal-Europa in moeilijkheden kwam, wat erin kon resulteren dat de navo sneller
kernwapens moest inzetten.207
De dab meende weliswaar dat westerse maritieme aanwezigheid in vredestijd ook
buiten het verdragsgebied was aan te bevelen, maar dat dit geenszins in navo-verband
diende te gebeuren. Hiervoor waren de belangen van de lidstaten in sommige gebieden
te tegenstrijdig, wat weer tot vergaande verdeeldheid binnen de alliantie zou leiden. Bovendien, zo meende deze directie, leek het hele principe van het Westen “to project power ashore” bij spanningen buiten het verdragsgebied eerder politiek verlies dan winst te
kunnen opleveren. Met politieke en economische middelen, “eventueel” gekoppeld aan
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een voorzichtige maritieme aanwezigheid, diende te worden voorkomen dat feitelijk ingrijpen nodig werd. Deze terughoudende benadering leek te meer op haar plaats, omdat
ook in de ogen van de dab de ontplooiing van de Sovjet-vloot meer gericht was op “denial” van westelijk zeegebruik met strategisch nucleaire onderzeeboten als bijvoorbeeld
in de Indische Oceaan, dan op het demonstreren van Sovjet-maritieme superioriteit.
De directie concludeerde dan ook dat Bagley’s militair-technische en tactische ideeën in
hoofdzaak correct waren, maar dat zijn politiek-strategische denkbeelden zozeer waren
gekleurd door zijn “maritieme beschouwingswijze”, dat ander argumenten daardoor “onvoldoende tot hun recht” kwamen.208
Als reactie op deze voor de km-ambities negatieve analyse stelde een geïrriteerde cms
viceadmiraal Veldkamp in een brief aan de Defensieraad dat hoewel de dab het effect van
“projection of power ashore” in twijfel trok, hij moest constateren dat de Sovjets niets anders deden, gecombineerd met militair transport door de lucht. Het gros van het in Afrika gelande zware Sovjet-materieel kwam evenwel per schip overzee. En had niet admiraal
Gorshkov zelf opgemerkt dat “de Soviet zeemacht […] het belangrijkste wapen in het
Soviet arsenaal [was] om de weg te bereiden voor een door het communisme beheerste
wereld […]”? In dat kader werden schepen die primair waren ontworpen ter verdediging
tegen westerse maritieme strijdkrachten ingezet in gebieden en voor opdrachten waar en
waarmee de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie werd gesteund. Het was volgens de
cms dan wel juist dat de ontplooiing van de Sovjet-vloot meer was gericht op denial van
westelijk zeegebruik, “doch dat laatste niet alleen meer voor strategisch nucleaire doeleinden”. Overigens stond volgens de vlagofficier volledige denial van andermans gebruik
van de zee gelijk aan volledige assertion van het eigen gebruik ervan. Zijn pleidooi mocht
niet baten: het werd slechts voor kennisgeving in de Defensieraad aangenomen.209
Het was duidelijk dat het door Van der Stoel en Vredeling ingezette terughoudende beleid inzake een maritieme navo out-of-area-strategie, onder de nieuwe cda-vvd-regering
werd voortgezet. De publieke gevoeligheid van dit dossier naast het al heikele nucleaire navo-beleid woog hier mee, evenals de gewijzigde structuur van de defensietop, die
maakte dat de marine voortaan minder zelfstandig kon opereren. De territoriale verdediging in Europa, door een stabiele navo, zoals door Van der Stoel bepleit, stond voorop.
Hula Bell en gevoeligheden rondom vlootmanoeuvres in het navo-grensgebied

Viceadmiraal Veldkamp vond voor het moment wat betreft wereldwijde marineambities betrof mogelijk troost in het feit dat de navo aanvang 1978, ook door Nederlands
toedoen, Operatieplan 112/212, met de codenaam Hula Bell, inzake de Protection of
nato Shipping in the South Atlantic, Cape and Indian Ocean Areas in Contingency and
War Situations, de facto goedkeurde. Deze voorziene out-of-area missie hield immers officieel afschrikkende, defensieve of offensieve acties tegen wp-strijdkrachten in, om zo te
voorkomen dat navo-aanvoerlijnen in de zuidelijke Atlantische Oceaan en de Indische
Oceaan werden aangetast. Globaal besloeg het operatiegebied de Atlantische Oceaan
ten zuiden van de Kreeftskeerkring, alsook de Indische Oceaan. Dat deze operaties voor
de bescherming van de navo-handelsvaart werden uitgevoerd in overeenstemming met
(beperkende) politieke richtlijnen deed hier niets aan af. Een out-of-area-contingency
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mocht alleen worden overwogen als er sprake was van beheersing van de lokale situatie
zonder de algehele staat van verdediging van de navo te verzwakken.
Gezien de maritieme belangen van de navo overzee, bestonden er vijf high probability
operatiegebieden buiten het verdragsgebied: Kaapverdië, Kaap de Goede Hoop, het Mozambique Kanaal, de Arabische Zee en de Caribische Zee. In geval van een verhoogde crisissituatie of oorlogssituatie waarbij militair ingrijpen ten zuiden van de Kreeftskeerkring
als noodzakelijk werd beoordeeld, maakten de hoogste navo-marinecommandanten dit
aanhangig bij de dpc. Na een politieke goedkeuring zouden de zeestrijdkrachten ter
bescherming van de navo-handelsvaart in de bedreigde regio worden ontplooid. Tevens
werden de verantwoordelijkheden van saclant uitgebreid met de zuidelijke oceaangebieden ten westen en oosten van Afrika. In een contingency-situatie kon saclant zeven
landen, waaronder Nederland, verzoeken deel te nemen aan operaties buiten het verdragsgebied. Deze navo-strijdmacht kon tientallen fregatten, patrouillevliegtuigen en
onderzeeboten omvatten.
Op 14 maart 1978 kon secretaris-generaal Luns de permanente vertegenwoordigers
van het dpc melden dat alle lidstaten de plannen accepteerden. Niettemin bepleitten
enige bondgenoten (waaronder Nederland) dat benadrukt moest blijven dat de bestaande zuidelijke verdragsgrens, de Kreeftskeerkring, gehandhaafd bleef, en dat het plannen
en het houden van oefeningen voor de bescherming van de eigen handelsvaart buiten
het navo-gebied, uitsluitend doorgang konden vinden met goedkeuring van het dpc.
Luns vond deze voorwaarden acceptabel. Ze waren immers niet alleen in lijn met de
voorwaarden zoals gesteld in 1972 bij de aanzet van het saclant-operatieplan, maar ook
in overeenstemming met latere uitspraken over dit plan. Den Haag steunde als gezegd
dit alles, zei het wederom zonder hier ruchtbaarheid aan te geven.210 Medio 1981 volgde
op hoofdlijnen de afronding van het contingency-plan Hula Bell.
Het voor de Koninklijke Marine voorziene operatiegebied betrof het eastlant-deel
van de zuidelijke Atlantische Oceaan nabij Kaap de Goede Hoop. Om logistieke beperkingen van deze inzet ver van enige navo-basis het hoofd te bieden, werd gehoopt dat
indien Hula Bell ten uitvoering kwam, de politieke situatie het toestond dat de alliantie
wereldwijd gebruik kon maken van havenfaciliteiten die beschikbaar waren nabij de
strategische zeelijnen.
Met andere woorden, gelijk columnist Jansen al in 1974 opmerkte: mocht het tot een
vergaande crisis- of oorlogssituatie komen, dan was de kans groot dat er bij de dan noodzakelijke marineoperaties, hoewel niet politiek correct, contacten met niet navo-landen
werden gemaakt.
Zodoende had de Koninklijke Marine, ondanks het ongunstige binnenlands politiek
gesternte, in elk geval in theorie nog altijd de mogelijkheid wereldwijd actief te blijven.
Daarnaast leek ze wat betreft haar mondiale ambities nog enige hoop te kunnen putten
uit het gegeven dat ze out of sight and out of mind opereerde. Vanaf 1975 vond in de
nazomer jaarlijks de grote maritieme navo-oefening Ocean Safari plaats, die in hoofdzaak ten doel had de vaardigheid van de navo te demonstreren (en te verbeteren) in het
overbrengen van voorraden en militaire versterkingen. Deze manoeuvres, waarbij veelal
ook een tiental Nederlandse marineschepen betrokken was, speelden zich ‘om de zuid’
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af, richting de Kreeftskeerkring. In de zomer van 1981 vond evenwel een van de grootste
maritieme navo-oefeningen, Operation Venture plaats, waarin (kort na de oplevering van
het plan Hula Bell) voor het eerst manoeuvres in de gehele Atlantische Oceaan en participatie van onder meer vijf Zuid-Amerikaanse marines waren meegenomen.211 Noorwegen,
dat de reikwijdte en de omvang van de oefening buitenproportioneel achtte, meende dat
deelname “unnecessary provocative” was ten opzichte van Moskou. Oslo hield daarom
de eigen vloot binnengaats.212 Nederland participeerde wèl in de oefening, onder andere
met het fregat Hr.Ms. Kortenaer en de onderzeeboot Hr.Ms. Tijgerhaai.213 Of deze deelname, gelet ook op de betrokkenheid bij de navo-exercities van militaire regimes van
Zuid-Amerika, daadwerkelijk bij de politieke leiding bekend was, is de vraag.214 De manoeuvres vonden eind augustus - begin september plaats, enige dagen voor de installatie
van het kabinet-Van Agt ii (cda, pvda, d’66,1981-1982). Bovendien eiste op de agenda
van vrede en veiligheid de mogelijke plaatsing van kruisvluchtwapens op Nederlands
grondgebied alle aandacht op.
Met het bekend raken van een ruime deelname door de Koninklijke Marine met zes
schepen aan de kleinschaliger navo-oefening Safe Pass in de Golf van Mexico medio maart
1982, kwam de politieke gevoeligheid van dergelijke oefeningen ver van het eastlantgebied weer eens tot uiting.215 Linkse politieke partijen als de ppr en psp eisten in de Tweede
Kamer van de minister van Defensie uitleg van zaken. Te meer daar het gerucht ging dat
de navo-oefening bedoeld was ter afschrikking van wapensmokkel van Cuba en de Sovjet-Unie aan guerrilla’s in het door burgeroorlog verscheurde El Salvador, waar een door
Washington gesteunde junta heerste. Volgens ingewijden was de betrokken bewindsman,
H.A.F.M.O. van Mierlo (d’66), not amused en onbekend met de Nederlandse deelname
aan de oefening.216 Hij verklaarde al snel in het parlement dat de oefening in deze wateren
al jaren lang waren gepland, nadat eerdere manoeuvres in zeegebieden tussen Norfolk en
Halifax door ongunstige weersomstandigheden daar niet aan hun doelstellingen hadden
voldaan.217
De ppr en psp bleven evenwel kritisch en wilden respectievelijk weten of de Kreeftskeerkring nog altijd de grens voor dergelijke navo-oefeningen was en hoe het kabinet
stond tegenover uitlatingen die saclant, admiral H.D. Train, in het najaar 1981 zou
hebben gedaan inzake een uitbreiding van het navo-gebied. Minister van Buitenlandse
Zaken Van der Stoel benadrukte in zijn reactie dat de oefeningen plaatsvonden “benoorden de Kreeftskeerkring” en wees beschuldigingen over een eventueel met deze
manoeuvres ophanden zijnde wijziging van de verdragsgrens naar het rijk der fabelen.218 Wel zegde hij toe dat het kabinet voortaan tevoren aan de Kamer, uiteraard op
voorwaarde dat veiligheidsbelangen hiermee niet werden geschaad, “informatie van
deze aard” te verschaffen. En inderdaad maakte nog geen zes weken later minister Van
Mierlo mede namens zijn collega van Buitenlandse Zaken in een brief aan het parlement bekend dat de Nederlandse zeestrijdkrachten in het Caribisch gebied begin mei
onder Amerikaanse leiding een meerdaagse bilaterale oefening (Readex 82) nabij Puerto Rico zouden houden. De bewindslieden namen de geluiden uit de Kamer serieus
en zaten gezien de andere, heikele punten op het gebied van het defensiebeleid (onder
andere het kruisvluchtwapendebat) niet op een nieuw gevoelig dossier te wachten.219
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Ook in het navolgende jaar bleef de Nederlandse regering beducht voor binnenlandse
kritiek op deelname aan vs-vlootoefeningen in het Caribisch gebied. In augustus 1983
gaf het Ministerie van Defensie na speculaties in de media dat de Koninklijke Marine
betrokken zou zijn bij Amerikaans vlagvertoon voor de kust van het door Moskou
gesteunde Nicaragua, een persverklaring uit. Het had het stationsschip bij de Nederlandse Antillen, Hr.Ms. Van Nes, “uitdrukkelijk opgedragen niet mee te doen met een
Amerikaanse vlootoefening in de wateren bij Nicaragua”. Wel nam het fregat deel aan
de vlootoefening Readex 83, die zich afspeelde ten noorden van de U.S. Navy-basis
op Puerto Rico. De participatie in deze oefening betrok Nederland, aldus een defensiewoordvoerder, niet bij het politieke doel dat een Amerikaans eskader elders in het
Caribisch gebied nastreefde. Voor de volledigheid wees hij erop dat Puerto Rico “op
grote afstand ligt van de kust van Nicaragua”.220
Deze enigszins geforceerde verklaring leek eens te meer de vergaand terughoudende
Nederlandse opstelling in die jaren inzake politiek gevoelig militair-maritiem optreden
overzee te onderstrepen. Het contingency-plan Hula Bell mocht dan wel zijn geaccordeerd, maar dit grotendeels papieren token (manoeuvres in dit kader vonden officieel
niet plaats) leek enkel in lijn te zijn met het eerdere beleid navo-eensgezindheid te tonen
en Washington niet verder voor het hoofd te stoten. Te enthousiaste km-deelname aan
maritieme oefeningen die de grenzen van het verdragsgebied verkenden, had bovendien
na oppositionele kritiek (zie de gevreesde steun aan vs-acties die afbreuk deden aan
lokale mensenrechten) voortaan de aandacht van de politieke leiding met al de hierbij
komende beperkingen voor de marine.
Carter Doctrine, rdf, en navo-belangen in Zuidwest-Azië

Aan het eind van de jaren zeventig keerde het tij in de (inter)nationale politiek. In WestEuropese landen kenden sociaaldemocratische partijen enige terugval ten gunste van
conservatief-liberale partijen. Het aan de macht komen van de conservatieve Britse premier M.H. Thatcher in 1979 was illustratief voor deze trend. Ook verslechterden in die
jaren de eerder ogenschijnlijk verbeterde verhoudingen tussen Washington en Moskou.
In plaats van een voortgang op het gebied van de wapenbeheersing, confronteerden zij
de wereld met een verheviging van de wapenwedloop. De introductie van Amerikaanse
middellange-afstandskernwapens in West-Europa, vooral op verzoek van enige lidstaten
aldaar, als antwoord op de door de Sovjet-Unie begonnen plaatsing van nucleair uitgeruste ss-20-raketten met eenzelfde actieradius, was omstreeks 1980 bij grote delen van de
samenleving zeer omstreden, ook in Nederland.221 Een ander heikel politiek punt vormde,
mede door de verse herinneringen aan het Vietnam-debacle, de aandacht voor expeditionaire out-of-area-slagkracht. Na een politieke omwenteling in Ethiopië in 1977, waarbij
in april de Amerikaanse missie dit land moest verlaten, verordonneerde president J.E.
Carter na te gaan welk militair vermogen de vs moest opzetten om op dergelijke brush
fire-conflicten te kunnen reageren. Deze studie resulteerde in het voorstel te komen tot een
Rapid Deployment Force (rdf ), later ook wel Rapid Deployment Joint Task Force genaamd.222
Nadat Sovjet-troepen in december 1979 Afghanistan waren binnengevallen, reageerde
de regering-Carter uiterst scherp. In zijn State of the Union op 23 januari 1980 gaf de
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Amerikaanse president te kennen: “An attempt by any outside Sovjet force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the
United States of America, and as such an assault will be repelled by any means necessary,
including military force”. Deze door de media en academici tot Carter Doctrine bestempelde reactie sloot de inzet van nucleaire wapens niet uit.223 Onder invloed van bepleiters
van een strenge containment- politiek tegenover Moskou, zoals zijn veiligheidsadviseur
Z.K. Brzezinski, concludeerde president Carter dat de Sovjet-invasie “a stepping-stone
[was] to their possible control over much of the world’s oil supplies”. Hierbij moet worden bedacht dat Washington eerder in 1979 met de omverwerping van het regime van
de sjah R. Pahlavi in Iran door militante Islamitische revolutionairen onder ayatollah
Khomeini, al zijn belangrijkste bondgenoot in de Perzische Golf-regio was kwijtgeraakt.
In reactie op deze ontwikkelingen breidde de vs niet alleen haar militaire hulp aan omliggende landen als Saudi-Arabië, Egypte en Israël uit, maar maakte nu tevens daadwerkelijk werk van de eerder genoemde rdf. Deze strijdmacht had de bescherming van het
gehele Midden-Oosten als oogmerk.224
In West-Europa was kritiek te horen op dit nieuwe, vooral op Zuidwest-Azië gerichte
veiligheidsbeleid. Sommigen meenden dat Carters reactie op de invasie in Afghanistan
overdone was. De Sovjet-Unie zou bij deze inval louter defensieve oogmerken hebben
gehad. Er regeerde in Kabul, aldus deze critici, al enige tijd een Moskou-gezind regime,
dat, nu het door moslimrebellen werd bedreigd, terzijde werd gestaan. De invasie diende
om een overspill van de rebelleninvloed naar nabije Sovjet-republieken tegen te gaan. De
critici meenden dat het Witte Huis de situatie meer op militaire gronden bepaalde dan op
die van politieke relaties.225 Hoewel er in Den Haag zorgen leefden over de voor het Westen weinig positieve ontwikkelingen in Iran en Afghanistan, kon de Carter Doctrine ook
in Nederland op kritisch commentaar rekenen. Zo verbaasde dab-medewerker J.H.M.
de Winter, toekomstig hoofd van deze directie, zich erover dat het gebied rondom de
Perzische Golf “plotseling” werd gerekend tot de Amerikaanse invloedssfeer, wat alleen
maar een “gespannen” internationaal klimaat zou scheppen. De reactie van Washington
was zijns inziens “overdreven”. Verder oordeelde hij dat dit beleid “gevaarlijk” was: een
en ander had slechts geleid tot “een breuk in de politieke communicatie” tussen Oost
en West.226 De Adviesraad Defensie Aangelegendheden (ada) meende dat voorkomen
moest worden dat de Sovjet-Unie met westerse reacties op de Afghanistan-invasie in een
“doodlopende steeg” belandde, “waaruit een uitweg alleen mogelijk [was] via geweld”.227
Niettegenstaande deze kritische geluiden in alle navo-lidstaten, kon niemand er omheen dat het Rode Leger zich voor het eerst deed gelden in een gebied dat niet in 1945
door troepen van de Sovjet-Unie was veroverd en nota bene grensde aan de voor het
Westen belangrijkste olieregio ter wereld. In het ook door Nederland goedgekeurde dpccommuniqué van het Noord-Atlantisch pact van mei 1980 kwalificeerde dit gremium
Zuidwest-Azië derhalve als “of crucial importance to nato”.228 In het najaar van 1980
stond het onderwerp out-of-area-samenwerking daarom weer prominent op de navoagenda, niet in de laatste plaats door de in september van dat jaar uitgebroken oorlog
tussen de oliestaten Iran en Irak en de dreiging die hiervan uitging naar de olieaanvoer
naar westerse landen. De Amerikanen benadrukten in het mc van de navo dat de mo90
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gelijkheid Europa te verdedigen verzwakte bij gebrek aan onder meer een gezamenlijk
Rapid Reinforcement Plan en een tekort aan eenheden die aangevoerde versterkingen
overzee konden beschermen. Daarbij spreidde dit gevaar zich uit buiten de navo-verdragsgrenzen. Dit betrof de daar aanwezige delfstoffen en zeelijnen waarvan vele bondgenoten afhankelijk waren. Grote inspanningen zouden noodzakelijk zijn om niet alleen
de afschrikkings- en verdedigingscapaciteit van het Atlantisch pact te handhaven, maar
ook “to cope with newly perceived threats” buiten het verdragsgebied.229 “Recent developments in sw Asia [lees revolutionair Iran en de Iran-Irakoorlog] demonstrated the
linkage between events outside the nato area and the situation in Allied Command Atlantic. The relocation of us maritime units to the Indian Ocean has stretched saclant’s
scare sources even further”.230 Washington vroeg zijn Noord-Atlantische partners in deze
situatie daarom, of ze de ontplooiing van Amerikaanse eenheden vanuit Europa bij
een interventie in het Midden-Oosten, met eigen strijdkrachten konden compenseren.
Daarnaast was er de tweeledige vraag of West-Europa de deployment van een dergelijke
interventiemacht faciliteerde en, last but not least, kon ze hier aan deelnemen om tenminste een aantal van deze bedreigingen gezamenlijk het hoofd te bieden.231
De bondgenoten aan de oostelijke zijde van de Atlantische Oceaan reageerden weinig enthousiast op deze verzoeken. Tot frustratie van Washington. De Republikein L.S.
Eagleburger, oud-Under Secretary of State for Political Affairs (1982-1984) liet weten de
“growing tendency to look inward” te betreuren van een West-Europa dat “less prepared
[was] to look at the world as a whole”.232 Over Nederlandse steun hoefde de vs in dit
tijdsbestek evenmin enige verwachtingen te koesteren. Los van de eerder aangehaalde
reacties, waren ook de Amerikanen zelf tot de conclusie gekomen dat Den Haag weinig
happig was. Zo meenden de onderzoekers D. Stuart en W. Tow dat in de jaren tachtig
“the majority of the Netherlands’ leadership and electorate-at-large […] has captured a
much more restrictive and geographically limited Dutch defense posture”. Ook zouden
Nederlandse beleidsmakers en defensie-experts ertoe neigen zich inzake navo out-ofarea-samenwerking “automatically suspicious” op te stellen. Dat gold ook voor verzoeken
van de vs om militaire bijdragen, vooral waar het de regio van de Perzische Golf betrof.
De twee Amerikaanse onderzoekers schreven deze houding grotendeels toe aan Nederlandse zorgen over overschrijdingen van het defensiebudget en de instandhouding van
een sterke bondgenootschappelijke presentie langs het centrale landfront van de navo.
Deze positie werd hun inziens versterkt doordat het Nederlandse publiek, al sedert de
jaren zeventig, voorrang gaf aan detente in de Oost-West-verhoudingen.
De auteurs lijken onder de indruk te zijn van de eerdere grote protesten in Nederland
tegen de plaatsing van navo-kernwapens. Interessant is dat ze in dit verband ook de
Amerikaanse buitenlandspecialist C.A. Kupchan aanhalen. Deze concludeerde na vraaggesprekken met Nederlandse diplomaten in het navo-hoofdkwartier te Brussel in maart
1984, evenzeer dat ons land ondanks het in het dpc onderkennen van het belang van
Zuidwest-Azië voor de navo, tegen een out-of-area-strategie was. Hij wees er evenwel
op dat zijn gesprekspartners dit zeiden omdat “it would diminish the autonomy of their
foreign policy; it would widen the scope of activities falling under the auspices of the
Alliance while potentially reducing the input of smaller countries into the nature of
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those activities”. Stuart en Tow wezen tenslotte nog op angsten die bij beleidsmakers in
Den Haag zouden leven op grond van de nationale kwetsbaarheid bij zaken betreffende
out-of-area-bemoeienis. Het grotendeels specifiek op Nederland gerichte Arabische olieembargo van 1973, na een opzichtig ingenomen pro-Israelische positie tijdens de Oktoberoorlog, zou debet zijn aan deze terughoudende opstelling. 233
Bovengenoemde Nederlandse beleidslijn leek met het oog op de binnenlandse meningsvorming in de jaren daarna inderdaad te worden doorgezet. Nog in december 1986
informeerde toenmalig minister van Buitenlands Zaken H. van den Broek (cda) tijdens
een navo-ministersvergadering zijn Amerikaanse collega G.P. Shultz hoe in Nederland
werd gedacht over de positie van Washington in de Koude Oorlog na vergeldingsbombardementen234 van de U.S. Navy en U.S. Air Force op het Noord-Afrikaanse Libië eerder
dat jaar. Hij citeerde hierbij een opiniepeiling die aangaf dat “a clear majority (59 per
cent [tegenover 12 % van hen die dit niet vonden]) taking the view that the United
States was, and was ready to be, more aggressive than the Soviet Union”. Een “simmering” Shultz liet zich later ontvallen dat hij Van den Broeks “advice” weliswaar waardeerde, maar dat “in defence of America’s interests, I intend to go on being so – correctly
aggressive”.235 En daarmee was voor hem de kous af. Amerikaans wereldwijd belang en
officieel Nederlands denken over vrede en veiligheid out-of-area hadden elkaar midden
jaren tachtig op het oog nog altijd weinig te bieden.
Ondanks dat een nieuwe fase in de Koude Oorlog was ingetreden, waarin Washington
na Sovjet-interventies in de Derde Wereld en het uitbreken van de voor het gehele Westen bedreigende oorlog tussen de oliestaten Iran en Irak, militair-maritiem in ZuidwestAzië aanwezig was en aldaar bondgenootschappelijke steun vroeg, wijzigde Den Haag
haar terughoudende beleid niet. Nederland week hier overigens niet af van het beleid van
de meeste overige navo-lidstaten. Het deed dit ook in lijn met de sedert 1973 ingeslagen
beleidskoers zich nog meer te richten op een gedegen conventionele navo-verdediging
in Europa. Cohesie van de alliantie stond voorop, zodat nieuwe (zie het kruisvluchtwapendebat), bij de invloedrijke binnenlandse oppositie gevoelige dossiers op het gebied
van defensiebeleid, vermeden moesten worden. Deze wat betreft nucleaire kwesties en
out-of-area-enforcement-missies op detente gerichte opstelling, bleef in de vs niet onopgemerkt. Voor de Koninklijke Marine leek zodoende in het onderhavige tijdsbestek, papieren inzet voor de bescherming van de Kaaproute daargelaten, weinig meer te lonken
dan de koude, grijze wateren van eastlant.
1980-1991: met vallen en opstaan naar nieuw nederlands militair-maritiem
out-of-area-beleid
Nederland, nog altijd een “grande puissance maritime”?236

“Hedenochtend heb ik […] nadrukkelijk gesteld, dat van Defensiekant onjuist was
gehandeld door reeds enkele ambassades in te lichten over de komende marinereis.
Dat was niet alleen procedureel onjuist […] maar ook substantieel, aangezien BZ tot
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het laatst politiek moet kunnen beoordelen welke landen konden worden bezocht en
op welke wijze de informatie/het verzoek ingekleed zou worden. Het ging bovendien
om een bij uitstek politiek gevoelige regio. Admiraal Veldkamp zei, dat hij de ambassades van Australië, Indonesië en Iran had ingelicht onder mededeling, dat de formele
aankondiging van BZ-zijde nog zou volgen. […] Ik merkte nog op, dat zo’n informele
mededeling het voor BZ in feite practisch onmogelijk maakte nog anders te doen dan
in te stemmen”.237
Aldus luidde in het najaar van 1978 het verbolgen commentaar van de chef directie
Atlantische Samenwerking en Veiligheidszaken (dav)238 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan zijn directeur-generaal Politieke Zaken. Dat de Koninklijke Marine inzake out-of-area manoeuvres eigengereid optrad, mag inmiddels niet meer verbazen. De
verrassing geldt na de eerdere teneur over de onmogelijkheden van dergelijke ontplooiingen, veeleer dat deze reis überhaupt ging plaatsvinden. Het is nuttig hier in herinnering
te brengen dat in een eerder hoofdstuk is uiteengezet dat deze verre eskaderreizen in de
jaren zeventig en tachtig juist de krenten in de pap waren voor de mondiale ambities van
de Nederlandse marine. Dat zij hiervoor ook in de voor haar politiek minder gunstige
periode na het midden van de jaren zeventig nog het groene licht van Den Haag kreeg,
verdient uitleg. Deze lijkt te kunnen worden gevonden in het door Friedman gememoreerde vasthouden van elke regering aan constanten die de nationale strategie van een
land vormen. In dit geval betreft het naast het opkomen voor de eigen soevereiniteit
en veiligheid van nationale ingezetenen, de door Voorhoeve en Rozemond genoemde
maritiem-commerciële traditie of concurrerend handelen en de hieruit voortkomende
maatregelen ter verhoging van de eigen welvaart. Het houdt in dat er omstreeks 1980
nog altijd werd gehandeld in de lijn van het begrip ‘zeemacht’, of seapower zoals regeringen in eerdere decennia voorstonden. Voor de buitenlandse economische politiek hield
dit onder meer in het creeëren van zo gunstig mogelijke condities voor het economische
(scheepvaart)verkeer met beleidsmiddelen als het met prestigieuze en nautisch-technisch
hoogwaardige marineschepen begeleiden en promoten van handelsmissies.
Het centrumlinkse kabinet-Den Uyl moest na de oliecrisies van 1973-1974 ondervinden dat Nederland uit politiek-strategisch oogpunt door zijn internationale handel
en zijn geografische ligging, sterk was aangewezen op het buitenland. In de beleidsnota
“Nederlandse Zeescheepvaart” van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de
begroting van 1976 liet staatssecretaris M.H.M. van Hulten (ppr) weten dat het olieembargo “het bewustzijn [had] doen ontstaan dat […] het kunnen beschikken over een
eigen vloot van groot nationaal belang is”. Ook leidde het toenemende protectionisme
in de wereldscheepvaart “onmiskenbaar” tot een situatie waarbij ieder land tot een zeker
niveau in de eigen transportbehoeften moest voorzien. Het vermoeden bestond, aldus
de bewindsman, dat de Nederlandse koopvaardijvloot te zeer geslonken was om op termijn zelf de eigen quota’s te verwerken. Er moesten zodoende maatregelen worden genomen om “niet geheel” op buitenlandse capaciteit te zijn aangewezen. Hierbij was er
nog het “militair-strategische argument”: alles wees erop dat bij “Staatshandelslanden”
als de Sovjet-Unie de “agressieve” opbouw van hun koopvaardijvloten en het “nog agres93
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sievere gebruik” ervan (dumping-politiek), civiel-maritieme overwegingen hand in hand
gingen met militair-strategische belangen. Nauw met deze argumenten verbonden was
de samenhang van de Nederlandse zeescheepvaart met andere vormen van nationale
economische activiteit. Een krimpende eigen scheepvaart kon internationaal “met minder kracht” haar stem laten horen, wat tot gevolg had dat Nederlandse havens minder
in beeld kwamen en goederenstromen naar andere havens gingen, met alle gevolgen
voor de eigen industrie. Nederland bezat een “eeuwenoude traditie” van grote technische
knowhow op het gebied van zeescheepvaart en had internationaal hierin een “zeer grote
naam”. Het wegvallen van deze maritieme industrie zou dan ook een “verlies voor de
Nederlandse samenleving zijn”. De conclusie van Van Hulten was dat de regering uit
politiek-militair-strategische overwegingen er ten faveure van de eigen reders honderden
miljoenen guldens subsidie voor over had om de Nederlandse zeescheepvaart in stand te
houden.
Dit beleid was ook van belang voor de positie van de Nederlandse werven, die dreigden
“een slechte toekomst tegemoet te gaan”.239 Deze konden (zie ook hoofdstuk 3) in de loop
van de jaren zeventig al de nodige overheidssteun tegemoet zien om zo de teloorgang
van de scheepsbouw tegen te gaan. Vanuit deze optiek was het in die jaren een kleine
stap geweest de idealistische buitenlandtraditie te laten voor wat ze was, en bedreiging
van de eigen welvaart en veiligheid tegen te gaan, met een versterking van de nationale
economie in de maritieme sector. De politicologen J. Colijn en P.C.J.H.M. Rusman
stellen in dit verband dat “maritiem jingoïsme” in de publieke opinie, waar nog altijd de
nodige trots leefde inzake de prestaties van de Nederlandse scheepvaartsector (de marine
incluis), meewoog in deze politieke stellingneming.240 Zo wist het kabinet-Den Uyl (mei
1973 - december 1977) zonder echte problemen een order bij Wilton- Feijenoord/rsv
van drie korvetten voor de Indonesische marine door het parlement te loodsen.241 Dit
ondanks het feit dat Jakarta toentertijd weinig genereus met mensenrechten omging en
het een annexatieoorlog op Oost-Timor was gestart. Ook valt in die regeringsjaren in dit
kader de welhaast geruisloze aankoop (en verbouwing) en overdracht op van twee oude
Nederlandse kruisers ten behoeve van het militaire regime van Peru, de verbouwing van
een Nigeriaans fregat voor de junta in Lagos, alsook de levering van een bevoorradingsschip en twee tot patrouilleschepen verbouwde mijnenvegers van de Wildervank-klasse
aan het autoritair bestuurde (olierijke) sultanaat Oman.242
Overigens was deze beleidsontwikkeling niet uniek voor Nederland. Veel West-Europese navo-staten met aan defensiegerelateerde maritieme industrie verlegden die jaren
hun aandacht naar de perifere (bijvoorbeeld Griekenland) en externe Europese markt.
Van de oorlogsschepen die begin jaren zestig in genoemde landen het levenslicht zagen,
was slechts 13% bestemd voor de export. Ongeveer driekwart van deze vaartuigen ging
bij een niet-Europese marine dienen. Eind jaren zeventig was 53% van de marinevaartuigen die in West-Europese navo-landen van de helling liepen, bestemd geweest voor de
export, waarbij 80% van deze orders zijn weg vond buiten Europa. De export van boordwapensystemen had over hetzelfde tijdsbestek bij de defensiegerelateerde industrieën in
deze landen een gelijksoortige ontwikkeling laten zien. Deze trend toonde dat bedrijfstakken in West-Europa die nautische wapenplatforms en systemen produceerden, steeds
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afhankelijker werden van deze perifere en buiten-Europese orders. Dit proces was terug
te voeren op het feit dat de betrokken (werf )industrieën een te hoge productiecapaciteit
hadden die in toenemende mate de behoefte van hun thuismarkt overtrof. Onder meer
hierdoor probeerden deze industrielanden alsmede de betrokken bedrijfstakken, de bestaande eigen ‘invloedsferen’ met overheidsmaatregelen te (laten) consolideren en ‘in te
breken’ bij die van internationale concurrenten.243
Het centrumrechtse kabinet-Van Agt-Wiegel (1977-1981) zette intussen de beleidslijn
van Den Uyl voort. Ook deze regering was ervan doordrongen dat de aan- en afvoer
van grondstoffen en producten overzee voor Nederland en zijn economie van “levensbelang” was. De zeehavenpositie (scheepsbouw, op maritieme zaken gerichte bank- en
verzekeringswezen incluis) vormde een van de belangrijkste pijlers van de economie,
een positie die moeilijk te handhaven zou zijn, aldus toenmalig minister van Verkeer en
Waterstaat D.S. Tuijnman (vvd) in augustus 1980, wanneer Nederland niet te allen tijde
een overeenkomstige plaats in de wereldscheepvaart behield.244 Naast blijvende steunmaatregelen voor de eigen scheepsbouw hamerde de regering, zoals bij de behandeling
van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het najaar van 1979,
zodoende op de “in beginsel” wereldwijde verantwoordelijkheid van “Nederland als maritieme mogendheid”. Deze status kwam niet alleen voort uit het feit dat eigen schepen
overal ter wereld voeren, maar vooral omdat het land zo in staat was “in de scheepvaartpolitiek op wereldschaal een rol te spelen”. Deze invloed was zowel economisch-politiek
als nautisch-technisch van aard. Het hieruit voortkomende beleid had weer betrekking
op de bevordering van de wereldscheepvaart, een redelijk Nederlands aandeel daarin, de
aan- en afvoer overzee naar en van de Nederlandse havens, de veiligheid ter zee in het
algemeen en die van de scheepvaart onder de vaderlandse driekleur in het bijzonder.245
Het waren beleidsuitspraken die herinneringen opriepen aan die van kabinetten in de
jaren vijftig en aanvang jaren zestig, met hun hang naar nationale maritieme grandeur.
De marineleiding zag in deze situatie, met een minder met idealistische politiek behept
cda-vvd-kabinet, kans in het kader van promotie van de maritieme bv Nederland een
eskaderreis naar het Verre Oosten te verwezenlijken.246
Verbale strijd over inzet overzee in Den Haag, Washington, denktanks en een immer alerte km

Een openlijke Nederlandse militair-politieke betrokkenheid bij ernstoperaties (dreiging
met enforcement/embargo/sea denial) van de marine ver overzee in het kader van het nationale beleid van vrede en veiligheid, lag in die jaren, zoals eerder aangegeven, evenwel
nog in het verschiet. Toch waren er bij diverse partijen, zowel ter rechter- als ter linkerzijde, incidenteel geluiden te vernemen die wezen op (voorzichtige) steun voor het idee
dat de Koninklijke Marine out-of-area actief zou kunnen zijn. Katalysator was voor hen
veelal toch de verslechterde veiligheidssituatie in Zuidwest-Azië. Marineofficier b.d. De
Geus (cda) gaf er tijdens, en kort na zijn ambtsperiode als bewindsman van Defensie
(1980-1981), blijk van dat Nederland indien noodzakelijk, al dan niet in multinationaal
verband, in staat en bereid moest zijn zeestrijdkrachten in te zetten ter bescherming van
zijn wezenlijke belangen buiten het navo-verdragsgebied.247 Voorhoeve, in de hoedanigheid van directeur van het wetenschappelijk bureau van de vvd (Prof.Mr. B.M. Telders95
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stichting), signaleerde dat de “kwetsbaarheid” van de voor West-Europa “van kritiek
belang” zijnde olieaanvoer uit de Perzische Golf sterk was toegenomen en daarmee ook
de afhankelijkheid van Amerikaanse bescherming, die echter “minder vanzelfsprekend
en overtuigend” was dan in het verleden.248 Voorhoeves partijgenoot, vvd-Kamerlid F.
Bolkestein, tot 1976 voor de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell in Azië en Australië werkzaam, gaf in 1980 aan dat met het oog op de “slecht beschermd[e]” olieroute,
het “verstandig” zou zijn de westerse maritieme aanwezigheid nabij de Perzische Golf uit
te breiden.249 Kort hierop pleitte hij na het begin van de Iran-Irakoorlog in september
1980 ronduit voor een Nederlandse marinepresentie aldaar. Bovendien zou Nederland
naar zijn mening blijk geven van een “liftersmentaliteit” indien het niet participeerde in
een westerse marinepresentie in de Perzische Golf, en zichzelf zo “buiten spel zetten”.250
Van pvda-zijde vielen vergelijkbare geluiden te beluisteren, maar dan in een bredere
strategische context. Midden jaren zeventig al suggereerde parlementariër Dankert dat
de Koninklijke Marine bij crisisbeheersing in westers verband “buiten het nato-gebied
ter zee” een grote rol kon krijgen. Dit speelde wanneer de navo
“[…] in toenemende mate te maken krijgt met wat men dan noemt de ‘Global Challenge’, de hele wereldpolitiek, de Arabische oliecrisis en wat ermee samenhangt. Daar
is in de nato nog geen enkel gemeenschappelijk beleid voor. Dat vordert in de Europees-Amerikaanse ontwikkeling ook uitermate moeilijk, maar dáár zal in de toekomst
een taak kunnen komen en dan hoop ik ook een passend beleid.”251
K.E. Vosskühler, assistent van de adviseur beleidsplanning van de minister van Buitenlandse Zaken en tevens pvda-lid, meende in 1981-1982, gelijk De Geus en Bolkestein,
dat regionale spanningen en conflicten (lees de Iran-Irakoorlog) de veiligheid van de
handelsroutes en de doorvaart door zeestraten in gevaar konden brengen. Een uitbreiding van de West-Europese marinepresentie op de wereldzeeën, en dan met name nabij
de Perzische Golf, leek hem de meest aangewezen bijdrage aan een meer evenwichtige
militaire taakverdeling tussen de bondgenoten in de Derde Wereld. Wat de specifiekere
rol van Nederland aanging, leek hem een vergroting van de Koninklijke Marine en een
verhoogde presentie ervan in vooral de Indische Oceaan “gerechtvaardigd”. Dit had alles
van doen met het grote Nederlandse belang bij een gestage olietoevoer, “onze historische
traditie” en als tegenwicht voor de “negatieve opstelling” van Den Haag tegenover de
plaatsing van kruisvluchtwapens.252 Bovendien, dat West-Europa voor alles een groter
aandeel diende te nemen in de verdediging van het eigen grondgebied, om het de Verenigde Staten mogelijk te maken hun inspanningen elders op te voeren, hield volgens
Vosskühler geenszins in dat West-Europese landen bevriende regeringen in de Derde
Wereld die aan agressie of subversie van buitenaf blootstonden en assistentie vroegen,
niet militair geholpen zouden kunnen worden.253
Adviesorganen als de Sociaal-Economisch Raad (ser) en het Nederlands Instituut voor
Vredesvraagstukken (nivv) uitten in die jaren, hierin gesteund door een eerdere notitie van Shell,254 eveneens zorgen over “politieke redenen” die beperking van de aanvoer
overzee van voor Nederland strategische grondstoffen als olie, chroom, enzovoort met
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zich mee konden brengen.255 Het nivv-rapport, dat medio 1981 aan de minister van Buitenlandse Zaken werd aangeboden, opperde in dit verband een (niet navo-gebonden)
presentie van de eigen marine nabij Zuidwest-Azië. Dit leverde twee voordelen op. Een
dergelijke inzet onttrok in mindere mate Amerikaanse eenheden aan het verdragsgebied
en bestendigde zodoende de militaire betrokkenheid van Washington bij de verdediging
van West-Europa. Verder geraakte Nederland zo “als van nature […] betrokken bij de
consultatie over politieke en militaire activiteiten in een gebied, waar vandaan het het
overgrote deel van zijn olie betrekt”.256 De indruk bestaat dat deze rapportages in het verlengde lagen van de Arabische olieboycot van 1973. J.G. Siccama stelde in een latere studie (1985) zelfs dat dit in Den Haag in elk geval een “general tendency to incorporate its
economic concerns into its security policies” tot gevolg had gehad.257 Het olie-embargo
had maar al te zeer duidelijk gemaakt dat bedreiging van de toevoer van grondstoffen
ingrijpend kon zijn. Het was een factor die door het nivv als derde “vitale” belang van de
Nederlandse staat was bestempeld (na vrijwaring van het eigen grondgebied èn het eigen
staatkundig stelsel van externe dreiging).258
Van marinezijde bleef een en ander niet onopgemerkt. Zo constateerde luitenant-kolonel der mariniers Homan tevreden dat het nivv (in tegenstelling tot de Nederlandse
regering, die de maritieme handelslijnen niet expliciet benoemde in het veiligheidsbeleid) bescherming van de toevoer van grondstoffen die voor een geïndustrialiseerd land
noodzakelijk waren, als een vitaal belang voor de staat opvoerde. Ook benadrukte hij dat
het rapport een mogelijke Nederlandse maritieme presentie te berde bracht.259 Enthousiast verwees het orgaan van de Vereniging van Marineofficieren, het Marineblad, naar een
briefing in maart 1981 aan de regering in Den Haag door saceur, saclant en cinchan,
waarin zij niet alleen de groeiende sterkte van de Sovjet-vloot beklemtoonden, maar ook
vroegen om versterking van de zeestrijdkrachten van de Europese bondgenoten en benadrukten hoezeer ze elk klein beetje marinepresentie (buiten navo-verband) van de Europes bondgenoten waardeerden.260 saceur-general B.W. Rogers liet bovendien weten dat
waar het uitdagingen buiten het verdraggebied betrof, de conclusie was dat “only a few
member nations have the capability to act militarily to protect common vital interests in
external regions. Thus, these few Allies must rely on the remainder to take up the slack
within nato for any forces committed outside its area”.261 Rogers’ uitlating leek de optie
in te houden dat Nederland óf koos voor versterking van de marines binnen het verdragsgebied, óf voor inzet van haar zeestrijdkrachten buiten Europa. Het laatste, zo liet
het Marineblad in mei 1981 kort voor de Tweede Kamerverkiezingen niet na te melden,
was door de vvd (als enige politieke partij) in haar verkiezingsprogramma opgenomen,
gelet op de zinsnede “Het zal waarschijnlijk nodig zijn toe te laten dat ter zee ook buiten
het [navo]verdragsgebied wordt geopereerd (contingency-planning)”.262 Een uitlating die
gezien de eerdere opmerkingen van de liberaal Bolkestein niet verrast.
De marine zelf (zoals verder in hoofdstuk 3 besproken) gaf tot halverwege de jaren
tachtig publiekelijk te kennen dat ze achter een mogelijke eigen inzet buiten het verdragsgebied stond, al dan niet in multinationaal verband. Het openhouden van de voor
Nederland en het Westen strategisch belangrijke zeelijnen met vitale grondstoffen als
olie woog voor haar zwaar in dit standpunt mee. In artikelen, en in (besloten) lezingen
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voor een publiek van militaire, ambtelijke en academische experts, hamerden veel zeeofficieren op het belang wereldwijd militair-maritiem te kunnen optreden, en dan vooral
nabij de door de Sovjet-inval in Afghanistan en de Iran-Irakoorlog gespannen regio van
de Perzische Golf. Zowel tientallen westerse als Sovjet-schepen gaven daar al acte de
présence. De marineofficieren meenden daarom dat het politieke gebruik van de Nederlandse marinemacht in die regio niet op voorhand mocht worden uitgesloten.263
Wat opvalt is dat veel medewerkers van de afdeling Plannen van de Marinestaf publiekelijk hun mening gaven. Het hoofd hiervan, kapitein-ter-zee J.S. Tichelman,
vond het gelet op de marine-inspanningen die de Verenigde Staten, Groot-Brittannië
en Frankrijk nabij Zuidwest-Azië pleegden, “begrijpelijk” dat van Amerikaanse zijde
werd gepleit voor een actieve maritieme inbreng door andere landen “die daartoe in
staat zijn en die vergelijkbare belangen hebben in de regio van de Perzische Golf ”. Uiteraard kan deze gedachte van Tichelman worden teruggevoerd op de geconstateerde
nimmer aflatende mindset van de Koninklijke Marine wereldwijd actief te willen zijn.
Interessant is evenwel dat het hoofd Plannen ook opmerkte dat “gezien de omvang
van de Koninklijke marine […] het niet onlogisch [was], dat in dit verband ook aan
Nederland wordt gedacht als voor een geallieerde militaire bijdrage in de regio wordt
gepleit”.264 Juist in deze periode drongen tot overige westerse marines de eerste geluiden van de nieuwe Maritime Strategy van de U.S. Navy door, die naast een offensieve,
voorwaartse doctrine tegen strategische Sovjet-onderzeebootbastions, de constatering
bevatte dat er van de Rode Vloot minder dreiging uitging naar de wereldwijde slocs
dan eerder was verondersteld.265 Deze noties gaven ‘Plannen’ mogelijk (mede) reden tot
nadenken over de vloot van de toekomst.
Inderdaad vonden daar toen brainstormsessies plaats om “met de benen op tafel” te
discussiëren over de Koninklijke Marine in komende vijf tot vijftien jaar. Schout-bijnacht b.d. J.L. Spoelstra, toentertijd als overste werkzaam bij ‘Plannen’, zei hier later
over: “De waarschijnlijkheid dat er een groot nucleair conflict kwam, die was laag. En
als je aan een marine bouwt, dan moet je zorgen dat die toch het grote scala kan bestrijken. Daar komt crisisbeheersing uit voort. Waar ga je crisis beheersen? Nou, wij wisten
wel dat dat buiten het nato-gebied zou zijn”. Gaandeweg ontstond bij deze groep officieren, onder wie sbn J.H.B. Hulshof en Brainich von Brainich-Felth, die beiden kort
hierna bevelhebber werden, het idee: “[…] hoe het afloopt weten we niet, maar alles op
die kaart van een grootscheeps conflict in Europa zetten volstaat niet, we moeten ook
gereed zijn in denken voor het lagere gedeelte van het geweldsspectrum”. Bij deze groep
officieren leefde wel het besef dat de navo zeer belangrijk was, maar zich geheel in dit
“keurslijf ” te laten dwingen zagen zij niet zitten. Ook verwierpen zij de optiek dat enkel de U.S. Navy en Royal Navy Europese belangen out-of-area behartigden, terwijl de
Koninklijke Marine dan uitsluitend plaatsvervangende eenheden in eastlant leverde.266
Steeds weer probeerde Plannen in de memorie van toelichting van de defensiebegroting
“een enkel zinnetje” over out-of-area-belangen van Nederland op te nemen, onder verwijzing naar de waarschijnlijkheid van te ontstane conflicten. Viceadmiraal Brainich von
Brainich-Felth hoopte dat de politieke leiding iets in de trant kon zeggen als: “de kans
dat er iets gebeurt in het navo-gebied in de eastlant-area is natuurijk zo gering, of die
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schatten wij laag in, en die brandhaard daar verderop dat is wel heel erg belangrijk. Die
escortegroep gaat daarom van hier naar daar, en eventueel als het hier weer nodig is,
kunnen we deze terughalen.”267 Het laatste was overigens geheel in lijn met het plan Hula
Bell, waarin een dusdanige maritime flexibility al was meegenomen.
De Marinestaf liet geen gelegenheid voorbij gaan bovengenoemde ideeën onder de
aandacht van politiek Den Haag te brengen. Brainich von Brainich-Felth hierover:
“[…] daar werden buiten dat anderen dat wisten, door ons Kamerleden over benaderd”.268 Ook werd deze materie door de marinebevelhebber tête-à-tête met de minister
besproken. Vooralsnog bleven de pogingen tot politieke beïnvloeding zonder concreet
resultaat. Wel lanceerde in januari 1985 A.B.M. Frinking, oud-landmachtofficier en
defensiespecialist in de Tweede Kamerfractie van het cda, de grootste regeringspartij,
het idee voor een multinationale Europese vlooteenheid. Deze diende onder meer nabij Zuidwest-Azië te oefenen, om zo het oude continent “herkenbaar te maken” alsook
een blijk van erkenning te geven van de grote economische en militair-strategische
betekenis van dit gebied. De cda-parlementariër noemde Nederland, Italië, GrootBrittannië en Frankrijk als leveranciers van fregatten. Hij stelde tevens dat “[…] als
het erop aankomt […]de Koninklijke Marine overal ter wereld [moet] kunnen optreden om de Nederlandse koopvaardijbelangen te beschermen”. Het Kamerlid hoopte,
in navolging van de Marinestaf, dat de Nederlandse regering een dergelijk idee wilde
overwegen en bespreken met landen van bijvoorbeeld de weu. Zeker nu de Verenigde
Staten onder de regering-Reagan (1981-1989) sterk aandrongen op Europese versterking van de westerse verdediging binnen maar ook buiten het navo-gebied. Washington nam militair mondiaal de westerse, maar vooral ook Amerikaanse belangen waar.
De Verenigde Staten verweten de Europeanen vooral dat zij geen verantwoordelijkheid
wensten te dragen voor belangrijke zaken als de eigen grondstoffenvoorziening. Frinking verwees bij dit laatste gegeven vooral naar recente contacten met senator W.V.
Roth, jr., een verklaard voorstander van de terugtrekking van Amerikaanse strijdkrachten uit Europa indien de overige navo-lidstaten niet meer wensten te ondernemen
voor de verdediging van westerse belangen.269
De invloedrijke Republikein Roth, voorzitter van de U.S. Senate Governmental Affairs
Committee en van de Permanent Sub-committee on Investigations, had in augustus 1984
tezamen met de Democraat S.A. Nunn, jr. in de senaat een ternauwernood (44 tegen 51
stemmen) verworpen amendement ingediend om Europese bondgenoten meer te laten
investeren in hun defensie op straffe van terugtrekking van Amerikaans eenheden. Hij
liet verder weten dat consultatie en debat tussen de bondgenoten over de toekomst van
de navo niet moest worden beïnvloed door kortetermijnoverwegingen als budgetten.
Vooral omdat de Sovjet-dreiging voor het Westen wereldwijd was waar het de “lifeblood
upon free access to imported raw materials and the world market” betrof. Roth benadrukte dat de Amerikaanse oproep aan de alliantie “to broaden its horizon cannot be
equated with a call upon nato to underwrite U.S. foreign policy. On the contrary, if our
European allies become genuinely involved in areas such as defending the Persian Gulf,
they will be in a stronger position to modify policies with which they are uneasy”. Dreigend en met het eerdere amendement in gedachten vervolgde hij: “The United States
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will not automatically be obliged to continue to defend European interests which Europe
chooses to ignore”.270
Nu was om meerdere redenen deze Amerikaanse kritiek niet helemaal fair. Siccama
wijst er in een artikel (1996) aan de hand van cijfers van het Zweedse International Peace
Research Institute (sipri) op dat de Europese militaire bestedingen sinds 1970 scherp
toenamen terwijl die van de Verenigde Staten in die jaren een duidelijke daling kenden,
waardoor in 1980 de budgetten op dit vlak in Europa nog “slechts” 33 procent achterbleven bij die van hun grote bondgenoot. Pas in de jaren hierna groeiden de Amerikaanse
bestedingen ten opzichte van de West-Europeanen weer.271 Verder constateerden meerdere Angelsaksische specialisten op het gebied van vrede en veiligheid dat West-Europese
landen omstreeks 1980 wel degelijk out-of-area actief waren, of met hun militaire aanwezigheid in voormalige gebiedsdelen of overzeese provincies, kroonkoloniën of rijksdelen zorgden voor stabiliteit en afschrikking in strategisch belangrijke gebieden.272 Naast
Groot-Brittannië en Frankrijk, verwezen zij naar “second echelon nato powers” als Italië
en Nederland, die deze kwalificatie kregen door hun inzet in multinationale vredesmachten in het Midden-Oosten alsook deelname aan de jaarlijkse grote maritieme oefeningen
in het Caribisch gebied en de Golf van Mexico. Bij het laatste valt op dat Nederland daar
in tegenstelling tot vele andere Noord-Atlantische partners immer in participeerde en
na de Verenigde Staten veelal de meeste schepen leverde.273 Ook gaven medewerkers van
het Pentagon nog in 1983 blijk van “cautious optimism about the levels of out-of-region
defense cooperation elicited by Washington from nato Europe”. Het betrof hier naast
(bescheiden) Frans-Britse inbreng ter bescherming van westerse belangen, onder meer
principeakkoorden over het verlenen van ondersteuning aan Amerikaanse en overige geallieerde force deployments naar Zuidwest-Azië ten tijde van crises, alsook aanvullingen op
het gebied van transportschepen bij een gelijktijdige crisis in Zuidwest-Azië en Europa.
In het laatse geval zouden tien Europese navo-lidstaten waaronder Nederland in totaal
minimaal zeshonderd koopvaardijschepen inbrengen voor de aanvoer van Amerikaanse
versterkingen naar het oude continent.274 Ook hadden de regeringen van de Europese
navo-lidstaten alle bij een topconferentie in juni 1982 inzake crises buiten het verdragsgebied onderschreven dat “[t]hose of us who are in the position to do so will endeavour
to respond to requests for assistance from sovereign states whose security and independence are threatened”.275
In de ogen Washington was de grootste handicap van West-Europa dat het niet tot een
eenduidig gezamenlijk standpunt of samenwerkingsverband kwam wat betreft de problematiek van bedreigingen van buiten het verdragsgebied. De Europese bondgenoten
zouden veelal te gepreoccupeerd zijn met eigen commerciële belangen. Ook benadrukten zij in Amerikaanse ogen vooral interne regionale oorzaken van deze vraagstukken in
plaats van hierin Oost-West tegenstellingen te zien, zoals een supermacht als de Verenigde Staten dat wel deed. Militaire opties (na economische of financiële sancties) konden
pas op hun sympathie rekenen als er vitale nationale belangen, zoals de bedreiging van
eigen overzeese gebiedsdelen, ingezetenen of bedrijven op het spel stonden. Politicoloog
Pijpers verzuchtte dat dergelijke Europese overzeese militaire inzet veelal zonder bondgenootschappelijke consultatie op puur individuele basis of in een ad-hoccoalitie werd on100
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dernomen, met alle nadelige gevolgen voor een enigszins consistent en coherent westers
out-of-area-crisismanagement. Hierbij had hij ongetwijfeld missies in gedachten als de
Frans-Belgische interventie met Amerikaanse transportbijstand in Zaïre in 1977-1978
en de steun van Washington aan operaties van Parijs in de voormalige Franse kolonie
Tsjaad in 1983.276
De algehele politieke reactie in Den Haag op alle oproepen tot meer Europese maritieme out-of-area inzet van zowel de Verenigde Staten, de navo, de eigen marine als de
vvd, enige cda-ers en een enkele pvda-er laat zich, gelet op de eerder gemelde kritische
geluiden op de bondgenootschappelijke oefeningen in het Caribische gebied, raden.
Vanuit de cda-gelederen gaf Tweede Kamerlid en Europarlementariër (aldaar specialist
op het gebied van defensie) J.J.M. Penders in de zomer van 1981 te kennen dat inzake
een eventuele beveiliging van de olietoevoer vanuit het Midden-Oosten, de Nederlandse
bijdrage “niet meteen behoeft te bestaan” uit deelneming aan de rdf. En al evenmin
“noodzakelijkerwijs uit een bijdrage van de marine aan patrouilleringsdiensten”. Eerder
dacht hij aan het geven van economische steun aan landen in die regio of het overnemen
van bepaalde militaire taken van de Verenigde Staten in Europa.277 Penders nam hiermee
afstand van zijn partijgenoot De Geus en stelde zich terughoudend op in deze gevoelige
kwestie. Dit had waarschijnlijk alles te maken met de lopende coalitiebesprekingen tussen het cda, d’66 en de pvda na de parlementsverkiezingen eerder dat jaar. Vooral de
sociaaldemocraten lieten zich die jaren in officiële uitlatingen afwijzend uit over militaire
inzet out-of-area in coalitie met de Verenigde Staten.
pvda-parlementariër en voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie K.G. de Vries sprak zich op 1 april 1981 uit tegen een dergelijke rol in de door de
Amerikanen geïnstigeerde rdf en pleitte voor het vasthouden aan de navo-taken in het
verdragsgebied. In lijn met de toenmalige diffuse partijpolitiek inzake vrede en veiligheid, die, aldus pvda-lid en veiligheidsspecialist B. Tromp, teweegbracht dat de sociaaldemocraten het defensiebeleid als een “quantité négligeable” presenteerden,278 sprak De
Vries vermanend dat vrede en veiligheid in de wereld “niet alleen of vooral met militaire
macht kan worden bevorderd”.279 Leden van een pvda-werkgroep die zich richtte op het
Nederlandse buitenlands beleid, stelden niet lang hierna dat zij het “gezien de Amerikaanse opvattingen over het primaat van kracht boven vrede, ook verwerpelijk [achtten]
om […] ons voorstander te betonen van plannen voor samenwerking op veiligheidsgebied buiten de navo, en van plannen voor een Rapid Deployment Force”.280 Het Tweede
Kamerlid Ter Beek, buitenland-woordvoerder van de pvda en tot oktober 1981 lid van
de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, meende nog in maart 1982 dat
landen van de Europese Gemeenschap (eg), Nederland incluis, “voor het merendeel dan
ook huiverig [stonden] tegenover suggesties van Amerikaanse zijde om middels een of
andere vorm van militaire presentie de olie-aanvoer vanuit het Midden-Oosten veilig te
stellen”.281
De oppositie tegen een dergelijke ontplooiing van de Koninklijke Marine strekte zich
uit tot buiten het Binnenhof. Zo had het eerder genoemde nivv-rapport uit 1981 weliswaar gesuggereerd dat de eigen marine mogelijk kon worden ingezet voor de beveiliging
van de toevoer van vitale grondstoffen, maar de scribenten hadden er ook op gewezen
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dat “anderen” in deze kwestie “uiterste behoedzaamheid” hadden bepleit. In de ogen van
deze kritische geesten zou de bescherming er anders snel toe leiden dat er wereldwijd
interventies met militaire middelen dienden plaats te vinden. De opstellers van het rapport achtten een dergelijke vorm van “neokolonialisme” niet alleen onmogelijk, maar
ook “ongewenst”. Vooral omdat met de beschikbare middelen deze bescherming maar
nauwelijks naar behoren kon worden geboden. De navo miste niet alleen de bevoegdheid ten zuiden van de Kreeftskeerkring te opereren, maar ook de middelen hiertoe. Te
veel eenheden zouden onttrokken worden van taken in het eastlant-gebied. Ook zou
Nederland in een dergelijk geval “een beroep moeten doen op logistieke ondersteuning
in het gebied van de Indische Oceaan door schepen of faciliteiten van andere marines”.
Tenslotte vroegen de auteurs van het rapport, H.J. Neuman en Siccama, zich af of het
Nederlandse politieke stelsel wel opgewassen was tegen de “verwikkelingen” ten gevolge
van militaire deelname aan een conflict in Zuidwest-Azië. Zij wezen daarom op de optie
de bescherming van de olietoevoer aan de Verenigde Staten over te laten, hierin eventueel
gesteund door Groot-Brittannië en Frankrijk. “Dit zou de prijs zijn die we moeten betalen teneinde buiten de verwikkelingen […] in het Midden-Oosten te blijven”. “Kleinere
Europese navo-lidstaten konden in een dergelijk geval hun verdediging in Europa en in
eastlant “intensifiëren” en aldus het hiaat opvullen dat door aanwezigheid van de U.S.
Navy elders ontstond.282
Achteraf kan worden opgemerkt dat de overwegingen in het nivv-rapport tegen het
deelnemen van de Koninklijke Marine aan out-of-area optreden getuigden van een gebrek aan kennis over kenmerken van seapower zoals maritime flexibility. De navo diende
in het licht van de strategie van flexible response en de flexibility in forces immers volledig
gebruik te kunnen maken van de inherente flexibiliteit van seapower. Zeestrijdkrachten
moesten tenslotte niet alleen een bijdrage kunnen leveren aan het weerstaan van een
massale verrassingsaanval, maar ook in staat zijn in andere scenario’s op te treden. Te
meer daar hun flexibiliteit het toeliet ze op korte termijn vanuit bijvoorbeeld de zuidelijke naar de noordelijke Atlantische Oceaan te dirigeren. Bovendien was (onbekend bij
Neuman en Siccama) bij de opzet van het Hula Bell contingency-plan overeengekomen
dat indien een grote crisis in een out-of-area-regio oversloeg naar de rest van de wereld
of indien er daadwerkelijk een mondiaal militair conflict ontstond, de marines van het
Noord-Atlantisch pact prioriteit gaven aan de strijd op de noordelijke Atlantische Oceaan. De uitspraak over de logistiek leek te getuigen van een focus op de Koninklijke
Landmacht, die op dit gebied weinig bekend was met de toepassing ervan buiten het
nationaal kader.283 De km had daarentegen na 1945 structureel van doen met multinationale westerse bevoorrading ter zee (Korea-oorlog, navo-oefeningen, Nederlands-Britse
manoeuvres) die waren vastgelegd in navo-breed toegepaste Britse en Amerikaanse doctrines, alsook met een relatief snel probleemoplossend vermogen over de lange afstand
(denk aan het vervangen van gecrashte boordhelikopters of defecte gasturbines tijdens
de eskaderreizen naar Azië).284 Tenslotte ontkrachtte de opmerking van beide auteurs
over extra Nederlandse inspanningen in de navo-area ter compensatie van elders gepositioneerde Amerikaanse eenheden, hun eerste opmerking over het ontbreken van dergelijke middelen voor inzet in Zuidwest-Azië. De auteurs maken gezien hun genoemde
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bezwaren en woordkeuze (bijvoorbeeld ‘neokolonialisme’) de indruk niet ongevoelig te
zijn geweest voor een eerder artikel in het tijdschrift Internationale Spectator van schoutbij-nacht b.d. J.D. Backer, waarin de oud-vlagofficier vergelijkbare argumenten aandroeg
in zijn kritiek op out-of-area-plannen van de Marinestaf.285 Een en ander doet overigens
niets af aan hun constatering dat, zoals in eerdere alinea’s viel te lezen, er terecht vraagtekens te plaatsen waren inzake afdoende binnenlandse politieke steun voor maritieme
ernstoperaties overzee.
Het laatste ontging de betrokken directies van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, de dab en de dav, natuurlijk nog altijd niet. Zoals cms viceadmiraal Veldkamp al in 1978 mocht ontdekken, was eerstgenoemde (jonge) directie wars van alles
dat “riekte naar taakuitbreiding of operaties buiten nato”.286 Een aspect dat mogelijk ook
speelde, was dat bij de dab, die gelet haar adviesfunctie de krijgsmachtdelen begrijpelijkerwijs kritisch bejegende, de gedachte leefde dat de zeestrijdkrachten langs deze weg de
eigen positie probeerden te versterken.287 De dab werd door de Marinestaf dan ook als
“anti-navy” of als een tegenstander gezien, die enkel opkwam voor de politieke leiding
en geen oog had voor de krijgsmacht in het algemeen en de marine in het bijzonder.288
Wat de zeemacht in deze situatie niet hielp, was dat de ambtelijke top en overige
krijgsmachtdelen de pogingen van marinezijde out-of-area te mogen opereren, met enig
wantrouwen tegemoet traden. De marineleiding had daarbij het idee dat er in die jaren
vooral bij de top van de Koninklijke Landmacht weinig sympathie voor dit streven bestond. De landmacht focuste zich op het te verdedigen vakgebied in de Noord-Duitse
Laagvlakte en zou naar de mening van menig vlagofficier bevreesd zijn dat de marine
enkel uit was op meer materieel en budget ten koste van landstrijdkrachten.289 “[M]eer
zee betekent ook meer schepen”, zo zou hun gedachtegang zijn geweest.290 Van landmachtzijde gaf het Bureau Politiek-Strategische Zaken bij monde van het hoofd, majoor
R. Groot, begin 1982 te kennen dat Nederland “in feite” (qua uitrusting en opleiding)
de eenheden miste om overal ter wereld te kunnen worden ingezet en daarom sowieso
negatief stond tegenover bijvoorbeeld de door Washington geïnitieerde rdf. “Wellicht”
was de Koninklijke Marine tot een dergelijke missie in staat, maar oorlogsschepen kenden zijns inziens “een beperkte invloedssfeer”. Een eventueel bijkomende inzet van mariniers hield volgens hem een dusdanig grote omvang van de Nederlandse inbreng in
dat alleen al uit kostenoverwegingen de politieke haalbaarheid ervan twijfelachtig was.
Een substantiële bijdrage was naar de mening van Groot evenwel juist noodzakelijk om
een ondergeschikte Nederlandse rol in een dergelijk militair “avontuur” voor te zijn.
Daarnaast voorzag hij een scala aan complexe vraagstukken als het maken van procedurele afspraken, het coördineren van multinationaal optreden, het opstellen van rules
of engagement, en logistieke en verbindingsproblemen. Groot eindigde waarschuwend
dat ons land alleen in samenwerking met bondgenoten op effectieve wijze buiten het
navo-verdragsgebied kon optreden. Een Nederlandse deelname aan de rdf in welke
vorm dan ook achtte hij zodoende “uitgesloten”.291 Weinig verrassend ontleende (ook)
het bureauhoofd zijn argumentatie aan het artikel van schout-bij-nacht b.d. Backer. Het
verrast dat Groot, met Backer, niet onderkende dat het gros van de door hem genoemde
problemen al lange tijd door de marines van de navo, die in een ad-hoccoalitie out-of103
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area vermoedelijk de boventoon zouden voeren, bij multinationale maritieme oefeningen waren aangepakt en dat schepen over wereldwijde verbindingen beschikten.292
Pogingen van de marine elders op het Plein (het departement van Defensie) steun te
zoeken voor een out-of-area-strategie waren in de ogen van Marinestaf evenmin zinvol.
Het gegeven dat de toenmalig chef Defensiestaf, generaal der Infanterie G.L.J. Huyser
(1983-1988), het landmachtuniform droeg, maakte dat de zeestrijdkrachten het idee
hadden dat zij ook daar vergeefs aanklopten.293 Ook bij zijn plaatsvervanger, generaalmajoor van de Koninklijke Luchtmacht P. de Weerdt, zou de marine naar eigen zeggen
aan het verkeerde adres zijn.294
De dab zat in die jaren inzake deze materie op één lijn met Buitenlandse Zaken en dan
vooral met de directie Atlantische Samenwerking en Veiligheidszaken. Dit tot verdriet
van de afdeling Plannen van de Marinestaf. In de aanloop naar de Defensienota 1984
probeerden de zeestrijdkrachten tevergeefs in deze tekst een verwijzing naar optreden
buiten het verdragsgebied op te laten nemen. Behalve de km waren alle betrokkenen
op dit punt zeer terughoudend of ronduit negatief. M.P. Kramer, Nederlands juridisch
adviseur bij het navo-hoofdkwartier, meende bijvoorbeeld medio 1981 in een debat met
Brainich von Brainich-Felth, toentertijd hoofd Plannen, dat er in Brussel “nogal wat aarzeling” bestond wat betreft het denkbeeld van navo-acties buiten het bondgenootschappelijke gebied: “zo ver zijn wij voorlopig zeker nog niet”.295 Kapitein-ter-zee J.J.W. van
Waning, een van de marineofficieren die participeerden in het aanleveren van teksten
voor bovengenoemde defensienota hierover:
“Wat een problemen we hadden in een werkgroep, die je dan moet hebben, met het
optreden buiten nato-gebied, met de landmacht, en de luchtmacht en Buitenlandse
Zaken […]. Om daar iets substantieels in te krijgen was ongelofelijk. Ik bedoel, het
eindigde op een gegeven ogenblik dat een buitenlandse zakenman mij op de schouder
klopte en zei: ‘Maar Jan Willem, je ziet toch geen Nederlands marineschip in de Golf
varen’. Dat was in 1983.”296
Ook marineofficier Spoelstra zag zich in die jaren met deze opstelling van de dav geconfronteerd. Hij probeerde in een nota ten behoeve van de door Van Waning aangehaalde
werkgroep inzake Optreden Buiten navo-Gebied, aan te geven wat de overzeese en maritieme belangen van Nederland waren, in het bijzonder waar het de afhankelijkheid
van toevoer van grondstoffen betrof uit de zuidelijke Atlantische en Indische Oceaan.
Hij had dit alles al bij de Britten en Amerikanen geïnventariseerd zien worden. Maar
Buitenlandse Zaken gaf naar zijn zeggen niet thuis, omdat een publiekelijke officiële
erkenning ervan inhield dat ons land deze belangen moest gaan beschermen. Dit zou op
haar beurt weer met zich meebrengen dat Nederland zijn flexibiliteit opgaf. Spoelstra gaf
in de werkgroep, waarin ook de land- en luchtmacht participeerden, aan, dat hij ermee
kon leven indien Den Haag deze feiten van belangen overzee negeerde, maar dan moest
het wel officieel aangeven waarom het dit niet deed.297
De dav, bij monde van Spoelstra’s gesprekspartner jhr. J.P. de Savornin Lohman, liet
zich hier later over uit. Buitenlandse Zaken zat toentertijd in een lastig parket nadat de
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Verenigde Staten naar aanleiding van de Sovjet-inval in Afghanistan de Carter Doctrine
had afgekondigd en had aangegeven dat Zuidwest-Azië van vitaal belang was. “Daar
waren mensen zenuwachtig over in [Haagse] politieke kringen”. Vooral omdat het beleid
in die jaren sterk gericht was op ‘Wat vindt de Kamer? Wat kan politiek?’. Het departement aan de Bezuidenhoutseweg droeg dit ook zo uit. “We hadden al genoeg aan ons
hoofd met de Oost-West relatie en de defensie-inspanning”, aldus Lohman. “Het ging
in belangrijke mate om die […] kruisvluchtwapens, om Nederland aan boord te houden
in de navo”. “Out-of-area kon daar dus niet bij”. “De druk in die tijd van links[…], van
de publieke opinie, die was enorm […], dat had tot enorme ellende geleid in de Kamer”.
“Er was als het ware ingeheid in Nederland dat de navo al omstreden genoeg was […].
Omdat de navo zich beperkte tot de eigen veiligheid hiér, kon het nog net. […] En als je
dan ook nog eens een keer zou zeggen: ‘we hebben belangen buiten het navo-verdragsgebied, en we moeten echt serieus rekening gaan houden met al die olie die hier naar
toe komt’, dan was dat gewoon té veel”.298 De algehele gedachte hierachter was dat ons
land door de Amerikanen zou worden meegezogen in een overzees conflict, een vrees die
voortkwam uit het wantrouwen onder delen van de bevolking tegenover Washington,
dat in die jaren wereldwijd intervenieerde. Te denken viel aan de steun voor rechtse Contra’s in het Sandinistische Nicaragua, de inval in Grenada (1983), en bombardementen
op Libanon (1983-1984) en Libië (1986). Dit alles bezag een deel van de Nederlandse
samenleving niet zozeer in samenhang met de Oost-West controverse, maar in de context
van de Verenigde Staten die alleen haar eigen belangen vertegenwoordigde. Kortom,
Buitenlandse Zaken stelde zich consequent terughoudend op inzake wereldwijde Nederlandse marine-ambities, omdat er geen politieke ruimte bestond voor een positief standpunt inzake “die hele relevante vragen” over mogelijke out-of-area inzet. Verder speelde
voor het departement mee dat bij een eventuele vergaande militaire betrokkenheid bij
een Amerikaanse interventie overzee, mogelijk de verdediging van het eigen grondgebied
in het geding kwam.299 Het was een angst die ook bij andere Europese navo-partners
speelde, zoals het op dit punt immer terughoudend opererende Noorwegen.300
Samengevat: ondanks voortdurende lobbypogingen van de Marinestaf, (incidenteel)
ondersteunend vuur uit politieke hoek en Amerikaanse druk, hield Den Haag op de
plaats rust wat betrof out-of-area-beleid met enforcement of presence operaties in crisisgebieden als Zuidwest-Azië. Binnenlandse politieke druk, angst voor verwaarlozing van de
defensie van het Europese territoir, alsook wantrouwen tussen diverse componenten van
het Ministerie van Defensie waren hier debet aan.
Last but not least speelden er politiek belangrijkere kwesties die de gemoederen al hoog
genoeg deden oplopen zoals de eventuele plaatsing van Amerikaanse kruisvluchtwapens.
Belangenbehartiging overzee buiten de vs om?

Het verbaast gezien het bovenstaande niet dat de beide bewindslieden die de Defensienota 1984 uitbrachten, die van Buitenlandse Zaken en van Defensie, het veiligheidsbeleid in geografische zin tot het navo verdragsgebied beperkten. De plannen van de
krijgsmacht zagen zij, zo leek het, uitsluitend in het kader van de behoeften van de navostrijdkrachten in Europa. Een en ander kwam in de paragraaf ‘De veiligheid buiten het
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navo-gebied’ tot uitdrukking. Hierin constateerde het centrumrechtse kabinet-Lubbers
overigens wel dat bepaalde conflicten die zich buiten het navo-verdragsgebied voltrokken (of hadden voltrokken), de veiligheid van de Noord-Atlantische gemeenschap raakten. Onrust en spanningen elders in de wereld konden door de toenemende interdependentie ook in de toekomst hun (directe) weerslag hebben op de alliantie. Tevens konden
vitale belangen van één of meer lidstaten afzonderlijk worden aangetast. Economische
belangen vormden hiervan een belangrijk bestanddeel, immers: “de geïndustrialiseerde
landen van West-Europa zijn sterk afhankelijk van grondstoffen, die uit andere werelddelen over zee moeten worden aangevoerd. Zo zou een langdurige stagnatie van de aanvoer van ruwe olie uit de regio van de Perzische Golf, directe gevolgen kunnen hebben
voor de West-Europese navo-landen”.301
Onvermeld bleef evenwel dat Nederland één van deze staten kon zijn, of dat bij de bescherming hiervan sprake kon zijn van een directe eigen unilaterale of bondgenootschappelijke militaire rol. Buiten het verdragsgebied leek ons land zodoende, voorkomende
gevallen van vn-vredesoperaties daargelaten, weinig te zoeken te hebben. Niettemin,
zo redeneerde het kabinet, toonde Nederland wel degelijk door deelname aan laatstgenoemde missies “zich bereid militair een bijdrage te leveren aan het in stand houden van
vrede buiten het navo-verdragsgebied”.302 Een en ander stoelde op de overtuiging dat
participatie in vredesoperaties mede ten doel moest hebben spanningen weg te nemen en
onrecht tegen te gaan. Uiteindelijk droeg deze politiek in de ogen van Haagse beleidsmakers bij aan de veiligheid van Nederland door voorkoming van oorlog en de bevordering
van vrede en veiligheid waar ook ter wereld.303
Naast deze, merendeels door de internationalistich-idealistische traditie ingegeven motieven, woog in dit uitzendbeleid inzake stabiliteit brengende ‘politietaken’ mee, dat Nederland in deze periode een weinig positieve indruk maakte in de Verenigde Staten. Het
stelde het plaatsingsbesluit van Amerikaanse kruisvluchtwapens in Nederland steeds uit,
terwijl het tevens negatief reageerde op druk uit Washington inzake burden sharing en
eventuele out-of-area assistentie. Dit alles leidde ertoe dat Den Haag, en dan vooral het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, toch een gebaar wilde maken naar het Witte Huis.
De Amerikaanse regering streefde in die jaren naar een diplomatieke oplossing voor het
geweld in het Midden-Oosten, onder meer door inzet van multinationale vredesmachten, en vroeg hiervoor concrete bijdragen van andere landen. Dit betrof de uitzending en
langdurige stationering van (kleine) militaire eenheden aldaar.304 Nadat Nederland hiervoor werd aangesproken op zijn stand-byaanbod, stemde de regering toe. Deze, door de
gehele krijgsmacht weinig gewaardeerde inzet, vond plaats in het kader van internationale vredesmachten als de United Nations Interim Force in Lebanon (unifil) (1979-1985,
een pantserinfanteriebataljon van de Koninklijke Landmacht en enige marechaussees) in
Zuid-Libanon en de Multinational Force and Observers (mfo) in de Sinaï nabij de Israelisch-Egyptische grens (1982-1995). Eenheden uit de gehele krijgsmacht participeerden
in deze laatste missie, waarbij het Nederlandse contingent maximaal ruim honderd man
telde. Verder continueerde Nederland in deze regio zijn in 1956 begonnen deelname aan
de vn-waarnemers van de untso. Zowel aan de mfo als de untso leverde de Koninklijke
Marine een bescheiden hoeveelheid officieren en manschappen.305
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Deze uitzendingen pasten in het vanaf 1983 in de Grondwet verankerde internationalistisch-idealistische streven Nederland de ontwikkeling van de internationale rechtsorde
te doen bevorderen.Vooral de unifil-inzet echter leidde tot terughoudendheid bij latere
missies. Een kritische reactie van parlement en media, problemen rondom uitzendingen
van (kl-) dienstplichtigen, de machteloosheid van de vredesmacht tegenover de strijdende partijen en de hieruit voortkomende uitzichtloosheid van de missie, alsook de
geringe flexibiliteit die een vn-stand-byaanbod kon bieden (de landmacht moest ondanks navo-verplichtingen knarsetandend toezien dat een geheel bataljon op uitzending
ging), maakten dat een nieuw aanbod aan de volkerenorganisatie eind 1985 bescheiden
van omvang was. Het betrof slechts kleine gespecialiseerde detachementen, waarbij van
marinezijde enige mariniers en een fregat in aanmerking kwamen.306
Naast deze stabiliserende ‘politietaken’ van (relatief kleine) contingenten voor vredesmachten en de uitzending van vn-waarnemers, zette Den Haag najaar 1983 evenzeer
koers naar het Midden-Oosten in het kader van concurrerend handelen. Ondanks de
verzuchtingen van menig zeeofficier over de Defensienota 1984, vonden vlagvertoon,
delen van het export- en industriebeleid en defensie-materieelverwerving elkaar hier in
het kader van eigen nationale belangenbehartiging. Hoofddoelstellingen van het Ministerie van Economische Zaken waren bijvoorbeeld het vergroten van de export en
het gelijktrekken van financieringsvoorwaarden voor het exporterende bedrijfsleven. Dit
departement streefde naar bundeling van acties voor de exportpromotie door vooral
programma’s van de Economische Voorlichtingsdienst (evd), die zich richtte op groeimarkten, “waarvan het Midden-Oosten er een van is”.307 “Ter bevordering van de export
als behartiging van Nederlandse economische belangen” dienden derhalve bilaterale contacten te worden gelegd. Buitenlandse bezoeken door bewindslieden en het uitzenden en
ontvangen van handelsmissies waren hierbij middelen om te komen tot investerings- en
beschermingsakkoorden, en tot overeenkomsten inzake economische en technische samenwerking.308
Het defensiebeleid sloot naadloos aan op deze uiting van de traditie van internationaal
commercieel en concurrerend handelen. De Defensienota 1984 was hierover duidelijk:
“[…] daar het defensiematerieel vaak technologisch geavanceerd is kunnen orders voor
de krijgsmacht, mede door hun uitstralingseffecten, een belangrijke bijdrage leveren
aan het bevorderen van de industriële ontwikkeling. Waar defensie en industriële belangen elkaar ontmoeten zal actief worden gezocht naar mogelijkheden om de levensvatbaarheid van m.n. die industriesectoren te versterken, die uit oogpunt van speerpunt-, sector- en innovatiebeleid door van voorhanden zijnde kennis en ervaring van
belang zijn.”309
Een illustratief voorbeeld van dergelijke actieve steun met betrekking tot ‘groeimarkt’
Midden-Oosten volgde al snel met de oefenreis van de nieuwe mijnenjager Hr.Ms. Alkmaar naar de Middellandse Zee in januari 1984. Samen met haar Franse zusterschip
Eridan deed het vaartuig onder meer het Egyptische Alexandrië aan. Hier werden, in
navolging van de eerdere eskaderwereldreizen tentoonstellingen ingericht en presentaties
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gehouden, waarbij vertegenwoordigers van de Nederlandse industrie aanwezig waren als
de werf Van der Giessen-de Noord Marinebouw bv (gnm).310
Een andere interessante ontwikkeling in 1984 in de context van mogelijke Nederlandse maritieme out-of-area operaties betrof de manoeuvres van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken om de Verenigde Staten verder te appaiseren en tegelijkertijd de
nationale overzeese belangen te beschermen. Opvallend is in dit kader een passage uit
een toespraak van minister Van den Broek op 2 oktober 1984 bij het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen te Brussel. De bewindsman verduidelijkte hierin
achtergronden van het beleid. Hij stelde vast dat de Europese landen met het oog op
hun vitale belangen consequenties dienden te trekken en hun bereidheid moesten tonen
om – niet in navo-verband – ook buiten Europa op te treden.311 Het leek een bijna revolutionaire uitspraak in het licht van de eerdere officieel geuitte terughoudendheid inzake
nationale mondiale marineambities en het aandringen van saclant en de Verenigde
Staten op meer Europese militair-maritieme inzet elders in de wereld. Toch kwam de
opmerking van Van den Broek gezien bepaalde strikt Europese ontwikkelingen, niet
helemaal onverwacht.
Al in mei 1980 was in het Europese Parlement een ontwerpresolutie ingediend over
de bewaking en bescherming van zeeroutes waarlangs strategisch materiaal naar de eglidstaten werd vervoerd. Een parlementaire commissie onder leiding van A.F.E. Diligent
gaf eind november van dat jaar, dus na het uitbreken van de Iran-Irakoorlog, haar steun
aan deze resolutie, waarna zij op 28 november 1980 in het parlement werd aangenomen. Het Europese parlement verklaarde in de resolutie dat het “verontrust [was] over
de kwetsbaarheid van de zeeroutes tussen de Gemeenschap en Afrika, de Perzische Golf
en andere delen van de wereld, terwijl de gebieden ten zuiden van de Kreeftskeerkring
niet onder het Noord-Atlantisch verdrag vallen en van de toenemende sterkte van de
zeemacht van de Sovjet-Unie, zowel de marine als de koopvaardijvloot, een steeds grotere en weldoordachte dreiging voor deze gebieden uitgaat”. Tevens constateerde het
parlement “met zeer grote bezorgdheid” dat de oorlog tussen Iran en Irak voortduurde
en dat een mogelijke continuering en uitbreiding ervan in de regio van de Perzische Golf
de olievoorziening van Europa direct kon bedreigen. Het oude continent was zodoende
“dubbel kwetsbaar”: wegens zijn afhankelijkheid van grondstoffen overzee en wegens de
“sterke – potentieel vijandige”militaire aanwezigheid van de Sovjet-Unie op zijn “externe
verbindingsroute”. De resolutie citeerde in dit verband de chef van de Franse marinestaf, amiral J. Lannuzel. Deze had eerder dat jaar verklaard dat binnen het Atlantisch
bondgenootschap de overtuiging groeide dat “iedere lid-staat zijn zeevaartverkeer met
het buitenland slechts kan beveiligen wanneer hij bereid is om met zijn partners de nodige militaire inspanningen te leveren, aangezien hij alleen toch niet over de middelen
beschikt om de veiligheid van zijn scheepvaart te verzekeren”. Een gezamenlijke Europese bescherming hiervan zou in de ogen van de Eurparlementariërs doeltreffender zijn
naarmate ze gebaseerd was op “systematisch overleg, zowel op technisch als op politiek
vlak” wat betreft de verdeling van de lasten. De resolutie verzocht die lidstaten “die over
een marine beschikken hun patrouilletochten in de gebieden die niet onder het NoordAtlantisch verdrag vallen te coördineren”.312
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In de zomer van 1984 vond in de Rode Zee een reeks explosies van zeemijnen plaats.
Mede gelet op het grote belang van deze zeestraat voor het internationale (en dus ook
Nederlandse) scheepvaartverkeer zond Nederland, evenals vier andere westerse landen,
ter assistentie van de lokale autoriteiten als die van Egypte, mijnenjagers naar deze wateren. Zij zouden hun zoekoperatie aldaar in november van dat jaar beëindigen.313 In het
licht van de resolutie van het Europees Parlement en deze missie (die tevens poogde – het
havenbezoek in januari aan Alexandrië indachtig – Caïro voor aanschaf van dit type mijnenjager te interesseren), zijn de woorden die Van den Broek in oktober 1984 in Brussel
sprak minder schokkend. Te meer daar de Nederlandse bewindsman zijn Belgische gehoor toen liet weten dat de Europese opstelling ten aanzien van de veiligheidsvraagstukken buiten Europa, van belang was in de verhouding met de Verenigde Staten. “Het is
niet geheel ondenkbaar dat de Westeuropeanen voor de keus komen te staan: ofwel de
mogelijkheid onder ogen zien dat de opbouw van de Rapid Deployment Force leidt tot
een toenemend beslag op de Amerikaanse reserves, die verondersteld worden bij een conflict in Europa daar ingezet te worden […] ofwel zelf op het veiligheidsgebied een grotere
rol spelen buiten Europa”. Maar, zo liet de Nederlander direct hierop volgen, “[…] dat
laatste zal echter niet in navo-verband moeten gebeuren”.
De binnenlandse politieke druk indachtig benadrukte de minister dat het doel van de
navo uitsluitend de handhaving van veiligheid in het verdragsgebied betrof. Omdat de
navo geen gemeenschappelijk out-of-area-beleid kende, aldus Van den Broek, was juist een
gesprek hierover in Europese kring “nuttig”. Het confronteerde allereerst de eg-lidstaten
met de vraag welke consequenties hun veiligheidsbelangen buiten het Noord-Atlantische
verdragsgebied voor een gezamenlijk veiligheidsbeleid hadden. Verder kon een “beter gebruik” van de nauwelijks actieve weu “een belangrijke bijdrage” aan de oplossing van dit
vraagstuk leveren zonder Washington te veel van zich te vervreemden, terwijl een grotere
betrokkenheid van Parijs bij het gemeenschappelijke veiligheidsbeleid zo mogelijk leek.314
Hoewel ongewis bleef waar deze eenheden vandaan moesten komen, leek het Nederlandse kabinet gelet op het bovenstaande najaar 1984 in Europese context te verkennen
wat mogelijk was op het gebied van militaire missies buiten het Noord-Atlantisch verdragsgebied. Zo kon Washington tevreden worden gesteld. Verder hoefden zo minder
Amerikaanse eenheden – belangrijk voor de eenheid van de navo-defensie en uiteindelijk de Nederlandse veiligheid − aan Europa te worden onttrokken. Bovendien was
een strikt Europese belangenbehartiging overzee van voor Nederland vitale grondstoffenaanvoer acceptabeler voor de nationale oppositie, die uiterst kritisch stond tegenover
Amerikaans expeditionair optreden.315
Ongetwijfeld speelde bij dit alles eveneens mee dat in Den Haag een luwte rondom de
kwestie van de stationering van kruisvluchtwapens was opgetreden, nadat de regering in
juni 1984 een Kamermeerderheid achter zich had gekregen de plaatsing hiervan afhankelijk te maken van voortgaande stationering van Sovjet ss-20-raketten, met als ijkpunt
november 1985.316 Toen in dat najaar was gebleken dat de Sovjet-Unie met de plaatsing
was doorgegaan, zette de Nederlandse regering het stationeringsbesluit door, met gelijktijdige afstoting van vier kernwapentaken, waaronder die van nucleaire dieptebommen
van de Koninklijke Marine.
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Door het matigende en open optreden van de in maart dat jaar in Moskou aangetreden
partijleider M.S. Gorbatsjov ontstond er daadwerkelijk een periode van dooi in de Koude
Oorlog en kwam het tot een vergaande beheersing van defensieprogramma’s. Ook werd
het stationeringsbesluit van de kruisvluchtwapens teruggedraaid. Gezien deze ontwikkelingen ebden vraagstukken van vrede en veiligheid, vergeleken met de jaren daarvoor, allengs
weg uit de publieke belangstelling.317 Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontstond
daardoor verdere ruimte de aandacht te verleggen naar vitale vragen inzake het out-of-areavraagstuk.318 Dat Nederland op het vlak van militair ingrijpen buiten Europa een assertiever
standpunt innam dan voorheen, bleek spoedig aan de hand van de ontwikkelingen in de
voormalige kolonie Suriname. Het eerder door Pijpers betreurde niet-eg/weu gebonden
Europees unilateraal interventiegedrag omstreeks 1980 indachtig, was ook Nederland bij
behartiging van eigen nationaal belang hier op voorhand niet langer geheel afkerig van.
Interventie in Suriname?

In Suriname, dat in 1975 onafhankelijk werd van Nederland, was in 1980 na een coup
een door de militaire top gedoogde regering aan het bewind gekomen. Het neerslaan
van een nieuwe coup tegen legerleider D.D. Bouterse in maart 1982, de moorden op
gearresteerde leidende figuren van de oppositie in december 1982, en de start van een offensief door het Nationaal Bevrijdingsleger (ook wel bekend als Junglecommando) onder
leiding van R. Brunswijk in juli 1986, veroorzaakten een grimmige sfeer in Suriname.
Van Nederlandse zijde werd daarom, onder meer met het oog op de veiligheid van zesduizend Nederlandse ingezetenen aldaar, nagedacht over militaire interventie. Minister
van Defensie Van Mierlo meende bijvoorbeeld eind maart 1982 dat het in dit kader
“niet uitgesloten” was dat het van Nederlandse zijde zou komen tot militaire actie.319
Washington, dat het geflirt van Bouterse met het Cuba van F. Castro met zorg volgde,
legde, zeker na de Decembermoorden, Den Haag de vraag voor of het wilde ingrijpen
met vierhonderd-vijfhonderd mariniers. In dat geval was de regering-Reagan bereid hen
met de U.S. Navy rugdekking te geven tegen een eventuele Cubaanse militaire tussenkomst. Het Nederlandse kabinet liet aanvankelijk ook in deze kwestie de doorslag geven
dat een dergelijk optreden overzee niet was bestand tegen de “intense pressure from the
Dutch left” en dat de regering dan zou vallen, met alle gevolgen van dien voor de eventuele plaatsing van de kruisvluchtwapens en de cohesie van het Noord-Atlantisch bondgenootschap. Verder woog mee dat een aanvaardbaar politiek alternatief voor Bouterse
ontbrak. De Nederlanders gaven de Amerikanen daarom te kennen niet militair in actie
te willen komen. De vs schrok van haar kant terug voor unilateraal interveniëren, gezien
de mogelijke reacties van een buurland als Brazilië en de Centraal-Amerikaanse staten.320
In oktober 1986 volgde, te midden van de strijd tussen Bouterse en Brunswijk, een
verzoek aan Nederland van Surinaamse prominenten en gematigde ministers militair in
te grijpen, de legerleider te verdrijven en de democratische rechtstaat in de voormalige
kolonie te laten weerkeren. Het kabinet-Lubbers stond ditmaal, omdat het een verzoek
van Suriname zelf betrof en omdat het vraagstuk van de kruisvluchtwapens niet langer
de agenda dicteerde, meer open voor het idee te interveniëren. Daarnaast woog nog
altijd de bezorgdheid over de veiligheid van de duizenden Nederlanders in Suriname
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mee. Na diverse overlegronden, onder andere met de Marinestaf, planners van het Korps
Mariniers en een (militair-politieke) Amerikaanse afvaardiging, met het oog op onder
meer steun voor het luchtvervoer van 850 Nederlandse mariniers, lagen er gedetailleerde
(concept) operatieplannen. Den Haag zag in januari 1987 alsnog van interventie af. Het
kabinet achtte de operatie militair te riskant en meende verder dat door de inmiddels
sterk verslechterde diplomatieke relatie met de voormalige kolonie, Nederland zelf te
veel partij was geworden om te kunnen ingrijpen op verzoek van gematigde politici in
Paramaribo.321
Marinelobby, militair-maritiem opereren in een oorlogszone en officieel out-of-area-beleid

De marineleiding was parallel aan de voor haar niet ongunstige politieke wending bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken na 1984, verder aan de weg blijven timmeren ten behoeve van een politieke accordering van een Nederlandse maritieme out-of-area-strategie. De opkomst van de nieuwe Amerikaanse Maritime Strategy en de hierin opgenomen
veronderstelling dat de Sovjet-vloot geen daadwerkelijk mondiaal grand scheme bezat,
bevestigden haar vermoedens dat lokale crises wereldwijd veeleer een bedreiging voor
de westerse aanvoerlijnen vormden.322 Nadat eerder al cms Hulshof hier publiekelijk op
hintte, gingen na hem cms Brainich von Brainich-Felth, plaatsvervangend cms schoutbij-nacht R.C. Veenendaal, maar ook officieren van Plannen Marinestaf als Spoelstra
en Van Waning hierna ‘de boer op’ en verspreidden vanaf 1986 de boodschap van het
belang van Nederlandse deelname aan westerse militaire operaties buiten het navo-verdragsgebied. In lezingen voor een publiek van (oud)officieren en hoge ambtenaren van
de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, het zogeheten diplomatenklasje van
het eerstgenoemde departement, en ook in vaktijdschriften op het gebied van vrede en
veiligheid, hamerden zij op inzet van de marine in multinationaal verband ter bescherming van de Nederlandse handelslijnen.323 Spoelstra gaf later aan dat de lezing die hij
hierover in januari 1986 voor een gehoor van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening
van de Krijgswetenschap hield, in feite een bewerkte versie was van een nota van Plannen
Marinestaf inzake een Nederlandse maritieme strategie out-of-area, die eerder (vergeefs)
was bediscussieerd met dav, dab en de overige krijgsmachtdelen.324 Hijzelf en andere marineofficieren benadrukten intussen dat in tegenstelling tot wat sommigen van hun verbale opponenten beweerden, de veiligheidsbelangen van Den Haag niet altijd strookten
met die van Washington (de vs was bijvoorbeeld minder afhankelijk van de olietoevoer
uit het Midden Oosten) of van andere West-Europese hoofdsteden. Bovendien beschikte
Nederland over andere, eigen maritieme middelen, waardoor er meer mogelijk zou zijn
dan de strikte compensatie van de navo voor inzet van Amerikaanse eenheden in de rdf.
De veel geopperde vraag van tegenstanders van een dergelijke uitzending of het logistiek
mogelijk was met een Europees vlootverband out-of-area te opereren, beantwoordden zij
daarbij stelselmatig bevestigend.325
De zich verscherpende oorlog tussen Iran en Irak bedreigde na 1985 steeds meer het
internationale scheepvaartverkeer. Naast schade aan internationale koopvaardijschepen
in de Perzische Golf door raketten en mijnen van de strijdende partijen, was er in augustus 1987 plots het gevaar van (vermoedelijk Iraanse) zeemijnen in de Golf van Oman
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nabij de Straat van Hormuz, de smalle maritieme toegangsroute tot de Perzische Golf.326
Dit laatste bracht diverse westerse landen tot de overweging iets voor de bescherming van
hun eigen scheepvaart te gaan ondernemen.
In Nederland hadden bijvoorbeeld reders en belangenorganisaties van zeelieden zich
steeds meer doen gelden in de media. Scheepvaartmaatschappijen dreigden hun vaartuigen
onder een andere vlag te laten varen, oftewel ‘om te vlaggen’, om zo van landen bescherming te krijgen die wel met eigen marines in het Golf-gebied vertegenwoordigd waren.
Temidden van deze discussie bracht het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op 18 mei
1987 de nota ‘Wel varen onder Nederlandse vlag’ over de zeescheepvaart uit. Speerpunten hierin waren nu juist behoud van werkgelegenheid voor Nederlandse ingezetenen in
de scheepvaart en de scheepsbouw, en behoud van een maritieme infrastructuur in eigen
land. “Het ontbreken van de schakel zeevervoer […] zou onze positie zowel als vervoerland, als die van havenstaat zwakker maken”, aldus minister van Verkeer en Waterstaat
N. Smit-Kroes (vvd). Voor de veiligheid van de scheepvaart en het scheepvaartverkeer was
het bezit van een vloot onder de eigen nationale vlag in haar ogen van groot belang om
internationaal invloed uit te kunnen oefenen op deze sector. Ook bleef in het licht van
de navo-strategie, die uitging van de instandhouding van de overzeese aanvoerlijnen, de
beschikbaarheid van een nationale vloot van betekenis.327 Kortom: op een moment dat
de Nederlandse zeescheepvaart zowel door economische terugslag als door oorlogsgeweld
op een belangrijke vaarroute onder druk stond, onderschreef het kabinet uit oogpunt van
concurrerend handelen en militaire strategie het bezit van eigen seapower.
Nederland, dat medio 1987 voor een jaar voorzitter werd van de weu, die sinds 1984
op Frans initiatief weer leven was ingeblazen (onder andere voor politieke consultatie
van crises buiten Europa), zocht nu daadwerkelijk naar mogelijkheden het eigen land in
Europees verband in de Golf-regio te laten optreden. Op deze wijze kon het zowel de
eigen belangen aldaar behartigen als Washington tegemoet komen. Parijs gaf al jaren aan
dat een West-Europese interventie out-of-area politiek gezien een betere kans maakte
dan een interventie in navo-verband. In het laatste geval kon, aldus de invloedrijke
Franse politicoloog en buitenlandspecialist J.M. Guéhenno, de indruk ontstaan dat Europeanen enkel in lijn met het beleid van de Verenigde Staten opereerden en zodoende
niet meer waren dan Amerikaanse ‘Cubanen’. Een dergelijk “independant” Europees
beleid kon het in rustiger vaarwater geleiden van crises in de Derde Wereld zijns inziens
dan ook vergemakkelijken.328 Bovendien had het eenkennige en anticontinentaal denkende Groot-Brittannië in maart 1987 te kennen gegeven niet langer afkerig te zijn van
onderlinge Europese militaire samenwerking. Bij monde van minister van Buitenlandse
Zaken, Sir R.E. Geoffrey Howe, liet het weten dat: “Europe no longer dominates American thinking […] as much as it did in the past. […] Closer European defence links
[…] should not be seen as an alternative to nato but as a strengthening of the European
pillar of the Atlantic alliance”. De Britse pers bestempelde deze uitspraak als een “important development in British policy”.329 Los van de ogenschijnlijke steun van Frankrijk
en Groot-Brittannië, zag het kabinet-Lubbers zich in deze kwestie vermoedelijk gesterkt
door signalen uit de hoek van een brede groep Nederlandse experts op het gebied van
vrede en veiligheid. Het betrof hier onder meer een in juni 1987 uitgekomen rapport van
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de Adviesraad Vrede en Veiligheid (avv), een orgaan waarvan de leden een diverse politieke gekleurdheid en vaktechnische expertise hadden. Het rapport ging onder andere
in op out-of-area-problemen die de veiligheid van de eg raakten. Het was naar mening
van de raad “nodig” dat West-Europa zich, mede met het oog op de kwaliteit van de
bondgenootschappelijke relatie, politiek beter voorbereidde op out-of-area-uitdagingen.
Bij regionale of lokale brandhaarden aldaar, waaruit een bedreiging van de westerse veiligheid of economisch belang kon voortvloeien, was volgens de adviesraad “een gemeenschappelijke Westeuropese opstelling (en eventueel handelen) op z’n plaats”.330
De mijnendreiging nabij en in de Perzische Golf leende zich uit militair-maritiem
oogpunt bij uitstek voor een Europese actie. De U.S. Navy had geen mijnenvegers beschikbaar. Haar opruimingstactiek was gebaseerd op helikopters, die snel een landingsgebied voor een amfibische operatie konden schoonvegen, waarbij zij accepteerde dat niet
alle mijnen te vinden waren. Voor een internationale scheepvaartroute was deze insteek
evenwel geen aanvaardbare optie.331 Nederland nam, gesteund door België, eind augustus
1987 het initiatief te komen tot de vorming van een gezamenlijke in Zuidwest-Azië opererende weu-vlooteenheid. Pogingen van Nederlandse marinezijde hier fregatten aan toe
te voegen, liepen onder meer stuk op de vrees van het kabinet dat het binnenlandse politieke draagvlak voor een dergelijke grootschalige missie (nog) niet voor handen was.332
Iets wat overigens wèl gold voor de in Europees verband uit te voeren mijnenruimingsoperatie: in een nipo-enquete liet maar liefst 89% van de ondervraagden zich hierover
kort voor het vertrek van de schepen positief uit.333
Op 7 september besloot de regering tot uitzending van twee mijnenjagers naar de
Golf-regio. De grondslag voor deze beslissing vormde, aldus het Ministerie van Buitenlandse Zaken, “de overtuiging dat de Westeuropese landen een eigen verantwoordelijkheid hadden voor de bescherming van de vrije scheepvaart in de Golf ”.334 Niettegenstaande de publieke steun voor de missie, bleef de oppositionele pvda (gesteund door
de ppr en psp) de uitzending bij monde van de Kamerleden Ter Beek en M. van Traa
verwerpen. Zij vroeg de operaties in ieder geval te beperken tot de Golf van Oman. De
discussie in het parlement ging door de eis van menig oppositielid dat een Brits fregat de
Jannen bescherming moest kunnen bieden, veeleer over de veiligheid van het betrokken
marinepersoneel dan over de strategische betekenis van de eigen inzet.335 Iets wat de d66
overigens wèl inzag. Zij was – mits de Koninklijke Marine onverantwoorde risico’s meed
– dan ook vóór de uitzending en meende dat het door de sociaaldemocraten bepleitte
gedrag riekte naar free riding.336
De inzet werd in Washington gewaardeerd. Zo verklaarde Secretary of Defense F.C.
Carlucci tegenover het Amerikaanse Congres dat de Europeanen verantwoordelijkheid
namen, maar wel bleven coördineren met de vs.337 Een Belgisch-Nederlands flottielje onder (bescheiden) Britse bescherming ruimde in de navolgende maanden diverse mijnen.
Dat hierbij na de inzet in de Rode Zee andermaal de tripartite-mijnenjagers (overigens
ook die van België) als voorbeeld van Nederlands technisch vermogen in de etalage werden gezet, was eveneens meegenomen.338 Door de aanhoudende mijnendreiging bleef
de aanwezigheid van een toereikende West-Europese mijnenbestrijdingscapaciteit in de
Golf noodzakelijk en continueerde Nederland zijn marinepresentie tot aanvang 1989.339
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Een zelfverzekerde Marinestaf bracht in deze periode waarin zowel de missie in de Golfregio als een Fairwind-eskaderreis naar het Verre Oosten en Australië (1988) plaatsvond,
enthousiast een conceptbasisstudie van de grondslagen van het beleid van de Koninklijke
Marine uit. Hierin wees zij erop dat potentiële buiten-Europese conflictzones met strategische grondstoffen voorlopig instabiel bleven, waardoor het belang van militaire middelen voor (multinationale) out-of-area operaties voor de bescherming van het zeetransport
ervan naar Nederland eerder toe- dan afnam.340 De (positieve) ontwikkelingen wat betreft
de veiligheidssituatie in het navo-verdragsgebied zelf en de marinemissie in ZuidwestAzië leidden er bovendien toe dat in de zomer van 1989 in de memorie van toelichting
op de defensiebegroting voor 1990, de door de Koninklijke Marine gewenste verwijzing
naar het belang van bescherming van wereldwijde overzeese aanvoer van strategische
grondstoffen was opgenomen. Het (demissionaire) kabinet-Lubbers ii stelde dat in de
voorgaande jaren sprake was van een toegenomen aandacht van West-Europa voor operaties buiten het navo-gebied. Het toonde een grotere bereidheid zijn belangen aldaar te
behartigen met diplomatieke, economische èn militaire middelen. Een belangrijke factor
was het besef dat de economieën van de West-Europese landen, in het bijzonder die van
Nederland, sterk afhankelijk waren van de internationale handel. Vrije scheepvaartroutes, vooral waar het de olieaanvoer betrof, waren hierbij van groot belang. Tot genoegen
van de marineleiding merkte minister van Defensie Bolkestein in het verlengde hiervan
op: “in veel situaties zijn zeestrijdkrachten door hun flexibiliteit en mobiliteit een goed
middel om buiten het Navogebied op te treden. Ze zijn minder afhankelijk van steunpunten in of nabij het gebied waarin wordt opgetreden dan land- of luchtstrijdkrachten.
Het recente optreden in de Perzische Golf is hiervan een voorbeeld”.341
Het begin november 1989 aangetreden centrumlinkse kabinet-Lubbers iii (cda-pvda)
zette deze beleidslijn voort. Niet in de laatste plaats omdat de nagenoeg gelijktijdige val
van de Berlijnse Muur een duidelijk signaal was dat de Oost-West controverse ten einde
liep. De pvda leek, in tegenstelling tot najaar 1987, nu meer voor deze politiek te voelen.
Het wetenschappelijk bureau van de sociaaldemocraten, de Wiardi Beckman Stichting,
had al de voorzet gegeven nadat in publicaties van M. Krop en P. Scheffer verwijzingen
hadden gestaan naar door Nederland zelf te behartigen belangen met betrekking tot
belangrijke scheepvaartroutes in crisisregio’s. Scheffer sprak over een gebied “waar economie en veiligheidspolitiek elkaar raken”.342
Al snel werd met de Iraakse inval in Koeweit op 2 augustus 1990 de in de defensienota
beschreven veiligheidsanalyse realiteit. Minister van Buitenlandse zaken Van den Broek
gaf een signaal af dat hij een “Politik der Stärke” voorstond. De bewindsman hamerde
op een substantiële Nederlandse bijdrage aan de Golfoorlog. In een navo-overleg op 10
augustus gaf Nederland als enige lidstaat al een politieke toezegging voor een deployment
of forces (enige marineschepen) na hierover onderhands door de vs te zijn benaderd.343 In
de Tweede Kamer, en zeker in de pvda-fractie, leefden er evenwel nog altijd aarzelingen
inzake out-of-area missies. Zoals de toenmalig staatssecretaris van Defensie B.J. baron
van Voorst tot Voorst (cda) hierover opmerkte: “Ethische argumenten gaan er in Nederland gemakkelijker in dan het veiligstellen van olie”. De Iraakse aanval was weliswaar een
inbreuk op de internationale rechtsorde, maar het ontging menigeen natuurlijk niet dat
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het de Verenigde Staten en West-Europa ook ging om economisch eigenbelang. Tevens
speelde mee dat onduidelijk was onder welke autoriteit (vn, weu, navo) de operatie zou
plaatsvinden en wat de betrokken marinevaartuigen in het inzetgebied moesten doen.
Minister van Defensie Ter Beek moest veel overleg voeren met zijn achterban om de
fractie tot een positief uitzendbesluit van twee nabij de Perzische Golf te ontplooien
fregatten te laten komen.344
Ondanks teleurstelling dat niet direct al een bevoorradingschip aan de twee fregatten werd toegevoegd (iets wat in december 1990 alsnog gebeurde), het mandaat voor
de schepen aanvankelijk beperkingen kende en het idee van deelname van driehonderd
mariniers aan de operaties geen invulling kreeg,345 was de marineleiding content over het
feit dat de zeestrijdkrachten als enig Nederlands krijgsmachtdeel in de beginfase van
deze crisis ver overzee werd ingezet en kon optreden. Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
viceadmiraal Van Foreest concludeerde later dat uit de missie ook in de praktijk de politieke erkenning sprak dat de Nederlandse veiligheid zich tot buiten het navo-gebied
uitstrekte. Het betrof uiteraard inzet “ter wille van onze belangen”, maar ook inzet voor
het herstel van de internationale rechtsorde, een verantwoordelijkheid, “waartoe wij
op grond van onze welvaart verplicht zijn”. Dit nieuwe, alom geaccepteerde overzeese
Haagse veiligheidsdenken vormde naar zijn mening de “politieke raison d�être” van de
Nederlandse deelname aan het Golf-conflict 1990-1991.346
Militair-maritieme out-of-area missies en Haags veiligheidsdenken na de Koude
Oorlog 1991-2001

inzet voor vrede en gerechtigheid
Na de Koude Oorlog liet ménig West-Europees land zijn schroom varen out-of-area
militair actief te zijn. Dit was grotendeels terug te voeren op factoren van politieke (uitbreiding van de “democratische vredeszone”) en humanitaire aard. Vooral indringende
beelden in de media van (burger)oorlogslachtoffers – geweld dat zich tijdens de Koude
Oorlog vaak buiten het gezichtsveld van het westerse publiek afspeelde – overtuigden
diverse politici en de bevolking ervan dat er iets gedaan moest worden aan dit leed. Nederlandse politici lieten zich op dit vlak niet onbetuigd.347 Ambtelijke adviseurs van zowel
het Ministerie van Buitenlandse Zaken als dat van Defensie steunden een suggestie van
de avv in oktober 1992 dat zij een advies ging uitbrengen over de vn en haar rol op het
gebied van vrede en veiligheid en de “speciale” rol die Nederland kon spelen. Een dergelijk advies spoorde bovendien met een nog uit te brengen Kamernotitie over militair
optreden in vn-context, waar, gezien de Golfoorlog en zijn nasleep, interessante ontwikkelingen plaatsvonden zoals een door onder meer Nederlandse mariniers beschermde
safe haven voor Koerdische vluchtelingen in Noord-Irak. Eén van de overwegingen van
Buitenlandse Zaken in toekomstige operaties te participeren was namelijk te pogen een
stem te krijgen in de ontwikkeling van dit vn-beleid.348
In de in maart 1993 verschenen Prioriteitennota van het Ministerie van Defensie en
dat van Buitenlandse Zaken, kondigde de regering aan de opkomstplicht van dienst115
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plichtigen ‘mede’ op te schorten omdat beroepsmilitairen eenvoudiger buiten het navoverdragsgebied konden worden uitgezonden. Dergelijke operaties, toentertijd veelal
samengevat onder het containerbegrip ‘vredesmissies’, werden naast de algehele verdedigingstaak voortaan als hoofdtaak van de krijgsmacht aangemerkt. Met de in de nota
vermelde vier tegelijkertijd uit te voeren substantiële vredesoperaties mat ons land zich
wel een hoog ambitieniveau aan.349 De Nederlandse krijgsmacht zag vervolgens tot midden jaren negentig in het kader van vn-uitzendingen inderdaad veel inzet buiten het
Noord-Atlantisch verdragsgebied. Voorbeelden hiervan zijn missies als untac (19921993) in Cambodja, met onder meer een mariniersbataljon, een embargo voor de kust
van voormalig Joegoslavië (1992-1996)350 en unprofor (1992-1995), waarbij de vloot
een embargotaak ter zee kende en mariniers inzet zagen op de berg Igman, alsook Support/Uphold Democracy (1993 en 1994), en de United Nations Mission in Haïti (unmih)
(1995-1996), waarin vloot en mariniers zich respectievelijk deden gelden in een embargo- en peacekeeping-rol.
andermaal suriname
In het verlengde van de grotere bereidheid van regering en parlement, zeker onder multinationale vlag, for the good te willen ingrijpen, kwam begin jaren negentig wederom een
unilaterale interventie in Suriname in beeld. Den Haag dacht toen opnieuw na over inzet
van de Koninklijke Marine ter bestendiging van de democratie in de voormalige kolonie. Bouterse was weliswaar in 1987 officieel teruggetreden uit de politiek, maar hield
op de achtergrond de touwtjes in handen. Zo stuurde hij na onenigheid over het beleid
in december 1990 de burgerregering-Shankar weg na (per telefoon) te hebben gedreigd
met een coup. Bij nieuwe verkiezingen in 1991 werd R. Venetiaan president. Deze drong
de invloed van de militairen terug en kreeg hiervoor op de achtergrond politieke steun
van Nederland, de vs en Frankrijk. Deze landen zouden, aldus sommige bronnen, bereid zijn geweest in een worst case scenario desnoods “kwaadschiks op te treden” om de
invloed van de legerleider te beperken.351 In het voorjaar van 1993 hing er evenwel weer
een staatsgreep in de lucht nadat minister van Defensie S.F. Gilds op 2 april een nieuwe
bevelhebber voor het Nationale Leger aanwees: A. Gorré. Deze voormalige medecouppleger van 1980 had in 1986 de krijgsmacht verlaten en zich van Bouterse gedistantieerd. Nu trad hij op als militair adviseur van de regering-Venetiaan.
De benoeming van Gorré had de instemming van Den Haag. Hij had vóór de Surinaamse onafhankelijkheid onder meer gediend bij het Korps Mariniers en was geen
onbekende van plaatsvervangend cds luitenant-generaal der mariniers H.G.B. van den
Breemen.352 De kring officieren rond de in november 1992 als legerleider teruggetreden Bouterse keurde deze aanstelling echter scherp af.353 Geruchten over een op handen
zijnde putsch namen in de loop van april toe. Bouterse-getrouwen zouden zich al het
gros van de legerwapenvoorraad hebben toegeëigend. Het kabinet-Lubbers besloot na
koortsachtig overleg een plan van Van den Breemen over te nemen waarbij de regering in Paramaribo en Gorré direct een helpende hand werd geboden. Een dag na zijn
beëdiging als bevelhebber landde er derhalve op 15 mei in het diepste geheim een van
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Curaçao afkomstige p-3c Orion van de Marine Luchtvaartdienst op vliegveld Zanderij
nabij Paramaribo met “goederen waar door Suriname om is gevraagd”.354 Het patrouillevliegtuig, zo bleek later, voerde wapens en munitie aan voor militairen die loyaal waren
aan de nieuwe bevelhebber.355 Hierna wisten Gilds en Gorré zich staande te houden en
verstomde het verzet uit de hoek van Bouterse.356 Er zijn overigens aanwijzingen dat de
Nederlandse militaire betrokkenheid in geval van nood groter had kunnen uitvallen. Op
Curaçao en Aruba zouden twee pelotons mariniers stand-by hebben gestaan om te worden overgevlogen naar Suriname en de regering-Venetiaan bij te staan in een eventuele
strijd met Bouterse-getrouwen.357
heroverwegingen inzake multinationale vredesoperaties
Door de val van de enclave Srebrenica in de zomer van 1995, waar een onderbemand
en onderbewapend Nederlands bataljon blauwhelmen was gestationeerd, en de hierna
volgende moordpartij onder duizenden moslimmannen, rees er in Den Haag twijfel over
de hooggestemde doeleinden van de eigen expeditionaire veiligheidspolitiek. De vraag
was of Nederlandse deelname aan de multinationale (vn-)missies deze doeleinden daadwerkelijk naderbij brachten. Oud-topdiplomaat A.P. van Walsum spreekt in dit geval
over een “politieke kater” of een “syndroom” in Haagse kringen.358 In de zomer van 1995
formuleerde het kabinet het zogeheten ‘Toetsingskader uitzending militaire eenheden’.
Al enige jaren was het usance dat de regering het parlement informeerde en betrok bij
de overzeese inzet van de eigen strijdkrachten. Om dit overleg te structureren viel het
besluit een toetsingskader te ontwikkelen. Het betrof veertien criteria inzake politieke
wenselijkheid en militaire haalbaarheid van dergelijke missies. Dit waren onder andere
een zinnig politiek doel dat in beginsel militair uitvoerbaar diende te zijn, adequate
uitrusting van de betrokken eenheden en een transparante commandostructuur. Voorop
stond dat de uitzending plaatsvond op grond van Nederlandse belangen, waaronder de
bescherming van de internationale vrede en veiligheid en/of de bevordering van de internationale rechtsorde.359 Ook stelde de regering in oktober 1996 naar aanleiding van
een avv-rapport over Nederland en vn-operaties, dat ze het van groot belang achtte een
“realistische appreciatie” te maken van mogelijkheden voor de vn militaire middelen in
te zetten om gewapende strijd te verhinderen of in te dammen. Bij elke nieuwe operatie
was “een evenwichtig oordeel” noodzakelijk inzake de haalbaarheid van het mandaat.
Grote enforcement-operaties zoals Desert Storm in 1991 bij de bevrijding van Koeweit
gingen volgens het kabinet de capaciteit van de vn te boven.360
Na de zomer van 1995 volgden er voor Nederland dan ook merendeels helder omschreven multinationale missies, die veelal niet meer in het teken stonden van traditionele vredesmachten, en waarbij de navo of een grote westerse mogendheid als de
vs een leidende rol had. Het gebruik van het luchtwapen en makkelijk terug te trekken militair-maritieme eenheden stonden hierbij meer dan eens voorop. Voorbeelden
zijn de enforcement-acties in 1995 en 1999 (Allied Force) in respectievelijk BosniëHerzegovina en Kosovo, militair-maritieme inzet te land, ten behoeve van embargo’s
en sea denial voor de kust van voormalig Joegoslavië in het kader van de operaties
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Implementation Force (ifor) en Stabilization Force (sfor) (1996-2001). Ook was er
de controle in de Perzische Golf van een handelsembargo tegen het Irak van Saddam Hoessein, in de Multinational Interception Force (mif ) (1991-2001). Intussen
tekende zich onder aanvoering van vvd-leider Bolkestein in die jaren een bijstelling
van het Nederlandse interventionistische beleid in vn-kader af.361 Hij constateerde in
januari 1996 dat er in wezen nauwelijks nog politieke bereidheid bij westerse landen
bestond deel te nemen aan vn-operaties in het hogere deel van het geweldsspectrum.
In de Prioriteitennota werd die bereidheid wèl uitgesproken. In de praktijk echter, zo
meende de liberale voorman, zou die er toch alleen zijn indien “vitale Nederlandse of
bondgenootschappelijke belangen” op het spel stonden. Waar dat niet het geval was,
deed Nederland er zijns inziens goed aan geen grondtroepen ter beschikking te stellen.
“Risico’s moe[s]ten in verhouding staan tot de belangen op het spel”. Nederland moest
derhalve “niet naïef zijn”, maar “realisme boven idealisme stellen”. Bolkestein merkte
over het Nederlandse streven aan vier vredesoperaties tegelijkertijd deel te nemen dan
ook op dit eerder als een bovengrens dan als een ondergrens te zien.362 Iets wat geen
vanzelfsprekend gegeven was, gelet op de constatering in 1997 van twee buitenlandse
en veiligheidsspecialisten, generaal-majoor der mariniers Homan en D.A. Leurdijk
van het Instituut voor internationale betrekkingen ‘Clingendael’, dat het Nederlandse
ambitieniveau te laag zou liggen.363
In het voorjaar van 1996 viel intern bij de grootste regeringspartij pvda te beluisteren
dat sommigen een “enge, egoïstische interpretatie van het nationaal belang” afwezen en
het Nederlandse buitenlands beleid het nationale én internationale belang moest dienen.364
Niettemin liet de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kok ii (pvda,
vvd, d66; 1998-2002), J.J. van Aartsen (vvd), in november 1998 een geluid horen dat
onder zijn verre voorganger Luns niet had misstaan. In een interview met weekblad Elsevier
stelde hij: “Wij willen Nederland op de kaart zetten. […] Wij zijn zeker geen klein landje.
Eveline [Herfkens, minister van Ontwikkelingssamenwerking (pvda)] en ik hebben afgesproken: die terminologie zullen wij nooit gebruiken. Want we zijn een belangrijk land en
we hebben enorme financiële en economische belangen – niet alleen in Europa, ook in de
rest van de wereld”.365 Van Aartsens staatssecretaris D.A. Benschop (pvda) benadrukte deze
visie nog eens in april 2000. Nederland was volgens hem een “middelgroot land”, “zowel
qua economie, geschiedenis, cultuur, […], maar ook gemeten naar het aantal inwoners”.366
Behartiging van de Nederlandse belangen en bevordering van de politieke status (zoals het
najagen van een zetel in de vn-veiligheidsraad en het vasthouden aan een eigen kandidaat
voor de Europese Centrale bank) stonden die jaren bij alle regeringspartijen voorop. Op
het vlak van promotie van de bv Nederland uitte deze politiek zich onder meer in ondersteuning van het (militair-maritieme) bedrijfsleven door marinepresentie op diverse grote
internationale wapenbeurzen als die van de idex in Azië (1993, 1995, 1997, 1999) en
Fairwind-eskaderreizen in 1995 en 2000.367
Vrede en veiligheid in de meest brede zin van het woord, van wereldwijde conflictpreventie tot vredesopbouw, waren hierbij door het Ministerie van Buitenlandse Zaken al
eerder in 1998 tot Nederlands belang bestempeld. In de defensiebegroting van dat jaar,
die een evaluatie van de Prioriteitennota van 1993 bevatte, hielden beide hoofdtaken van
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de krijgsmacht – verdediging en crisisbeheersing overzee – hun geldigheid. Wel kwamen
zij wat de wijze van uitvoering ervan betrof meer in elkaars verlengde te liggen. In beide
gevallen moest worden opgetreden in lokale of regionale crises die konden escaleren en
zo de Nederlandse belangen direct of indirect bedreigen. Dit hield in dat er nauwelijks
verschil meer bestond tussen regionale collectieve verdediging van het navo-territoir en
(vredes)missies daar buiten.368 Als opgemerkt lag de nadruk die jaren op inzet buiten de
vn-context. Alleen acties met sterke Amerikaanse of navo-assistentie in Europa als Allied Harbour april-juli 1999, waar onder andere mariniers en het Landing Platform Dock
(lpd) Hr.Ms. Rotterdam parallel met de Kosovo-oorlog kort steun verleenden in Albanië,
konden rekenen op parlementaire sympathie. Plannen voor mariniersinzet voor een vnvredesmacht in Westelijk Sahara of voor het uitsturen van een fregat ten behoeve van de
International Force for East Timor (interfet) haalden het niet.369
Bij de enige grote Nederlandse vn-missie die jaren, de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (unmee, 2000-2001), waarbij wederom het lpd Hr.Ms. Rotterdam en een
mariniersbataljon inzet zagen, neigden de politieke besluitvormers, zoals politicoloog P.
’t Hart het uitdrukt, tot “micromanagement van de militaire operatie”, met alle gevolgen
van dien voor het nationale mandaat. Tegelijkertijd zag de krijgsmacht, en hiermee ook
de marine, zich steeds meer geplaatst voor het dilemma dat politiek Den Haag haar in
het kader van de behartiging van Nederlandse belangen graag overzee uitzond, maar wel
met steeds minder eenheden èn met een knellend mandaat.370
Conclusie

Het hardnekkig vasthouden door de Nederlandse marinetop aan de filosofie dat de
zeestrijdkrachten mondiaal inzetbaar waren, kon in de jaren na 1945 invulling krijgen
dankzij constanten die het Nederlandse buitenlands beleid en hiermee de nationale strategie van oudsher typeerden. De kern van deze buitenlandse beleidsconstanten betrof
een mix van drie nationale belangen:
- de garantie van de integriteit van het eigen gebied ter beveiliging van eigen ingezetenen;
-	bevordering van de nationale welvaart dankzij het openhouden van handelsroutes en
vergemakkelijken van economisch verkeer;
-	behoud en verhoging van het eigen zelfrespect en internationale prestige door promotie van de internationale rechtsorde en mensenrechten, alsook het bevestigen van de
status van loyaal bondgenoot en maritieme natie.
De bescherming van het Nederlands sociaal-economisch bestaan kwam gezien de afhankelijkheid van de handel met het buitenland in belangrijke mate neer op het beheersen van overzeese verbindingslijnen. Eeuwenlang stonden zo in het buitenlandse beleid
maritiem-commerciële belangen voorop. Bij de behartiging van deze belangen greep
Nederland terug op een staande krijgsmacht en dan vooral in de vorm van een relatief
grote marine, en op de promotie van de internationale rechtsorde. Prestige op dit laatste
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terrein, maar ook wat betreft de status van een oude maritieme natie in de breedste zin
des woords, droegen bij aan ’s lands internationale invloed.
De eerste decennia na 1945 illustreerden dat het Nederlandse buitenlands beleid alle
trekjes van deze constanten in zich droeg. Vraagstukken op het gebied van vrede en veiligheid waren immers de handhaving van de territoriale veiligheid van het Koninkrijk in
Europa en overzee, de zorg voor (overzeese) vrijhandel en benadrukking van de internationale rechtsorde via de vn. De wereldwijde ambities van de km sloten hierop goed aan
en kregen volmondig steun van politiek Den Haag. Ervaren ‘eigen’ staatssecretarissen en
een structureel sympathiserende minister van Buitenlandse Zaken droegen hieraan bij,
evenals een parlement dat na de Tweede Wereldoorlog gevoelig was voor argumentatie
als het grootse Nederlandse maritieme verleden.
Door de ogenschijnlijke bedreiging van Sovjet-zijde van navo’s wereldwijde zeelijnen
na 1965 leken de zeestrijdkrachten van de verdragsorganisatie, en hiermee ook de km,
met de aanzet in 1972 van een hierop toegesneden contingency-verdedigingsplan, officieel een mondiaal takenpakket te krijgen. Ondanks een kritische stellingname van een
groeiend deel van de Nederlandse bevolking en politiek links georiënteerde partijen tegen het instituut krijgsmacht en de ‘imperiale’ marine in de jaren 1965-1972, hielden de
centrumrechste kabinetten vooralsnog vast aan een pro-Amerikaanse veiligheidspolitiek.
In lijn hiermee kon de Koninklijke Marine welhaast ongestoord haar mondiale ambities
in navo-context uitwerken. Tegengeluiden in het beleidsproces wist de Admiraliteit door
onder andere lobbywerk (waarover meer in hoofdstuk 3) bij onder andere het Ministerie
van Buitenlandse Zaken uiteindelijk weg te nemen.
Na 1972 ondervond de marineleiding structureel tegenwind. Ze leek door een steeds
kritischer parlement, publiek èn eigen politieke leiding, haar mondiale ambities te moeten bijstellen. Enerzijds was dit terug te voeren op een consistente houding van de pvda
ten aanzien van indamming van (ogenschijnlijke) gunboat diplomacy tegenover de Derde
Wereld en het tegengaan van humanitair onrecht door op te komen voor mensenrechten
in (voorgenomen) operatiegebieden en samenwerkingsverbanden van de zeestrijdkrachten. Anderzijds handelde de pvda-leiding in lijn met nationale belangenbehartiging door
de nationale territoriale veiligheid voorop te stellen, doordat ze (ook) van mening was
dat out-of-area inzet de verdragsorganisatie blootstelde aan zware nationale en internationale kritiek, wat het Noord-Atlantisch pact verzwakte en zo Nederlandse vitale belangen raakte. Navolgende kabinetten van een centrumrechtse signatuur hielden vast aan
deze beleidslijn. De kwetsbare binnenlandse politieke coalitiestructuur en de publieke
gevoeligheid van het dossier wogen, naast de al heikele nucleaire navo-politiek, hierin
mee, evenals een focus op de eigen territoriale veiligheid. Deze meer continentale politieke visie, maar ook een gewijzigde structuur van de defensietop, maakten dat de marine
minder zelfstandig kon opereren, ook wat betreft haar out-of-area-streven. De officiële
goedkeuring van het maritieme contingency-verdedigingsplan Hula Bell omstreeks 1980
deed hier niets aan af: die lag enkel in het verlengde van de eerdere beleidslijn navoeensgezindheid te uiten en geen verdere confrontatie met Washington aan te gaan.
Ondanks een nieuwe fase in de Koude Oorlog eind jaren zeventig na Sovjet-interventies in de Derde Wereld, de voor met name West-Europa bedreigende oorlog tussen de
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oliestaten Iran en Irak en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse militair-maritieme
aanwezigheid in Zuidwest-Azië, wijzigde Den Haag het beleid inzake militaire ernstoperaties en presentie out-of-area niet. Wederom woog in dit standpunt naast binnenlandse
politieke druk, een sterk vasthouden aan een betrouwbare conventionele collectieve navoverdediging in Europa mee.
Niettemin hielden zowel centrumlinkse als centrumrechtse kabinetten in dit tijdsbestek evenzeer vast aan het steunen van de eigen maritieme sector en volgden zij een beleid
waarin Nederland als grote zeevarende mogendheid op economisch-politiek gebied een
invloedrijke rol had in de wereldscheepvaart. Dit speelde de marineleiding met hieruit
volgende, de eigen nautisch-technische vaardigheden etalerende verre eskaderreizen, in
de kaart.
Kortom: in de jaren 1972 tot begin jaren tachtig bleef het Nederlandse beleid op het
gebied van vrede en veiligheid in het teken staan van handhaving van de territoriale
veiligheid, door het nastreven van bondgenootschappelijke eensgezindheid en zich zo
ver als mogelijk was als loyaal bondgenoot op te stellen. Bevordering van maritiemcommerciële zaken en hieruit voortkomend prestige, alsook de bestendiging van faam
inzake internationaal-idealisme, bleven evenzeer hoog in het vaandel staan. In deze politieke context bleek de km ondanks opgelegde beperkingen uiteindelijk op papier èn in
de praktijk invulling te kunnen geven aan haar mondiale ambities.
Aanvankelijke lobbypogingen van de Marinestaf, incidentele binnenlandse politieke
steun en druk van de navo en Washington ten spijt, hield de regering strikt pas op de
plaats wat betreft een beleid inzake de ontplooiing van de marine in een militaire presentie
overzee. Directe oorzaak hiervan was binnenlandse politieke druk en budgettaire stammenstrijd binnen het defensieapparaat. Toch kwam het in een crisisgebied als ZuidwestAzië tot militaire ontplooiing te land in de vorm van een relatief omvangrijke vredesmacht
en enige ontplooiing ter zee, om de vs te behagen en in lijn te blijven met een ideaal als de
internationale rechtsorde en zorg over vrije handelslijnen. Verder etaleerde het aldaar uit
commercieel-economisch oogpunt eigen nautisch-technische expertise.
Omstreeks 1985 kwam de ommekeer wat betreft mogelijkheden tot militair-maritieme
ernstoperaties buiten het verdragsgebied. Dooi in de Koude Oorlog en het neutraliseren
van het plaatsingsbesluit van kruisvluchtwapens maakten niet alleen dat deze onderwerpen verdwenen uit de publieke belangstelling, maar openden ook de mogelijkheid beleid
te gaan ontwikkelen voor out-of-area-vraagstukken. Den Haag nam op dit vlak een assertiever standpunt in, wat zich uitte in het toepassen van Europese samenwerkingsvormen ter behartiging van eigen nationaal belang overzee nabij het Arabische schiereiland.
Naast het willen tonen van verantwoordelijkheid als maritieme natie van naam, woog
hier het versterken van de Atlantische band mee. Den Haag wilde Washington tevreden
stellen en vitale aanvoerlijnen kunnen waarborgen.
De Nederlandse marineleiding bleef wat betreft een structureel beleid voor deze ernstoperaties buiten het navo-verdragsgebied, onverdroten aan de weg timmeren. Bij hernieuwde inzet in de Perzische Golf-regio, waar wederom vitale overzeese aanvoerlijnen
werden bedreigd, kwam de marine op voor internationaal recht door met vooral schepen
te participeren in een coalitie die de Iraakse invasie van Koeweit ongedaan moest ma121
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ken, en had ze tegelijk de sympathie van Washington weten te winnen. De km leek Den
Haag hiermee omstreeks 1990 op het spoor te zetten van een veelal maritieme out-ofarea-strategie. Na de Koude Oorlog handelde ook Nederland in de golf van liberaal en
humanitair idealisme die in die jaren de westerse wereld domineerde. Vaak kwam het
in vn-kader tot missies waarin de Koninklijke Marine aanvankelijk een relatief groot
aandeel had, veelal doordat haar aloude mondiale mindset en hieruit voortkomende
inzetmiddelen een snelle inzet qua patet orbis mogelijk leek te maken.
Door het debacle in Srebrenica in 1995 neigde politiek Den Haag tot micromanagement van de overzeese militaire inzet. Niettemin illustreerden de marinemissies tot 2001
nog altijd de bekende constanten van het Nederlandse buitenlands beleid. De uitzendingen stonden als vanouds in het teken van eigen belangenbehartiging zoals het verwerven
van internationale invloed door een relatief grote en loyale participatie in door de navo
en/of Washington geleide multinationale operaties; het navolgen van internationaalidealistische zaken als humanitaire inzet; en incidenteel uit het expeditionair optreden
voortkomend commercieel geënt vlagvertoon. De zeestrijdkrachten moesten de waaier
van missies evenwel met steeds minder beschikbare middelen en binnen een steeds dwingender mandaat uitvoeren, zonder dat haar militaire leiding hier nog veel grip op had.
Het laatstgenoemde laat onverlet dat de Koninklijke Marine in de soms qua binnenlandse besluitvorming woelige periode na 1945, zich dankzij diezelfde politiek, als enige
krijgsmachtdeel blijvend en actief kon richten op wereldwijde taakinvulling. Alle kabinetten, hoe divers van politieke snit ook, hielden immers oog voor de Nederlands traditionele belangen in de internationale arena: behoud van de integriteit van het grondgebied en veiligheid van eigen ingezetenen door stabiliserend optreden, bevordering van
de nationale welvaart door concurrerend handelen, en handhaving en verhoging van het
eigen zelfrespect en prestige.
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Het maritiem-strategisch denken bij de Koninklijke Marine
over out-of-area operaties 1945-2001

Fernweh van Neerlands zeestrijdkrachten?

Op 14 november 1962 verliet de onderzeebootjager Hr.Ms. Overijssel als laatste schip van
de Koninklijke Marine Nieuw-Guinea. Dit vertrek, acht dagen later gevolgd door de sluiting van de marinekazerne op Biak, leek het einde te markeren van meer dan vierenhalve
eeuw Nederlandse maritiem-militaire invloed in Azië.1 Vijf jaar later, 28 november 1967,
maakten schepen van de Royal Navy zich op de laatste Britse eenheden vanuit het steunpunt Aden, Jemen, aan boord te nemen en nam het Verenigd Koninkrijk, de symbolische
aanwezigheid van een korvet te Hongkong daargelaten, eveneens na een eeuwenlange
militair-maritieme presentie afscheid van de gebieden East of Suez.2
Nu was de Britse Admiraliteit, we zagen het al in een eerder hoofdstuk, geenszins
van plan zich neer te leggen bij de politieke beslissing om zich – naast de strategische
maritiem-nucleaire slagkracht – te richten op onderzeebootbestrijding in NAVO-verband in EASTLANT, het noordoostelijk bekken van de Atlantische Oceaan. Gedurende de
gehele Koude Oorlog, ook in de voor de Royal Navy door de NAVO gedomineerde jaren
1970-1980, hield binnen de Britse zeestrijdkrachten de zienswijze stand dat moest
worden vastgehouden aan een behoorlijke capaciteit voor wereldwijde naval reach. Zo
verklaarde de First Sea Lord, admiral Sir Michael Le Fanu, in het voorjaar van 1970 dat
de Britse vloot “is indeed, the ideal instrument for executing HMG’s general capability
to apply military pressure outside NATO, and this is our secondary task”.3 Vice admiral
Sir Hugh S. Mackenzie bekritiseerde dan ook de White Paper van de Britse regering
van 1970 omdat deze zich nagenoeg geheel richtte op de verdediging van het Europese
continent, en hiermee grotendeels de bescherming van Britse zeelijnen “on the oceans
of the world” verwaarloosde. De Paper bood, zo concludeerde hij, “scant comfort”
voor hen die meenden dat “Great Britain can still be great in a wider sphere than Europe, and who see a role to be played by the exercise of maritime power and influence
throughout the World”.4 De beperkingen van het NAVO-verdragsgebied rechtvaardigden hoegenaamd niet het nastreven, laat staan het bezit van een dergelijke capaciteit.
Niettemin gebruikte de Britse marinestaf, zo stelt de Britse marinehistoricus Hill, elk
middel om deze global reach te handhaven, en ontplooide de Vice Chief van de Naval
Staff, Sir Terence Th., Baron Lewin, in 1973 het concept van langdurige eskaderreizen ver buiten het NAVO-verdragsgebied. Deze Group Deployments werden onderbouwd
met het argument dat “this was what ships of the Royal Navy did, [and] that it was
good for Britain that they did it”.5 Tien jaar later constateerde de Britse diplomaatmarinehistoricus Cable in dit verband dat de wereldwijde visie en ontplooiing van de
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zeestrijdkrachten na 1970 “would give the Royal Navy continued self-confidence in its
ability to operate wherever and whenever required”.6
Bezien wij de uitspraken van diverse Nederlandse marineautoriteiten in de decennia
na de dekolonisatie in Azië, dan valt op dat zij wat de wereldwijde reach van de Koninklijke Marine betreft, nauwelijks onder lijken te willen doen voor hun Britse counterparts.
Kort na de onafhankelijkheid van Indonesië merkte luitenant-admiraal b.d. Helfrich in
ieder geval al op dat Nederland moest “trachten te houden wat ons rest”. De Koninklijke Marine vormde de “band […] ter bescherming van al deze verspreide belangen”.7
De oud-bevelhebber benadrukte daarbij dat “wij moeten vasthouden aan zeemacht en
overzeese belangen, strategisch en economisch. Want hierin klopt de polsslag der natie”.8
Ruim tien jaar later was het geluid nauwelijks anders. De voorzitter van het Comité der
Verenigde Chefs van Staven (CVCS), viceadmiraal H.H.L. Pröpper, stelde in het voorjaar
van 1960 dat Nederland “een grote maritieme taak heeft […]. De NATO is onze belangrijkste verplichting. Maar daarnaast dragen wij ook de zorg voor de beveiliging van de
overzeese rijksdelen, voor de belangen van landgenoten elders in de wereld en voor onze
verbindingen ter zee. […] Wij dienen het beste in te brengen, dat we hebben en dat kan
op maritiem gebied. Geen enkele bondgenoot kan in dit opzicht voldoende beschikbaar
stellen, zelfs niet Amerika”.9 Ongetwijfeld werd zijn blik beïnvloed door de toenmalige
crisis met Indonesië rondom het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea. Des te opvallender is de opmerking van de vertrekkende chef Marinestaf, viceadmiraal Brouwer, enige
maanden na de overdracht van het gebiedsdeel in oktober 1962, dat “ondanks het verlies
van Indië en Nieuw-Guinea, waar onze blik verruimd werd, wij thuis horen op de zeven
zeeën, waarop Nederland groot geworden is. Met alle waardering voor de Europese integratie en met erkenning van de noodzaak daartoe meen ik, dat onze visie niet beperkt
moet blijven tot Noordwest-Europa”.10
Tien jaar later was het beeld niet anders. E. Roest, oud-bevelhebber der Zeestrijdkrachten (1972-1975), zag het in die jaren aldus: “kijk, we leverden natuurlijk wel een vaste
bijdrage aan de NAVO in de area. Wij wilden echter world wide geregeld optreden. […]
Onze koopvaardij was natuurlijk actief over de hele wereld. Waar mogelijk moesten we ze
bij kunnen staan, ook in Azië”.11 Niet toevallig volgde in dit tijdsbestek grootscheeps Nederlands vlagvertoon (eskaderreizen) in de Oost. In de loop van de jaren 1980 liet zowel de
chef Marinestaf als zijn latere commandant der Zeemacht in Nederland zich in vergelijkbare woorden uit als vlagofficieren voor hen. Schout-bij-nacht J.D.W. van Renesse sprak
in 1985 stellig: “de Nederlandse belangensfeer […] [eindigt] echter niet aan de grenzen
van het NAVO-bondgenootschap, maar is wereldwijd. Nederland heeft daarom ook geen
area en in beginsel is de gehele vrije wereld ons gebied. […] Het eskader kan zich, zo de
politieke wil daar is, niet grensgebonden voor de Nederlandse belangen inzetten en onze
vlag wereldwijd tonen. Zo is het altijd geweest en zo moet het ook blijven”.12 Viceadmiraal Brainich von Brainich-Felth zag de wereldwijde inzet en eskaderreizen eind jaren
tachtig in eenzelfde licht. “De Koninklijke marine heeft, zij het op bescheiden schaal,
een wereldwijde opdracht. Als de Nederlandse regering meent dat we ergens naar toe
moeten, gaan we”.13 “Die [eskader]reizen zijn niet alleen voor Nederland van belang,
maar ook voor de marine zelf. […] Acties als in de Golf zijn goed voor de mentaliteit van
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de marineman. Hij en het onmisbare thuisfront worden weer met hun neus op de feiten
gedrukt. Marineman zijn betekent ook varen met risico’s, lang en ver van huis. Het bewijst dat onze schepen wereldwijd kunnen opereren, in droogte en vochtigheid, in hitte
en kou”.14 In 2000, ten slotte, bleek het vocabulaire van de toenmalige bevelhebber der
Zeestrijdkrachten nog altijd in lijn te zijn met dat van zijn voorgangers. Viceadmiraal
C. van Duyvendijk meende dat “Nederland een belangrijke rol heeft […]. We zijn een
maritiem land met een maritieme traditie. We staan als het ware met onze enkels in het
water. We hebben de grootste haven ter wereld. Onze economische belangen liggen op
zee. We hebben hier een verantwoordelijkheid”.15
In het licht van al deze uitingen van streven naar wereldwijd optreden, komt, als in de
inleiding van deze studie aangegeven, de vraag boven drijven of de Koninklijke Marine
zich ten tijde van de NATO quarter-century (1965-1990) wel daadwerkelijk uitsluitend
richtte op onderzeebootbestrijding in Noord-Atlantisch verband in EASTLANT. Militairhistoricus Teitler merkte eerder al op dat het aanpassingsvermogen van de Koninklijke
Marine om kort na 1945 de “reuzenstap van Indië naar de NAVO” te nemen, “kennelijk”
als een vanzelfsprekendheid werd beschouwd. Hij toonde in een doorwrochte analyse
dat een grote groep zowel binnen als buiten de marine, nog te zeer van seapower was
vervuld om veel taakbeperkingen te aanvaarden. Een gegeven dat al tot uiting kwam in
de uitspraken van de vlagofficieren Helfrich en Brouwer, maar dat kennelijk ook na het
verlies van Nieuw-Guinea nog immer leefde in de mindset van (delen van) het Nederlandse marinekader. Steun van zeevarende (NAVO)bondgenoten als Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten speelde, zeker na de goede ervaringen tijdens de Korea-inzet (19501955), in hun maritieme visie weliswaar een vooraanstaande rol, maar tegelijkertijd bleven zij wereldwijde seapower hoog in het vaandel houden als een onmisbare factor voor
een autonoom Nederland en zijn overzeese belangen.16
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet dat van marinezijde vanaf het midden van de jaren
1960 de draai naar de NAVO mogelijk niet zo vanzelfsprekend werd gevonden en expliciet
was als tot nu vaak is verondersteld.17 De blik bleef wel degelijk op de wereldzeeën gericht. Hiertoe werd elk middel aangegrepen. Er zijn daarbij vijf factoren te duiden, die
maakten dat de mindset van een invloedrijk deel van het Nederlandse marinekader nog
decennia na 1962 in het teken bleef staan van wereldwijde inzet.
Het betrof allereerst een sterk esprit de corps onder het marinekader (inclusief de aanvankelijk uit de marine afkomstige politieke leiding), dat, beïnvloed door traditioneel
denken en vaak individuele persoonlijke achtergronden, gedurende de Koude Oorlog
de gehele wereld als inzetgebied bleef zien. Ten tweede was het voor de marineleiding
welhaast vanzelfsprekend dat zij met het verbreiden van het prestige van de Koninklijke
Marine op de wereldzeeën door vlagvertoon, ook de goede naam van Nederland uitdroeg. De omstreeks 1970 door internationale (veelal Aziatische) concurrentie bedreigde
positie van de nationale economie en het eigen bedrijfsleven, maakte dat deze partijen,
het Ministerie van Economische Zaken incluis, de mogelijkheid toejuichten met de uitzending van eskaderreizen East of Suez Nederlandse producten 3D te etaleren. Een derde
factor betrof de nauwe samenwerking met de Britse Royal Navy, een marine die opvallende overeenkomsten kende wat betreft de teloorgang van de strategische positie over125
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zee en ideeën om zich geenszins in de NAVO-EASTLANT regio te laten opsluiten. De vierde
factor gold de internationale veiligheidspolitieke ontwikkelingen. Hierbij boden zowel
het Nederlandse stand-byaanbod van eenheden aan de VN medio jaren 1960, als de na
1971 ontwikkelde NAVO-plannen voor de bescherming van strategische zeelijnen buiten
het verdragsgebied, de marineleiding kansen de zeestrijdkrachten wereldwijd in te zetten. Het Nederlands buitenlands beleid en het veiligheidsbeleid, ten slotte, bood, zoals
we in een voorgaand hoofdstuk konden zien, om tal van redenen (maritieme grandeur,
exportbevordering, Amerikaanse druk of ambities op het gebied van Europa, de VN en
humanitaire assistentie) de marine meer dan eens de mogelijkheid mondiaal haar vlag te
tonen.
In de navolgende paragrafen zal dieper worden ingegaan op de betekenis van de vijf
genoemde factoren die ervoor zorgden dat wereldwijde inzet na 1945 een realistische
optie kon blijven.
Esprit de corps en een blijvend wereldwijde blik

De Koninklijke Marine had door haar optreden in de Tweede Wereldoorlog een groot
prestige opgebouwd, zowel binnen als buiten Nederland.18 Prestige werkt binnen beleid
op tal van manieren door. Het bewerkstelligt dat zij die verantwoordelijk zijn voor het
nationale marinebeleid, ernaar streven dat de eigen organisatie succesvol, efficiënt en
modern overkomt in de ogen van hen die er toe doen, zowel op nationaal als internationaal vlak. Een dergelijk streven doet zich versterkt voor bij een marinekader dat gevoelig
is voor de status van de eigen zeestrijdkrachten doordat ze deze verder wil uitbouwen, of
omdat dit aanzien onder druk staat.19
In een prestigieuze organisatie als de Nederlandse zeemacht handelen officieren, sympathiserende ambtenaren en politici veelal met een verhoogd esprit de corps.20 Dit laatste
was bij de naoorlogse Koninklijke Marine ruim voor handen.21 De beroepscultuur van de
zeeofficieren stond altijd al in het teken van zelfstandigheid, met de nadruk op interne
solidariteit. In de eerste jaren na 1945 waren de opleiding en het korpsleven op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) min of meer weergekeerd in het spoor van vóór
de Tweede Wereldoorlog. De sfeer en de stemming in de adelborstengemeenschap en op
het KIM waren daarbij nauw verbonden met de gebeurtenissen uit het recente verleden,
diepe nationale gevoelens en de Indische achtergrond van de vooroorlogse marine.22 De
politiek-strategische visie van de toenmalige marineleiding dat “moest kunnen worden
opgetreden overal, op zee of in het buitenland waar staatsbelangen moesten worden behartigd of beschermd”, was hierbij verplichte leerstof.23
Adelborsten die in de eerste jaren na de oorlog aantraden stond de Tweede Wereldoorlog nog op het netvlies. Zeker zij die in Nederlands-Indië waren opgegroeid hadden de inzet van de marine zowel in als na de oorlog van nabij ondergaan. Het betrof
naast zonen van marinevaders die met de Britten hadden gevaren, vaak zonen van
planters. Oud-vlagofficier KIM commandeur G.M.W. Acda merkte in dit verband op:
“door de relatie van een deel van de adelborsten met Indië en door de marineachter126
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grond van velen, werd de sfeer in het Korps Adelborsten onder meer gekenmerkt door
een zeker kosmopolitisme en een soort ‘bereisdheid’ ”.24 Viceadmiraal b.d. Van Renesse
merkte hierover op: “zij waren meer wereldwijd gericht en hadden in de [Japanse]
kampen gezeten. Zij hadden meer meegemaakt. Niet dat ze diep hadden nagedacht,
maar toch...”.25 De motivatie om marineofficier te worden was bij veel adelborsten gevormd tegen de achtergrond van de oorlog en gebaseerd op het ideaal van het herstel
van een meer assertief vaderland. Het gegeven dat bekende officieren die zich tijdens
de oorlog hadden onderscheiden en vaak ook waren gesneuveld, op ditzelfde instituut
waren gevormd, maakte bij adelborsten het besef los een band te hebben met het recente marineverleden. Deze notie werd nog eens versterkt door de Indische herkomst
van veel adelborsten en docentofficieren.26
Een onderzoek naar de geografische herkomst van adelborsten over de jaren 19451962 leert dat van de in totaal 1744 van hen, er maar liefst 520 uit Nederlands-Indië
kwamen, 31 uit overig Azië en West-Indië en 22 elders uit de wereld. In deze periode had
per promotiejaar zodoende gemiddeld 31,75% van de adelborsten wortels in ZuidoostAzië en West-Indië. Bezien wij de jaren 1949 en 1954, dan liggen de percentages zelfs op
respectievelijk 50 en 44%. Ook in een later promotiejaar als 1959 blijkt nog 38% van
de adelborsten buiten Nederland, en dan vooral in Nederlands-Indië, te zijn geboren.27
Pas in de loop van de jaren 1960 nam het percentage adelborsten dat uit de (voormalige)
overzeese gebiedsdelen afkomstig was, sterk af, hoewel deze groep in 1970 nog altijd
10% van de opleiding vormde.28 Dergelijke cijfers zeggen natuurlijk (nog) meer wanneer we ze vergelijken met die van de opleiding van de land- en luchtstrijdkrachten. Uit
een steekproefonderzoek van militair-historica P.M.H. Groen blijkt dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog de instroom van de Koninklijke Militaire Academie
van cadetten uit Nederlands-Indië 30% van het totaal besloeg. Deze rekruteringsbron
“droogde na 1949 abrupt op”. In het door Groen onderzochte tijdvak 1948-1974 bleek
van de 392 onderzochte cadetten slechts 5% Nederlands-Indië als land van herkomst op
te geven en 1% een buitenlandse geboorteplaats. Geen van de cadetten was uit WestIndië afkomstig.29 Ook voor latere generaties adelborsten, die op het KIM “behept werden
met een overdosis zelfvertrouwen”, gold overigens nog vaak dat de “keuze voor de zee”
paste in een familietraditie. Nogal wat vaders of grootvaders van het promotiejaar 1983,
bijvoorbeeld, werkten bij de marine of de koopvaardij en voeren voorheen op de wereldzeeën. Daarnaast was het de klassieke zoektocht naar avontuur, verre reizen en afwisseling die schoolverlaters naar de adelborstenopleiding dreef.30
Het officierskorps telde in de jaren na 1945 velen die de hele oorlog hadden doorgevochten in een organisatie die in tegenstelling tot die van de landstrijdkrachten was
blijven voortbestaan. Zij die onder geallieerd, veelal Brits, oppercommando doorvoeren,
hadden zodoende “verder gekeken en meer gezien van de wereld”.31 Deze groep kreeg
al spoedig relatief veel invloed. Ongeveer 20% van hen die na 1930 was opgeleid was
namelijk gesneuveld. Daarbij was de marineorganisatie na de Tweede Wereldoorlog sterk
gegroeid (er kwamen in ruim tien jaar vijfhonderd officiersfuncties bij). Dat had tot
gevolg dat zij die de oorlog hadden overleefd een grotere kans hadden dan de generaties
voor en na hen om naar hogere rangen door te stromen.32
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Al met al is het gezien het bovenstaande geen vreemde veronderstelling dat het marinekader met zijn sterke esprit de corps, en beïnvloed door traditioneel en doctrinair
overzees denken en individuele achtergronden, in de tweede helft van de twintigste eeuw
wereldwijde inzet als een vast gegeven zag.
Wereldwijde ambities steunend op binnenlandse economische behoeften

“Wij moeten niet in de eerste plaats over de continentale grenzen, maar over het Noordzeestrand heen naar de wereld kijken. Dit zal ook in de toekomst de kracht van ons volk
kunnen blijven, los van alle mogelijkheden, die een Europese samenwerking biedt”.33
Aldus sprak viceadmiraal Brouwer kort voor zijn vertrek als bevelhebber der Zeestrijdkrachten en chef Marinestaf in april 1963. Hij onderstreepte hiermee dat Nederland
ondanks het verlies van Nieuw-Guinea nog altijd thuis hoorde op de wereldzeeën. Het
algemene beleid van de Koninklijke Marine bleef hierna gericht op het beschermen en
behartigen van de Nederlandse staatsbelangen. In dit licht omvatten de taken van de
Nederlandse zeestrijdkrachten volgens het Jaarboek van de Koninklijke Marine 1968,
“1. Vlagvertoon, waarbij bedoeld wordt het gebruik van oorlogsschepen in de rol van
een tijdelijke nationale vertegenwoordiging. Zo kunnen commerciële activiteiten worden begeleid en kan aan diplomatieke activiteiten reliëf worden verleend door vlagvertoon in de vorm van havenbezoek, terwijl voorts het technisch kunnen van de km
kan worden getoond. Tevens biedt vlagvertoon de mogelijkheid een ontmoetingspunt
onder eigen vlag te zijn voor betrokken instanties”.34
Het bovenstaande lijkt in het licht van latere vlagvertoonreizen waarbij de bv Nederland
werd gepromoot, weinig opvallend, ware het niet dat er tot dan toe in publicaties over de
Koninklijke Marine nimmer aan deze handelsdoeleinden gerefereerd werd. Wat verder intrigeert, is dat deze nationale overzeese taak in de ogen van de redactie kennelijk eerder de
moeite van het vermelden waard was dan “2. Het tonen en accentueren van nationaal belang bij bepaalde gebeurtenissen in bepaalde gebieden”. Onder deze cryptisch omschreven
inzet vielen de militair-maritieme contributie aan het Atlantisch bevelsgebied van de NAVO
en de beveiliging ervan, net als de maritieme toezeggingen aan de Verenigde Naties.35 Wat
verklaart deze opvallende plaats van vermelding in het Jaarboek van de Koninklijke Marine
1968? Een orgaan dat sinds 1961 nadrukkelijk onder toezicht stond van de chef Marinestaf.36 Betrof het nieuw beleid van de marineleiding, en zo ja, wat bewoog de Admiraliteit
deze ruime en kennelijk op commerciële gronden geënte taak prominent te etaleren, in
een tijdsbestek waarin de Nederlandse marine-inspanning in het teken stond van het leveren van een bijdrage aan de Noord-Atlantische verdragsorganisatie? Voor de analyse van
deze achtergronden is het noodzakelijk te achterhalen wat de Nederlandse marineleiding
toentertijd met wereldwijd vlagvertoon beoogde en wat de positie van de zeestrijdkrachten was tegenover de nationale defensiegerelateerde maritieme industrie, alsmede die van
andere bij deze bedrijfstak betrokken Nederlandse ministeries.37
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Ondanks het streven van staatssecretaris van Marine, kapitein-ter-zee De Jong op 21
augustus 1962, na de overdracht van Nieuw-Guinea wereldreizen te blijven organiseren
“teneinde niet ongemerkt af te zakken naar een te enge, locale marine”, kwam het aanvankelijk nauwelijks tot vlootbezoeken van de Koninklijke Marine buiten Europa.38 Een
verzoek van de voorzitter van het Nederlandse comité van de wereldtentoonstelling te
Montreal in mei 1967, oud-minister van Defensie Visser, de opening van dit evenement
met een of meer schepen op te luisteren, werd dan ook door de marineleiding als “aantrekkelijk” beoordeeld, sowieso omdat het de mogelijkheid bood een reis “eens naar deze
streken, ipv Middellandse Zee of Gibraltar” te maken.39 Hoewel het doel van de tocht
officieel slechts het tonen van vriendschappelijke bedoelingen en het aanhalen van oude
vriendschapsbanden gold, was de marine er door de organisatie van de wereldtentoonstelling op gewezen dat de schepen “in effect, an extension of their national pavillon”
vormden.40 Omdat de Marinestaf zich zo bewust was van het feit dat op de Expo de laatste producten van de Nederlandse industrie moesten worden getoond, beval het hoofd
Bureau Operaties, kapitein-luitenant-ter-zee P.J.F. van der Meer Mohr, aan Hr.Ms. Van
Speyk “en/of ” Hr.Ms. Van Galen, de nieuwste Nederlandse fregatten van het moment,
naar Canada te sturen.41 Het vlagvertoon zou uiteindelijk overigens worden uitgevoerd
door de wat oudere onderzeebootjager Hr.Ms. Rotterdam en het moderne Van Speykklasse fregat Hr.Ms. Van Galen.
Dit vlootbezoek in mei 1967 aan Canada, de afstemming die de marine hierover pleegde met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het opkomen voor Nederlandse industriële belangen wekten de belangstelling van het Ministerie van Economische zaken. Dit
departement bleek merkwaardig genoeg niet in de vlagvertoonreis gekend te zijn. Het
had er natuurlijk begrip voor dat de zeestrijdkrachten in samenspraak met Buitenlandse
Zaken om politieke redenen vlootbezoeken in bepaalde buitenlandse havens organiseerden, waarbij de marine stelselmatig rekening hield met de wensen van dit ministerie.
Het stak evenwel dat het Ministerie van Economische Zaken niet bij dergelijk vlagvertoon betrokken was. Ir. A.E. Plate, raadadviseur in algemene dienst bij het Commissariaat Militaire Productie van dit ministerie, liet zijn collega’s van Buitenlandse Zaken
op 3 april 1967 koeltjes weten dat het “zonder meer duidelijk [is], dat het bezoeken van
vreemde havens door Hr.Ms. oorlogsschepen van groot economisch belang is”. Dit gold
in zijn algemeenheid: “immers, de lading volgt de vlag”. Het hoeft geen betoog dat de
raadadviseur daarom zijn evenknie bij Buitenlandse Zaken met klem vroeg voortaan met
het Commissariaat voor de Militaire Productie in overleg te treden, voordat het eerstgenoemde departement verdere wensen over vlootbezoeken bij de Koninklijke Marine
kenbaar maakte.42
In 1968 bereikte de marineleiding wederom een verzoek of de Nederlandse zeestrijdkrachten hun opwachting wilden maken bij een wereldtentoonstelling. Het evenement
zou dit maal in het Japanse Osaka plaatsvinden, en wel in 1970. De positieve ervaringen
met dit type vlagvertoon in Canada, alsook de belangstelling van de ministeries van
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken voor dergelijke vlootbezoeken, brachten
de marineleiding ertoe dergelijke reizen aan te grijpen om haar ambitie wereldwijd op
te kunnen (blijven) treden, veilig te stellen. In een nota van 6 september 1968 aan de
129

vwBWoutofarea1116.indd 129

17-11-16 10:23

Hoofdstuk 3

staatssecretaris voor Marine Van Es, zette de chef Marinestaf (CMS), viceadmiraal Van
den Wall Bake (BDZ/CMS 1967-1968), uiteen dat als een direct gevolg van de Nederlandse
koloniale belangen in Oost en West het van oudsher usance was geweest, dat schepen
van de Koninklijke Marine de Nederlandse vlag jaarlijks over alle wereldzeeën toonden.
Met de terugtrekking uit Nieuw Guinea in 1962, zo constateerde de CMS spijtig, werd de
frequentie van deze verre reizen minder. Het betekende
“in feite tevens het begin van een periode waarin de Nederlandse vlag nog slechts op
de Noord Atlantische oceaan werd getoond. […] Aangezien in NATO-verband onze
taak ter zee primair gelegen is in het oostelijk deel van de Noord Atlantische Oceaan,
beperken sinds vele jaren de reizen van het smaldeel en van individuele schepen zich
tot dat gebied. […] Alhoewel bovengeschetste situatie in het licht van onze nationale
taken en van onze NATO-verplichtingen volkomen verklaarbaar is, rijst de vraag of deze
situatie gecontinueerd moet worden.”
Hij greep dankbaar terug op de eerder aangehaalde ontwikkelingen. Ook verwees de
vlagofficier naar de jaarlijkse opgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin
dit departement wensen uitte inzake mogelijke vlootbezoeken aan onder meer Japan,
het Midden-Oosten, Australië en Canada. De achterliggende gedachten voor deze havenbezoeken waren, zo liet de CMS fijntjes weten, “in feite gelegen in het verlangen om
onze nationale economische belangen over zee te ondersteunen en onze handel te bevorderen”. Deze redenen, zo ging Van den Wall Bake verder, “verschil[d]en in wezen niet
met welke in het afgesloten koloniale tijdperk aan onze vlagvertoonreizen ten grondslag
lagen”. Een beschouwing van de vlootprogramma’s van overige NAVO-marines als GrootBrittannië toonde daarbij volgens de vlagofficier aan dat deze bondgenoten er ook prijs
op stelden jaarlijks reizen van een langere tijdsduur te ondernemen. Tenslotte wees hij
erop dat dergelijke wereldwijde reizen niet ongewoon waren in het licht van de Koude
Oorlog, gezien het feit dat ook de Sovjet-Unie met steeds grotere regelmaat eenheden
voor langere perioden naar zee zond.
De CMS was zich ervan bewust dat de “lange reizen buiten NATO-gebied” voor- en nadelen kenden. De schepen in kwestie waren voor een langere periode verwijderd van
hun directe oorlogsbestemming. De oefengelegenheid was bij een dergelijke overzeese
ontplooiing minder intensief “zoniet gering”. Een bezwaar dat vooral opging voor alleen
varende schepen. De financiële gevolgen van extra kledinguitrusting, tropentoelagen
en representatiegelden waren negatief. De kosten voor olie en havenfaciliteiten zouden
evenwel ten dele overeenkomen met de kosten die anders per schip varend in smaldeelverband moesten worden uitgegeven. Van den Wall Bake zag gezien de langere reisduur
verder nog enige “niet onoverkomelijke problemen” waar het personeelszaken als verlof
betrof. Hier tegenover stond dat deze inzet overzee met zich meebracht dat de Nederlandse economische belangen en politieke betrekkingen met het buitenland in gunstige
zin zouden worden beïnvloed. De lange reizen naar exotische landen waren “nog immer”
aantrekkelijk voor het personeel. Hij verwachtte daarbij een stimulerende werking wat
de werving betrof.43 Een beweegreden die overigens ook voor buitenlandse marines als de
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Britse Royal Navy gold, bij vergelijkbare wereldreizen East of Suez.44 Daarnaast was het in
de ogen van Van den Wall Bake goed voor de bestaande Koninklijke Marine: mens en
materieel werden zo optimaal getest. Bemanningen raakten op deze manier gewend voor
een langere periode op hetzelfde schip te dienen en deden meer vaktechnische ervaring
op. De schepen konden daarbij tonen wat zij waard waren, “ook in warmere gebieden”.45
De CMS kwam zo tot de conclusie dat de voordelen van deze ontplooiingen overzee
“evident” waren en stelde de staatssecretaris enthousiast voor “in principe er toe besluiten dat jaarlijks tenminste één schip der Koninklijke marine een reis van langere duur
zal maken buiten het NAVO-gebied”. Hij vroeg Van Es de ambtgenoten van Buitenlandse
Zaken en Economische Zaken hiervoor te interesseren. Gelet de eerdere standpunten
van beide ministeries leek dit laatste een formaliteit te zijn. De vlagofficier sloot af met
de opmerking dat de voorbereiding van een buitenlandse reis van langere duur geruime
tijd in beslag nam en hij achtte het daarom “zeer gewenst dat een principiële uitspraak
gedaan wordt inzake onze plannen voor reizen naar landen waarmee wij economische
betrekkingen [hebben] danwel waarmee onze politieke betrekkingen extra aandacht behoeven”.46 En zo geschiedde. In april 1969 accordeerde het kabinet de deelname door de
Koninklijke Marine in het navolgende jaar aan de wereldtentoonstelling in Japan, en het
bezoek aan diverse andere havens op de route.
De opvolger van Van den Wall Bake, viceadmiraal Maas, verklaarde in januari 1970
geheel in de geest van deze voorstellen bij het vertrek van het marinecontingent naar Osaka: “tegenwoordig betekent het oude woord vlagvertoon een aantal dingen. Het wordt
internationaal opgevat als een bevestiging van vriendschappelijke betrekkingen tussen
landen. Een oorlogsschip wordt gezien als een weerspiegeling van technisch kunnen op
een breed veld van een land. Een land immers, dat een modern instrument als onze
schepen kan produceren, moet industrieel van hoge orde zijn. Een bevolking die bemanningen voortbrengt die met deze schepen hun technische bekwaamheid en zeemanschap
demonstreren, moet van een hoge orde van ontwikkeling zijn”.47 De marine zou er ook
in de jaren daarna nooit een geheim van maken dat ze dergelijke voor de Nederlandse
economische belangen gunstige “exportrei[zen]” toejuichte en mede initieerde. Zo verklaarde in 1986 schout-bij-nacht Van Renesse, in dat jaar commandant van het zogeheten Fairwind-eskader dat naar Australië voer: “het bedrijfsleven mag best invloed hebben
op de marine. Zo kunnen we het geld en ons vlagvertoon optimaal gebruiken. Ons
eerste doel blijft natuurlijk de bevoorradingswegen vrij te houden en te oefenen in NATOverband. Maar als ik de vaarroute moet aanpassen, omdat het bedrijfsleven daar baat bij
heeft, dan heb ik daar geen enkel probleem mee”.48
Wat de eskadercommandant niet vertelde was dat de marine zelf ook belangen bij
exportorders van de Nederlandse militair-maritieme industrie had. De bevelhebber der
Zeestrijdkrachten, viceadmiraal Brainich von Brainich-Felth, stipte dit in februari 1989
in een interview wel aan. Hij prees als marineman graag wereldwijd de handelswaar aan
van de eigen defensiegerelateerde industrie. Export van deze defensie-industrie drukte de
kosten van leveranties van hetzelfde type materieel aan de Nederlandse marine. Daarnaast had de marine belang bij een eigen defensie-industrie, omdat het voor de zeestrijdkrachten een voordeel was de specialistische kennis in eigen land te hebben. Met andere
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woorden: met een bestelling uit een buitenlandse catalogus bereikte je niet de kwaliteit
die voor de Koninklijke Marine op dat moment noodzakelijk was om een vooraanstaande plaats te handhaven als een bij de wereldtop behorende zeemacht.49
De Nederlandse zeestrijdkrachten hadden banden met het eigen nationale militairmaritieme bedrijfsleven. De Koninklijke Marine stelde van oudsher haar eigen operationele eisen en droeg zelf de technische verantwoordelijkheid over de bouw- en aanbestedingsprogramma’s van schepen. De Nederlandse zeestrijdkrachten beperkten zich
dus niet tot de vaststelling van de operationele criteria van haar scheepsmaterieel, maar
waren zelf intensief betrokken bij het ontwerp van het platform en de daarop te installeren wapensystemen en sensoren. Deze actieve opstelling, die tijd, energie en dus budget vroeg, stelde de marine in staat haar materieelkennis structureel op een hoog peil te
houden. Tegelijkertijd kon ze door haar brede en grondige materieelkennis de kosten
van systemen die ze wel moest inkopen laag houden en standaardiseren. De marine
was daarom gebaat bij het voortbestaan en de ontwikkeling van de betrokken industrieën en de daar aanwezige kennis. Deze bedrijven hadden weer profijt van de hoge
operationele eisen die de zeestrijdkrachten stelden aan de te leveren schepen en hierop
geplaatste systemen, die voor een belangrijk deel gebaseerd waren op operationele ervaringen. Dit stabiele netwerk van producent en gebruiker was essentieel voor het creëren
en onderhouden van een structureel “learning process”.50 Het stelde sommige werven en
een bedrijf als Hollandse Signaal Apparaten (HSA) in staat producten van hoge kwaliteit
te ontwikkelen die konden worden afgezet op de wereldmarkt.51 Wat deze industrieën
ook hielp was het gegeven dat de grote scheepsbouwers in de wereld hoofdzakelijk civiel
georiënteerd waren (Japan, Zweden) of te duur (Verenigde Staten), zodat een land met
een maritiem verleden als Nederland als het ware in een gat in de markt kon duiken dat
op civiel scheepsbouwgebied niet bestond.52 Dit alles bood, zoals viceadmiraal Brainich
von Brainich-Felth al aangaf, financieel ook voordelen voor de Koninklijke Marine, die
door grotere aantallen schepen en de elektronische apparatuur aan boord, de prijs voor
eigen (scheeps)materieel zag afnemen.
De traditionele connectie tussen de Koninklijke Marine en de vaderlandse militairmaritieme defensie-industrie was er hiermee sinds de negentiende eeuw een van wederzijdse afhankelijkheid. De Nederlandse overheid als geheel manoeuvreerde zich in de
jaren 1965-1985 in een verre van onafhankelijke positie ten opzichte van deze bedrijfstak. Na een adviesrapport door de Commissie-Keyzer in juni 1966, waarin de tanende
positie van de Nederlandse scheepsbouw aan bod kwam, besloten opeenvolgende kabinetten de in dit rapport opgenomen adviezen als fiscale en indirecte steunmaatregelen te
volgen. Ook volgden zij de suggestie te komen tot seriebouw en clustering van werven.
Dit alles kwam voort uit de gedachte de economie te stimuleren en massaontslag te voorkomen. Het beleid resulteerde onder meer in 1970 in de vorming van het Rijn-ScheldeVerolme-concern (RSV), waarin een groot deel van de Nederlandse grote scheepsbouw
werd samengebracht.53 Daarnaast was er van overheidswege, en vooral van de zijde van
het Ministerie van Economische Zaken, sprake van een verhoogde gevoeligheid voor het
bevorderen van (marine)scheepsbouworders uit het buitenland. Deze situatie werd in
de hand gewerkt doordat de zelfscheppende vaderlandse defensiegerelateerde maritieme
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industrie, in tegenstelling tot de industrie die aan de Koninklijke Land- en Luchtmacht
leverde, een structurele overcapaciteit bezat ten opzichte van de eigen zeestrijdkrachten.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken had van zijn kant om geheel eigen redenen
eveneens belangstelling voor export van militair-maritiem materieel naar het buitenland.
Uit de aanschaf van (groot) militair materieel was af te leiden of de aankopende staat al
dan niet politiek en militair gewicht toedacht aan het land dat de wapens leverde. Met
de bestelling van marineschepen kocht een land ook vriendschap en steun.
De Koninklijke Marine werd in de jaren na 1962 in haar ambitie wereldwijd te kunnen blijven opereren gestimuleerd door zowel prestigeoverwegingen om mee te blijven
tellen in de wereldtop van marines als door budgettaire prikkels. Omdat deze aspiratie de
mogelijkheid bood brood op de plank te krijgen door de bevordering van hoogwaardige
industriële arbeid, en een toename stimuleerde van Nederlandse invloed en prestige in
den vreemde, vond de marineleiding in 1968 de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken aan haar zijde om deze vlootbezoeken politiek te ondersteunen.
de cost gaet voor de baet uyt?
Nu was het voor de marine- en defensieleiding weliswaar prettig dat ze voor haar wereldwijde ambities politieke rugdekking kreeg van overige departementen, maar de extra
kosten die hieruit voortkwamen zag ze toch graag gecompenseerd. CMS Van den Wall
Bake had in zijn nota van april 1968 al gesuggereerd ook andere departementen, gezien
de voordelen voor de Nederlandse economie en de buitenlandse betrekkingen, bij te laten
dragen aan de extra kosten ervan.54 Nadat nota bene het Ministerie van Economische
Zaken in mei 1969 opperde ten behoeve van “meer allure” van het vlagvertoon in 1970
niet één maar twee schepen naar Japan te sturen, zag staatssecretaris Van Es van Marine
zijn kans schoon het kostenplaatje van dit havenbezoek in de ministerraad te berde te
brengen.55 Hij gaf aan geen bezwaren tegen de reis te hebben, “mits de extra kosten die
hiermee gemoeid zijn door beide departementen [Defensie en Economische Zaken] worden gedragen”. Minister-president De Jong was evenwel van oordeel dat het beginsel dat
andere departementen in de kosten moeten bijdragen “niet te ver moe[s]t worden doorgevoerd”. De bewindsman van Financiën, H.J. Witteveen (VVD), merkte bovendien op
dat de marine door de devaluatie van de Franse franc, op de aankopen van het maritieme
patrouillevliegtuig Bréguet Atlantic een koerswinst had gemaakt van ƒ 20,8 miljoen. Deze
meevaller kwam ter beschikking van Defensie en in dit geval aan de Koninklijke Marine.
Hij zag hierin “wel enige aanleiding” voor Defensie de extra kosten van dit vlootbezoek
voor eigen rekening te nemen.56 Het kabinet bleef bij dit standpunt, hoewel Economische Zaken uiteindelijk ƒ 10.000 aan de geschatte (extra) kosten van dit vlagvertoon,
ƒ 350.000, bijdroeg.57 Van Es zag af van een door het Ministerie van Economische Zaken
bemiddelde bijdrage van de betrokken defensiegerelateerde industrie van ƒ 50.000. Hij
stelde: “een bijdrage v/h bedrijfsleven aan [de] marine zou ons in een onjuiste positie tov
dit bedrijfsleven brengen”.58
In de decennia hierna was het overigens geen uitgemaakte zaak dat de zeestrijdkrachten zich erbij neerlegden nagenoeg alleen voor de kosten van deze verre vlagvertoonrei133

vwBWoutofarea1116.indd 133

17-11-16 10:23

Hoofdstuk 3

zen op te draaien. In de aanloop naar de Far East Australia Cruise van 1979, bijvoorbeeld,
probeerde de zeemacht andermaal geld los te krijgen bij het departement van Economische Zaken. De bewindsman van dit laatste ministerie, G.M.W. van Aardenne (VVD),
liet evenwel op 28 september 1978 in een brief aan zijn collega W. Scholten (CDA) van
Defensie weten dat hij geen kans zag een deel van deze extra kosten “mede te financieren”.59 De bewindsman van Defensie ging hierop de strijd niet verder aan en constateerde
“dat gezien de omvang van de eventuele subsidie in relatie tot de totale kosten van de
reis”, hij hier “geen doorslaggevend belang” aan verbond.60 De hogere kosten voor deze
lange reizen golden overigens nog steeds niet zozeer het méér varen – het marinebudget
was in die jaren afgestemd op het streven van 120 vaardagen per jaar – maar de al eerder
genoemde tropen- en kledingtoelagen.61
Toch zou Economische Zaken in de jaren 1980 en 1990 waar mogelijk steun verlenen
aan deze vlagvertoonreizen. Naast het ondersteunen van overzee aangeboden recepties
door de aanwezigheid van de staatssecretaris van Economische Zaken, betrof het financiële bijdragen. In aanvulling op wat eskadercommandant schout-bij-nacht Van Renesse
in 1986 in een interview verklaarde – “de marine bekostigde de Fairwind-reis geheel
zelf ”62 – verdient het bijvoorbeeld vermelding dat de Economische Voorlichtingsdienst
(EVD) van de ƒ 20 miljoen die ze op jaarbasis voor het eigen programma beschikbaar had,
dat jaar ƒ 250.000 bijdroeg aan de vlagvertoonreis. Een bedrag dat een medewerker van
deze dienst in dit verband overigens als “niet veel” kenschetste.63 De opstelling van zowel
het Ministerie van Economische Zaken als die van Defensie en de Koninklijke Marine,
partijen die zich bewust waren van elkaars afhankelijkheid inzake de doelen die zij met
de reizen beoogden, had zo wat betreft de financiering ervan een enigszins ambivalent
karakter.
blauwdruk voor holland promotion in de oost: de wereldreis van 1970
De wereldreis naar Osaka van 1970 kan gerust als de ‘moeder’ van de bv Nederlandvlagvertoonreizen worden omschreven. De opgezette organisatiestructuur zou in de decennia daarna bij vergelijkbare overzeese manoeuvres op hoofdlijnen steeds opnieuw
worden gehanteerd. De voorbereidingen voor deze eerste promotiereis naar het Verre
Oosten (naast Japan zouden ook andere havens in Azië, Australië, en in Zuid-Afrika
worden bezocht) namen in september 1969 een aanvang. Na een besluit hiertoe in de
Admiraliteitsraad van 23 september 1969 volgde de instelling van een werkgroep die het
programma van de havenbezoeken zou organiseren wat betreft “de goodwill-belangen op
maritiem, economisch en algemeen gebied”. In deze werkgroep zaten vertegenwoordigers
van de marine, onder wie het hoofd van Marinevoorlichting (MARVO) en de commandanten van de twee betrokken schepen: de moderne fregatten Hr.Ms. Van Speyk en Hr.Ms.
Van Galen. Verder telde het gezelschap ambtenaren van de ministeries van Economische
en Buitenlandse Zaken, onder wie de verkeersadviseur64 van laatstgenoemd departement.
Later sloten zich hier vertegenwoordigers van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk en van het Ministerie van Landbouw en Visserij bij aan. Op 17
november 1969 en 7 januari 1970 volgden op het Ministerie van Economische Zaken
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twee gespreksrondes, waarbij naast bovengenoemde ambtenaren vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven aanwezig waren.65
Het forum was het al snel eens over de doelstelling de beide marineschepen “ten volle”
te benutten voor het promoten van Nederlandse (militaire) handelswaar. Van de unieke gelegenheid de nieuwe fregatten te presenteren als producten van de Nederlandse
scheepsbouw en de elektronische- en metaalverwerkende industrie, diende “maximaal”
gebruik te worden gemaakt.66 Daarbij waren alle betrokken partijen het erover eens dat
buitenlandse belangstellenden voor modern varend militair materieel ongaarne van de
tekentafel kochten en de functionaliteit en de kwaliteit ervan met eigen ogen wilden
aanschouwen. De commandanten en gespecialiseerde zeeofficieren brachten vervolgens
bezoeken aan diverse Nederlandse bedrijven om zich te laten informeren over de reeds
bestaande relaties met de te bezoeken landen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
spande zich van zijn kant in, de Nederlandse ambassades in de te bezoeken landen de
commerciële achtergronden van het vlootbezoek uiteen te zetten.
Tijdens de reis maakten verschillende bedrijven, met vliegtuigfabrikant Fokker voorop, gebruik van de mogelijkheid aan boord cocktailparty’s te geven. De gevolgde procedure hierbij was dat het bedrijf de gastenlijst voor deze party’s opstelde en dat de
commandanten de invitaties stuurden en als gastheer optraden. De kosten van deze
borrels kwamen voor rekening van het bedrijfsleven. Deze evenementen zou de marine
uiteindelijk als “zeer geslaagd” beoordelen. Vooral de scheepsbrug, vanwaar er goed
uitzicht was op de contourverlichting, mocht zich in een grote populariteit verheugen.
Bedrijven als HSA en Van der Heem Electronics (beide onderdeel uitmakend van het
Philipsconcern) namen veelvuldig de gelegenheid te baat de door hen vervaardigde
apparatuur aan boord te laten tonen. Deze firma’s organiseerden met behulp van hun
vertegenwoordigers in het buitenland rondleidingen aan boord, waarbij veelal de onderzeebootbestrijdings- en artillerieofficieren en het hoofd van de elektronische dienst
als gids optraden. In diverse havensteden namen vele buitenlandse marineofficieren
en burgerambtenaren van verscheidene ministeries aan deze rondleidingen deel. Zodoende werden er met apparatuur als de M44-vuurleiding voor het geschut van HSA en
de onderzeebootbestrijdingsmiddelen van Van der Heem regelmatig demonstraties gehouden.67
Veel ambassadeurs lieten na het vertrek van de schepen blijken ingenomen te zijn met
het Nederlandse vlootbezoek aan één van de havens in hun ambtsgebied. Bij herhaling
verzekerden zij dat het bezoek nuttig was. In één geval meldden zij zelfs dat de “timing” van
het bezoek uitstekend was gekozen, omdat het Nederland veel “goodwill” bracht op een
moment dat onderhandelingen over een miljoenenorder een nieuwe stimulans nodig hadden. Een andere diplomaat zag alleen al in het feit dat de schepen er waren een belangrijke
steun voor ‘Holland Promotion’.68 Ook het bedrijfsleven reageerde enthousiast. Zo liet een
lokale Australische agent van vliegtuigfabrikant Fokker na afloop van het havenbezoek
aan Sydney, in een brief aan de Nederlandse commandanten weten dat de promotie aan
boord van hun marineschepen, die als “difficult” werd ingeschat, “turned out to be extremely simple because of the excellence with which your Officers were able to organise and
implement the arrangements”. De officieren en bemanningsleden “very much impressed
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all who attended the functions [cocktail parties, presentaties en rondleidingen] because
of their courtesy, efficiency and general bearing”.69
Niettegenstaande deze positieve geluiden viel er ook kritiek te beluisteren op dit vlagvertoon. De berichtgeving in de vaderlandse pers was summier geweest: er werd alleen
veel aandacht besteed aan een racistisch incident in een cafetaria in het Zuid-Afrikaanse
Kaapstad, waarbij een Surinaams bemanningslid door de uitbater de toegang tot zijn
zaak geweigerd was.70 Van marinezijde vielen klachten te beluisteren over de “trage communicatie” tussen het bedrijfsleven en de zeestrijdkrachten. De marineleiding begreep
dat directe contacten onaanvaardbaar waren en dat zij afhankelijk was van het Ministerie
van Economische Zaken, maar ze hoopte dat bij toekomstige wereldreizen een en ander
met “meer voortvarendheid” werd opgepakt.71 Dit departement deelde overigens deze
kritiek op het bedrijfsleven. Het hoofd van de Commissie Militaire Productie, R.M.
Crommelin, kapitein-ter-zee b.d., uitte zijn ongenoegen over de respons van de zijde van
de industrie, die hij in een brief aan de betrokken bedrijven als “nog niet geheel bevredigend” omschreef.72 Het betrof vooral de aanpak in sommige havens gasten aan boord uit
te nodigen die daar geen vertrouwde tussenpersonen van de industrie troffen. Daarnaast
bleken geleverde reclamefolders van betrokken firma’s veelal “erg summier” te zijn en qua
uitvoering “weinig indrukwekkend”. Andere folders leenden zich door de specialistische
inhoud en/of het geringe aantal niet voor uitreiking op grote schaal. Bij eventuele volgende economisch getinte vlagvertoonreizen beval het Ministerie van Economische Zaken het bedrijfsleven daarom aan brochures van “enig niveau” samen te stellen, waaruit
beter een algemene indruk van Nederland werd verkregen. Dergelijke folders dienden
in ruime mate beschikbaar te zijn, gedacht werd aan 10.000 tot 20.000 exemplaren, en
moesten in een “gangbare taal” worden uitgebracht. Met het laatste bedoelde het departement aan de Bezuidenhoutseweg waarschijnlijk Engels, wat doet vermoeden dat een
deel van de meegenomen brochures in het Nederlands gesteld was.73
De marine kwam tot de conclusie dat ze nog altijd wereldwijd op kon treden, maar zag
in dat ze door het strikt voorop stellen van het vlagvertoon nauwelijks tot (multinationale) oefeningen was gekomen.74 Dit gemis aan manoeuvres had zich tijdens de reis doen
voelen.75 Pijnlijk was dat het gebrek aan operationele contacten met lokale marines zelfs
geleid had tot een nachtelijk incident met op dat moment wèl oefenende oorlogsschepen
van de Thaise marine.76
wereldwijd economisch vlagvertoon na 1970
Ondanks de kritische geluiden overheersten bij alle betrokken partijen na 1970 gevoelens van tevredenheid en lonkte verdere inzet op de zeven zeeën. Gedurende de maanden
juni - december 1973 kwam het zodoende tot een nieuwe wereldreis van twee marineschepen: de onderzeebootjager Hr.Ms. Limburg en het fregat Hr.Ms. Van Galen. Dit
maal werd deze deployment deels samen met een Brits eskader uitgevoerd, zodat er in tegenstelling tot de reis van 1970 onderweg gelegenheid tot oefenen bestond. Ten behoeve van
meer publiciteit waren er nu de nodige maatregelen genomen wat betreft pers en public
relations. Hiertoe embarkeerden gedurende de gehele eskaderreis naast een officieel militair
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camerateam van de Audiovisuele Dienst (AVD), tussentijds diverse malen Nederlandse
journalisten, fotografen van dagbladen en televisieploegen.77 Op de vaarroute lagen onder
meer Iran en Indonesië. Evenals tijdens de voorgaande wereldreis zou in de buitenlandse
havens Holland Promotion een belangrijke plaats innemen. In het voorbereidingstraject
vonden wederom besprekingen met beide betrokken commandanten plaats, en met hun
artillerieofficieren die aan bezoekers tekst en uitleg moesten geven. Dit overleg was belegd bij de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken in het gezelschap van
vertegenwoordigers van de industrie als HSA, Van der Heem, Fokker en de Nederlandse
Verenigde Scheepsbouw Bureaus (NEVESBU).78
Na de reis was HSA van mening dat het bezoek aan Iran een “waardevolle bijdrage”
had geleverd aan potentiële orders. Dit lag niet in de laatste plaats aan het feit dat beide
commandanten en een aantal van hun specialisten zich actief hadden ingezet om informatie over aan boord geïnstalleerde wapensystemen en andere apparatuur over te dragen
aan de lokale autoriteiten. De professionaliteit van de Koninklijke Marine had daarbij
“grote indruk” op de Iraanse marine gemaakt. Het bezoek aan Indonesië had vervolgens
de verwachtingen van het bedrijf uit Hengelo “overtroffen”.79 Het hoeft geen betoog dat
gezien deze reacties en de hierna volgende Indonesische order bij RSV voor drie korvetten
en acht Fokker F-27 militaire transportvliegtuigen, alsook Iraanse bestellingen van HSAvuurleidingen en vooruitzichten op een fregattenorder uit Teheran, de reis door zowel
Buitenlandse en Economische Zaken, als de marine als “geslaagd” werd beschouwd. Te
meer daar het Holland Promotionaspect tijdens de reis “over het algemeen” goede aandacht had gekregen in de Nederlandse media, onder meer door bij tijd en wijle camerateams van nationale omroepen en journalisten mee aan boord te nemen. Dit laatste
was tijdens de reis in 1970 nog nauwelijks gebeurd. De marineleiding concludeerde dan
ook dat Holland Promotion in de toekomst niet meer “weg te denken” viel tijdens verre
vlagvertoon- en oefenreizen.80
Van 12 maart tot en met 12 juli 1979 vond een derde grote ontplooiing buiten het
NAVO -verdragsgebied plaats: de zogeheten Far East Australia Cruise, waarbij Indonesië
opnieuw zou worden aangedaan. In de aanloop naar dit vlootbezoek aan diverse havens
in de Indische Oceaan kwam het voor zover het handelsbevordering en promotie van
Nederland betrof, andermaal tot coördinatie van alle betrokken partijen (de ministeries
van Defensie en Economische Zaken, alsook het bedrijfsleven). Hierbij speelde de verkeersadviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een sturende rol.81
Door de indienststelling van een tweede bevoorradingsschip bij de Koninklijke Marine
in 1976 (Hr.Ms. Zuiderkruis) was het, gelet op de overige taken van de zeestrijdkrachten,
voortaan mogelijk een volledig Nederlands eskader over de wereld uit te sturen. In de
Far East Australia Cruise participeerden het moderne geleidewapenfregat (GW) Hr.Ms.
Tromp, het fonkelnieuwe standaard (S-) fregat Hr.Ms. Kortenaer, de bevoorrader Hr.Ms.
Poolster en de oude onderzeebootjager Hr.Ms. Drenthe. Dat de twee eerstgenoemde schepen meevoeren was geen toeval. Zoals minister van Defensie Scholten aan zijn collega
van Economische Zaken Van Aardenne schreef, hadden “bij de keuze der schepen […]
belangen van handelsbevordering een overwegende rol gespeeld”.82 Het laatste was in een
periode dat de Europese scheepsbouw andermaal zwaar onder druk stond door een prij137
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zenoorlog met Japan, niet zonder reden.83 Door de algehele malaise in de civiele Europese
scheepsbouwindustrie leunden Nederlandse werfconsortia als RSV steeds meer op militaire orders, waarvoor de expertise bij Aziatische werven nog altijd ontbrak. Een bijzonder aspect aan eventuele grote orders als bijvoorbeeld die uit Iran (negen fregatten), was
de toenemende vermenging van belangen van het noodlijdende RSV-concern, waarin het
gros van de Nederlandse scheepswerven was ondergebracht, en politiek Den Haag dat
dit concern met honderden miljoenen guldens subsidieerde. Het was de verwachting van
RSV dat de order zelf als springplank zou fungeren voor het boeken van meer opdrachten
op de exportmarkt.84 Tenslotte kon, als eerder aangegeven, een en ander financieel ook
voordelen bieden voor de Koninklijke Marine, die bij internationale afname van grotere
aantallen schepen en wapensystemen, de prijs voor eigen scheepsmaterieel zag afnemen
en zo kwalitatief hoog kon blijven presteren. Bovendien bleef er op deze wijze een levensvatbare scheepsbouwindustrie in Nederland gehandhaafd.
De jaren 1980 toonden inzake verre eskaderreizen veelal eenzelfde beeld. Onder de
CDA-VVD-kabinetten-Lubbers I en II (1982-1989) werd van regeringszijde de lijn “help de
bv Nederland” verder doorgezet.85 Dit viel naast bezoeken door betrokken bewindslieden
en handelsdelegaties, van marinezijde af te leiden uit de op 21 juli 1983 door de bevelhebber der Zeestrijdkrachten opgezette ‘Nota inzet van zeestrijdkrachten’ 1984. Gegeven het faillissement van het RSV-concern eerder dat jaar, en de blijvende subsidies van
Den Haag aan de resterende (vooral marine) scheepsbouw, verbaast het niet dat “gezien
vooral de economische belangstelling van niet-NAVO landen” in 1985 of 1986 wederom
de mogelijkheid van een wereldreis van het eskader werd overwogen.86 Uiteindelijk vond
de uitvoering hiervan in 1986 plaats. Hierbij moest in aanmerking worden genomen dat
tevens een uitnodiging was ontvangen voor een vlootbezoek aan Australië in 1988 ter
gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van dit land. De marineleiding had hier
evenwel geen problemen mee, zodat ondanks tijden van bezuiniging (de aan de Koninklijke Marine toebemeten brandstof werd met 10% gereduceerd) binnen drie jaar tot twee
keer toe een dergelijke reis plaatsvond. Bevelhebber der Zeestrijdkrachten viceadmiraal
Hulshof stelde dat “hoewel de KM was verzocht ook bezoeken aan Peru en Brazilië te
willen brengen, de prioriteit hiervan lager is dan de andere […] genoemde landen”.87 De
laatste betroffen Singapore, Maleisië, Australië en – als altijd − Indonesië. Het waarom
hierachter moet vermoedelijk gezocht worden in een zekere marktverdeling van de marinescheepsbouw in de wereld. Hierin leek Nederland op Indonesië en mogelijk ‘nieuwe’
markten in het gebied rondom het Arabisch schiereiland aangewezen, en nam de Bondsrepubliek Duitsland getuige een Argentijnse fregattenorder (1978) een sterkere positie
in Latijns-Amerika in. Nederland moest het op dit gebied, aldus de onderzoekers Colijn,
Rusman en L. van der Mey in een Clingendael-studie uit 1984, “van min of meer traditionele klanten” hebben.88 Iets wat gezien het aanzienlijk marktaandeel dat het verwierf
met diverse Indonesische aankopen in die jaren van nieuwe korvetten en mijnenjagers
van de Alkmaar-klasse, en tevens van HSA-apparatuur, lijkt te worden bevestigd.
Na de met veel publiciteit omgeven eskaderreis Fairwind ’86 gold voor de Koninklijke Marine ook bij de Fairwind-vlagvertoonreis in 1988 dat “in samenwerking met de
ministeries van Buitenlandse- en Economische zaken de nationale/handelsbevorderende
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belangen in het buitenland, waar mogelijk zullen worden uitgedragen”.89 Het uiteindelijk
mislopen in 1989 van het zogenoemde ANZAC-project, de mogelijke levering van tien
(multipurpose) M-fregatten aan Australië en Nieuw-Zeeland, die sterk had meegewogen
bij een havenbezoek aan Sydney het voorgaande jaar90, was een teleurstelling voor zowel
het Nederlandse bedrijfsleven als de Koninklijke Marine. Deze order had het Ministerie
van Defensie een grote kostenbesparing in de exploitatie van de zeestrijdkrachten kunnen bezorgen. Interne Australische politieke verhoudingen en het prijsverschil waren er
debet aan dat Canberra uiteindelijk besloot het consortium waarin Blohm + Voss met
zijn door de Duitse overheid financieel gesteunde MEKO-fregat participeerde, te prefereren boven het Australian Warships Systems consortium waarin de Nederlandse werf
Koninklijke Maatschappij Schelde deelnam.91
Naast dit beeld van een grimmiger sfeer op de internationale wapenmarkt, die de resultante was van het aflopen van de Koude Oorlog en hiermee gepaard gaande teruglopende
defensieorders en een verhoogd aanbod van overtollige wapens, kampte de vaderlandse
aan defensiegerelateerde industrie met politieke gevoeligheden. De Nederlandse overheid
worstelde vanaf eind jaren 1970 met politiek-bestuurlijke tegenstrijdigheden wat betreft
het eigen wapenexportbeleid. Maatschappelijke groeperingen in de eigen samenleving en
buitenlandse mogendheden oefenden politieke druk uit op de regering niet meer aan
iedere klant te leveren. Sommige potentiële afnemers bezaten internationaal een slechte
reputatie. Zo leidde de verkoop aan Indonesië in de periode 1979-1991 van in totaal elf
marineschepen (nieuw en tweedehands) tot kritiek in het parlement, gezien het door Jakarta zuinigjes gehanteerde mensenrechtenbeleid. Zodoende doorkruiste de verkoop van
prijzig defensiematerieel aan ontwikkelingslanden intenties van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Verder lagen wapentransacties gevoelig waar het levering aan regio’s met
internationale spanningen betrof. Illustratief hiervoor was in 1992 het besluit van Den
Haag geen nieuwe vergunningen voor wapenleveranties aan Taiwan toe te staan, nadat de
Volksrepubliek China in de jaren 1980 de diplomatieke betrekkingen met Den Haag had
beperkt als reactie op de Nederlandse levering van twee onderzeeboten.92
In die zin bleef het ook na het midden van de jaren 1980 “alle hens aan dek”, zoals
staatssecretaris van Buitenlandse Handel Bolkestein in 1986 het promoten van de Nederlandse defensiegerelateerde maritieme industrie tijdens de Fairwind-reis omschreef.
Het bleef belangrijk deze in het buitenland goed te presenteren, “zowel voor onze eigen
economie als ook voor de defensiebegroting”.93 In de periode na 1988 volgden daarom
veelal individuele bezoeken van de hypermoderne M-fregatten Hr.Ms. Willem van der
Zaan, Hr.Ms. Abraham van der Hulst (tezamen met de onderzeeboot Hr.Ms. Bruinvis
en een Orion patrouillevliegtuig) en Hr.Ms. Van Galen aan grote internationale defensiebeurzen als respectievelijk de International Defence Exhibition and Conference (IDEX) in
Abu Dhabi in 1993, 1995 en 1997 en de Maritime Defence Exhibition in Singapore in
1997. Daarnaast kwam het in 1995 en 2000 nog twee maal tot een Fairwind-wereldreis.
In 1995 betrof het een deployment van de M-fregatten Hr.Ms. Van Nes en Hr.Ms. Van Galen naar Zuid-Afrika en het Midden- en Verre Oosten.94 De eskaderreis Fairwind 2000,
door een eskader van in totaal vier schepen, stond in het teken van vierhonderd jaar Nederlands-Japanse relaties. Niet alleen de EVD maar ook de Dujat, de Nederlands-Japanse
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Handelsfederatie, ondersteunde deze oefenreis. Nieuw was dat in Japan op de schepen
meer dan voorheen, naast presentaties van de Nederlandse (maritieme) defensiegerelateerde industrie, andere bedrijfstakken als tuinbouw en de farmacie werden geëtaleerd.95
Vlagvertoon was voor de Koninklijke Marine dus een belangrijk motief om haar marineschepen blijvend wereldwijd te kunnen laten opereren. Tal van Nederlandse oorlogsbodems, veelal in eskaderverband, bezochten na 1962 over de gehele globe buitenlandse
wateren en havens. Deze verre reizen overzee kregen een extra dimensie doordat ze in
belangrijke mate in het licht stonden van Nederlandse handelsbevordering. Tijdens bezoeken aan buitenlandse havens presenteerden tientallen Nederlandse bedrijven zich op
de dekken van Harer Majesteits schepen. De eerste eskaderreizen resulteerden in een enthousiast onthaal overzee en positieve reacties van de in zware internationale concurrentiestrijd verkerende Nederlandse (scheepsbouw)industrie. Daarom werden latere eskaderreizen op eenzelfde manier aangepakt, maar dan met een steeds meer verfijnde public
relations. Het was voor de industrie nu eenmaal bijzonder praktisch de autoriteiten die
een bezoek aan de schepen brachten, te kunnen ontmoeten. Een dergelijke introductie
was voor vele (vooral kleinere) bedrijven anders moeilijk realiseerbaar, of kostte in ieder
geval veel meer tijd en geld.
Deze handelsbevordering was en bleef overigens niet meer dan een unieke vorm van
overheidssteun. Voor het bedrijfsleven gold dat handelsbevordering die in het kader van
deze eskaderreizen plaatsvond, een onderdeel vormde van vele activiteiten die ter bevordering van de export werden ondernomen. De algehele marketinginspanning van de scheepsbouw en aan defensie gerelateerde industrie was uitgebreider, omvatte een langere termijn
en was steeds duidelijk klantgeoriënteerd.96 Het grote voordeel van een vlootbezoek was
echter dat de industrie de producten die zij leverde direct in de praktijk kon tonen. Daarbij
was de Koninklijke Marine, als “professionele tevreden gebruiker van al dat fraais, natuurlijk de best denkbare reclame”.97 Het economisch vlagvertoon diende daarnaast de diplomatieke betrekkingen van Nederland. De reizen waren van politiek belang om de stem van
Nederland in de internationale politiek te ondersteunen. Vertoon overzee van hoogwaardige techniek en gekwalificeerd personeel resulteerde steeds in veelal gunstige publiciteit
en daarnaast nauwere bilaterale relaties. De Koninklijke Marine had er zelf eveneens een
evident financieel belang bij om tijdens eskaderreizen als drijvende handelstentoonstelling
te fungeren: de stuksprijs van haar schepen en bepaalde wapensystemen aan boord konden
bij orders uit het buitenland omlaag gaan. Daarnaast onderstreepte ze, zeker na 1970, met
deze wereldwijde reizen haar militair-maritieme out-of-area-capaciteit van bemanningen
en schepen, net als haar prestige in binnen- en buitenland.98
De Royal Navy als natuurlijke partner

“De twee oudste Navy’s begrepen en waardeerden elkaar. Wij waren in de historie geduchte vijanden geweest, die elkaar stonden”. Aldus luitenant-admiraal Helfrich bij de
overname door de Koninklijke Marine van Brits scheepsmaterieel in april 1947.99 Het
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citaat was als het ware een weerspiegeling van de relatie tussen de Royal Navy en de
Koninklijke Marine in de naoorlogse periode. De Britten zagen in de Nederlanders een
goede bondgenoot. De Koninklijke Marine zag in haar grote zus een goede leermeester
en hoopte van haar te leren. Het vooral van Britse zijde vasthouden aan eigen politieke
nationale belangen, riep evenwel bij de Nederlandse marinetop meer dan eens irritaties op. Dit had echter geen consequenties voor de samenwerking op de werkvloer. De
oude marines aan beide zijden van de Noordzee werkten door de jaren heen op tal van
gebieden (opleiding, materieel, integratie eenheden, tactiek) innig met elkaar samen en
groeiden in de breedste zin des woords naar elkaar toe, niet in de laatste plaats door de
gestage teruggang van Groot-Brittannië als grote mogendheid. Een terugval die ook zijn
weerslag had op de wijze waarop het zich world wide ter zee kon blijven profileren en die
maakte dat de Admiralty geschikte partners zocht.
haat-liefde verhouding met de britse royal navy 1945 - midden jaren 1960
Gedurende de eerste jaren na 1945 kende het Nederlands-Britse samengaan een tweeslachtig karakter: een van wantrouwen en een van harmonie. Wat de eerste lijn betrof
draaide het om strategische belangen, de eendracht werd gevonden op het tactische vlak
en hieruit voortvloeiende contacten.
Allereerst leefden in delen van de Nederlandse marineleiding kort na de Tweede Wereldoorlog ambivalente gevoelens over de halfslachtige houding die Groot-Brittannië
innam wat betreft het herstel van de Nederlandse zeggenschap over zijn Aziatische bezittingen. De onverwacht snelle overgave van Japan op 15 augustus 1945 en het hiermee
ontstane machtsvacuüm in Nederlands-Indië kon door Britse noch Nederlandse strijdkrachten direct worden opgevuld. Indonesische nationalistische milities namen deze
plaats in, ruim voordat kleine contingenten Brits-Indische troepen op Java landden. Het
Britse oppercommando, dat zich terughoudend opstelde wat betreft de inzet van deze
Aziatische troepen tegen Indonesische nationalisten, nam gegeven deze situatie het besluit met de nationalistische leider Soekarno te onderhandelen. De Nederlanders waren
hierover ontzet, te meer daar de Britten hen aanvankelijk de toegang tot Java ontzegden.
Onder andere de Nederlandse bevelhebber der Zeestrijdkrachten, luitenant-admiraal
Helfrich, eerder bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in het Oosten (Azië en
Australië), was dit alles een doorn in het oog. Hij koesterde hierna de nodige wrok tegen
de Britten, wantrouwde hun handelen en meende dat het Verenigd Koninkrijk de Nederlandse kolonie eigenlijk wilde overnemen. In deze zienswijze stond hij in Nederlandse
kringen niet alleen. Dit wantrouwen ebde geleidelijk weg, maar de irritaties bleven, onder meer door wapensmokkel van Britse firma’s aan de Indonesische nationalisten.100
Een andere factor van wantrouwen jegens de Britten betrof de angst bij een volgend conflict door de geallieerde marineleiding te worden gemarginaliseerd. De recente oorlogservaringen, zo veel was de Nederlanders wel duidelijk, wezen uit dat in
een alliantie enkel invloed werd verkregen dankzij het bezit van omvangrijke militair
(-maritieme) eenheden zoals smaldelen onder eigen vlag.101 Zonder een dergelijke
strijdmacht kon een regering (in ballingschap) bij grote bondgenoten eenvoudig niet
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afdoende gewicht in de schaal leggen, laat staan eigen nationale doeleinden nastreven
in een coalitieoorlog. De Koninklijke Marine diende een harmonieus samengestelde
en allround geoefende vloot te omvatten; anders wachtten haar slechts secundaire taken.102 De Koninklijke Marine was dan ook weinig gelukkig met de opstelling van de
Verenigde Staten en Groot-Brittannië, toen deze spoedig na de vorming van de NAVO
in april 1949 aanstuurden op een Nederlandse maritieme bijdrage die zich beperkte
tot die van de eigen kustwateren. Los van de genoemde negatieve oorlogservaringen
speelde er wantrouwen ten opzichte van de Angelsaksische bondgenoten waar het de
aanpak van een agressor betrof. In de ogen van de Nederlandse marineleiding leken
de Britten en Amerikanen de continentale partners de geallieerde belangen te land te
willen laten behartigen, terwijl zij de (relatief rustige) zaken ter zee voor hun rekening
namen. Nadat het vraagstuk over een oceaangaande vloot in Nederland zelf dankzij
grote politieke steun in het voordeel van de KM was beslist, bewerkstelligde de marineleiding eind 1950 na internationaal lobbywerk dat de NAVO haar taken toebedeelde op
de Atlantische Oceaan in de verdediging van de zeelijnen.103 Ook speelde bij dit laatste
besluit mee dat de Nederlandse marine door onder meer haar inzet bij grote NAVO/WUoefeningen als Verity in juli 1949 en ernstoptreden in de Korea-oorlog (1950-1953)
had getoond hoge kwaliteit te leveren.104
De argwaan en afgunst tegenover Groot-Brittannië mengde zich met bewondering
voor de resultaten die de Royal Navy in de Tweede Wereldoorlog met zijn tactieken en
standaardisatie van onderdelen en munitie had geboekt.105 Ook speelden sentimenten
mee als het door de Royal Navy getoonde vertrouwen in de Nederlanders, de goede samenwerking met Britse (vlag)officieren en bemanningen en opgebouwde persoonlijke
contacten.106 De marineattaché te Londen in 1940, toenmalig luitenant-ter-zee der eerste
klasse A. de Booy, trad bijvoorbeeld (tot zijn aflossing in juni 1943 door kapitein-terzee jhr. E.J. van Holthe) op als intermediair tussen de Britse Admiraliteit en de Nederlandse marineautoriteiten. Hoewel de diverse afdelingen bij de Nederlandse Admiraliteit
te Londen, zoals die van de intendance en materieelaanschaffing, na verloop van tijd in
direct contact stonden met hun Britse collegae, hield de Admiralty graag vast aan een
‘eigen’ Nederlandse verbindingsofficier. De Booy en Van Holthe (respectievelijk tussen
1951-1956 en 1947-1951 chef Marinestaf ) hielden hiertoe als enige buitenlandse liaisonofficieren, ondersteund door een kleine staf, kantoor in de Britse Admiraliteit.107 Latere chefs van de Marinestaf als de viceadmiralen Pröpper, Brouwer, Van den Wall Bake
en Maas (respectievelijk CMS tussen 1957-1960, 1960-1963, 1967-1968 en 1968-1972)
dienden de gehele oorlog onder Brits operationeel commando.108 Zij die hun opleiding
tot marineofficier tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog in het tijdelijke KIM in
Enys House, Cornwall, doorliepen, ruim driehonderd adelborsten, adspirant officieren
en reserve officieren, waren eveneens bekend met de Britse doctrines. Een tiental volgde
cursussen aan het Britannia Royal Naval College te Dartmouth, Devonshire, om hierna
een half jaar op schepen van de Royal Navy ervaring op te doen. A happy few van de Enys
House-adelborsten belandde na een vliegopleiding zelfs aan boord van Britse vliegkampschepen om te dienen bij squadrons van de Fleet Air Arm.109 Last but not least traden
diverse Nederlandse zeeofficieren in het huwelijk met Britse óf (als ze in de Pacific dien142
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den) Australische vrouwen, waardoor de banden met de Angelsaksische wereld na 1945
sowieso intact bleven. Er zijn indicaties dat het een relatief grote groep betreft.110
Los van deze positieve oorlogservaringen was het uit praktisch militair oogpunt onverstandig te neigen naar anti-Britse sentimenten: de Koninklijke Marine kon eenvoudig
niet zonder de Royal Navy. Het Verenigd Koninkrijk was in de eerste naoorlogse jaren
hofleverancier van de Nederlandse vloot in opbouw. De enige mogelijkheid kort na 1945
snel aan scheepsmateriaal te komen met het oog op de inzet in Nederlands-Indië, was
dit van de Britten, de Australiërs of de Amerikanen over te nemen. De verwerving van
schepen uit Angelsaksische landen had indertijd de voorkeur boven de bouw in eigen
land. Deze aanschaf was goedkoper door een grotere seriebouw. De Royal Navy leverde of
leende de Nederlandse zeestrijdkrachten tot 1950 een grote hoeveelheid (tweedehands)
schepen uit voorraad: een vliegkampschip (ex-Venerable), vier torpedobootjagers, en enige onderzee- en landingsboten.111 Daarenboven kwam het tot de aankoop van tientallen
vliegtuigen. De Koninklijke Marine verwierf tevens Britse assistentie inzake voorraden,
reserveonderdelen, gereedschappen en halffabricaten tijdens perioden dat de Nederlandse industrie in gebreke bleef. Ook waren tot medio 1946 nog tal van marineafdelingen in
Groot-Brittannië te vinden, zodat de afhankelijkheidsrelatie groot was, zoals op het gebied van scholing. Het betrof opleidingscentra zoals het KIM in Enys House, van de MARVA
(Marine Vrouwenafdeling) te Framewood Manor, van Oorlogsvrijwilligers te Skegness
en diverse scholen van de Marine Luchtvaartdienst.112 Tenslotte nam de Nederlandse
zeemacht de organisatiestructuur van de Royal Navy over. De minister, later staatssecretaris, was vergelijkbaar met de First lord of the Admiralty. Daarnaast werd de opzet van de
Admiralty met de First, Second tot en met de Fifth Sealord gekopieerd in de personen van
de chef Marinestaf, de vlagofficieren Personeel en Materieel, de hoofdintendant van de
Zeemacht en een functionaris die vooral de financiën beheerde.113
Wat de oorlogsscenario’s betrof, was bovendien al kort na 1945 voorzien dat in geval
van een aanval uit het oosten, de Koninklijke Marine zich andermaal zou terugtrekken naar Groot-Brittannië om van daaruit operaties te ondernemen. Dit gold eveneens
indien Nederland bij een militair conflict onbezet bleef. Voorop stond dat de eigen zeestrijdkrachten gezamenlijk met de Royal Navy moesten kunnen opereren. Hiertoe moest
aanvulling van voorraden van Britse zijde mogelijk zijn, terwijl, aldus CMS viceadmiraal
J.W. Termijtelen in mei 1946, “onze schepen deel moeten kunnen uitmaken van de
Britsche vloot”.114 In de jaren hierna volgde in samenspraak met de Britten de uitwerking
van plannen inzake de stationering van Nederlandse marine-eenheden in het Verenigd
Koninkrijk. Voorbeelden hiervan zijn het onderbrengen van het vliegkampschip Hr.Ms.
Karel Doorman en twee onderzeebootjagers te Belfast, Ulster, en de aanleg van een gezamenlijk brandstoftankpark aan de Clyde, Schotland.115 Daarnaast verleende de Royal
Navy in de periode 1945-1960 assistentie bij oefeningen en opleidingen van Nederlands
marinepersoneel. Hierbij valt te denken aan halfjaarlijkse oefenmogelijkheden van zowel
MLD-vliegers als dekoperatie-officieren aan boord van Britse vliegkampschepen tijdens
onderhoudsperioden van Hr.Ms. Karel Doorman, zogeheten ‘kikkertrainingen’ van duikers van het Korps Mariniers bij de Special Boat Service (SBS) van de Royal Marines, of
de sinds de Tweede Wereldoorlog voor Nederland exclusieve toegang tot de onderzee143
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boten commandantenopleiding, de Commanding Officers Qualifying Course (COQC).116
Ook gebruikten Nederlandse zeeofficieren en schepelingen vaak Britse handboeken en
kwam het in 1957 tot een Brits-Nederlands samenwerkingsakkoord inzake onderzoek en
ontwikkeling. Tenslotte verrast het niet dat er gezien deze organisatorische vervlechting
met en afhankelijkheid van de Royal Navy, vanaf 1946 jaarlijks Nederlands-Britse stafbesprekingen plaatsvonden.117
de britse zeemacht 1945-1965
De Koninklijke Marine stelde zich de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog de
Royal Navy ten voorbeeld. De vraag was of dit gerechtvaardigd was, te meer daar het tijdperk waarin Brittania rules the waves in wezen ten einde kwam. De omvang van de Britse
vloot slonk na 1945 binnen dertig jaar van 744 naar 126 kapitale schepen als (lichte)
vliegkamp- en slagschepen, kruisers, torpedobootjagers en (nucleaire) onderzeeboten.118
De rol van de Royal Navy in de internationale strategische context lag bovendien politiek
onder vuur en was voortdurend aan veranderingen onderhevig. Met andere woorden: de
gestadig veranderende maar bovenal verslechterende eigen economische situatie, dwong
diverse Britse regeringen stelselmatig hun prioriteiten te verleggen. Daarbij kwam dat
de positie van de marine in de westerse defensie na de introductie van het atoomwapen
onduidelijk bleef. De precieze plaats van de Royal Navy in de strategie en slagkracht van
de NAVO lag tot in de jaren 1960 niet echt vast. Het andere referentiekader voor de vloot,
het Britse wereldrijk, bevond zich in staat van ontbinding. Met de onafhankelijkheid
in 1947 van India en Pakistan, de “grand base of British power in the East”, verviel in
wezen de raison d’être van de overige outposts of empire die de zeelijnen naar dit hart van
het Britse koloniale rijk beschermden.119 Wat verder opviel, was dat er in Londen geen
heroverweging van de eigen defensiepolitiek plaatsvond nadat dit belangrijkste overzeese
gebiedsdeel het Britse rijk was ontvallen.
Het Britse veiligheidsbeleid kwam er na 1947 in hoofdlijnen op neer de VS te overreden
in Europa de rol van “security guarantor” op zich te nemen en te (laten) behouden, het
Verenigd Koninkrijk te laten delen in het leiderschap van de NAVO, en Groot-Brittannië
rugdekking te verlenen waar het wereldwijd militair optreden betrof. Deze Britse opstelling leidde niet lang daarna tot problemen, omdat Washington ongaarne zag dat Londen
zijn bijdrage aan de Europese verdediging verwaarloosde ten koste van verplichtingen
elders. Daarbij ondersteunde de Verenigde Staten tot het midden van de jaren 1960 het
dekolonisatieproces en tolereerde het slechts een wereldwijde Britse rol indien dit in het
eigen straatje paste en het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Koude Oorlog als
nuttige bondgenoot kon worden gebruikt. Het probleem was dat beide Angelsaksische
bondgenoten een andere perceptie hadden van de Sovjet-dreiging buiten de Europese
context. De Britse verplichtingen buiten het NAVO-gebied richtten zich in de eerste plaats
op stabiliteit binnen het Britse Gemenebest en haar invloedssferen, en niet zozeer op de
beknotting van Sovjet-invloed. In het najaar van 1956, na de militaire interventie om
de nationalisatie van het Suezkanaal ongedaan te maken, kwam het tot een politieke
confrontatie met Washington, dat niet gekend was in deze in haar ogen ongewenste militaire actie. Nadat Londen zijn eenheden onder Amerikaanse druk had terugtrokken en
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de beide Angelsaksische bondgenoten hun geschil hadden bijgelegd, kwamen zij overeen
dat de Verenigde Staten zich voortaan borg stelden voor de wereldwijde belangen van
Groot-Brittannië. Een randvoorwaarde was dat eventuele verdere Britse inzet overzee
immer gecoördineerd werd met Washington, waarbij de Amerikanen van hun kant zich
andermaal committeerden aan de NAVO. Dit alles maakte het voor de Royal Navy weer
mogelijk een aanzienlijke bijdrage aan het Noord-Atlantische bondgenootschap te leveren, maar toch wereldwijd haar oppervlaktevloot in te zetten. Voor de rechtvaardiging
van deze militaire ontplooiing buiten Europa greep Whitehall tot het midden van de
jaren 1960 terug op de door Groot-Brittannië aangegane verplichtingen in Gemenebestgerelateerde allianties als ANZAM (Australia, New Zealand and Malaya).120
Ondanks dit blijvend expeditionaire beleid bevond de Royal Navy zich in die jaren
in woelig politiek en financieel vaarwater. Allereerst worstelde het Verenigd Koninkrijk
met de vraag welke waarde het hechtte aan de bedreiging van de eigen strategische belangen in Europa wanneer deze werden vergeleken met zijn belangen buiten het oude
continent. Daarnaast keerde steeds het vraagstuk terug of de Britse zeestrijdkrachten
midden jaren 1950 überhaupt een rol kenden in een tijdperk dat zwaar leunde op
nucleaire wapens en een strategie van Massive Retaliation. De ondertekening van het
WU-verdrag in 1948 en dat van de NAVO in 1949, en de hieraan gekoppelde stationering
van een grote Britse strijdmacht in West-Duitsland, leken tot een “continentalization”
van de Britse defensiepolitiek te leiden. De Admiralty voelde zich verder bedreigd nadat
de NAVO in februari 1952 zich een grotere omvang van de land- en luchtstrijdkrachten
ten doel stelde. De Royal Navy reageerde door te verwijzen naar een mogelijk lange
conventionele fase in een toekomstig wereldconflict (waardoor beveiliging van de SLOCS
noodzakelijk was), om zo het bezit van een harmonieuze vloot in NAVO-verband te rechtvaardigen.121 In 1955 volgde de aanstelling van Earl Louis F.A.V.N. Mountbatten of
Burma tot First Sea Lord. Hij bewerkstelligde aanvang 1958, in een periode dat de Royal
Navy onder de militair-politieke, alsook financiële druk nagenoeg dreigde te bezwijken, dat Groot-Brittannië nog altijd een oceaangaande, wereldwijd opererende vloot
behield. Mountbatten wist vriend en vijand ervan te overtuigen dat de Britse marine in
Europa en de noordelijke Atlantische Oceaan een omvangrijke taak kende, maar evenzeer een driedimensionale capaciteit moest bezitten die de noodzakelijke flexibiliteit
bood voor wereldwijde ondersteuning van land- en luchtoperaties in zogeheten limited/
brushfire wars. Wel moest hij toezeggen dat de Royal Navy zich voortaan westelijk van
Suez concentreerde op onderzeebootbestrijding, en oostelijk daarvan amfibische capaciteit ontplooide.122 Deze tijdelijke terugkeer van de focus van de marine na de Suezcrisis op operaties buiten Europa (Koeweit 1961, Maleisië 1963-1966, Tanzania 1964),
bracht met zich mee dat de Royal Marines zich in het middelpunt van positieve belangstelling wisten en dat amfibische oorlogvoering in de Board of Admiralty bon ton was.
Ondanks het feit dat de Britse positie als wereldmacht en de slagkracht van de Royal
Navy tanende waren, bleef het Verenigd Koninkrijk zo in de NAVO na de Verenigde Staten nog steeds de tweede positie innemen. Zijn blijvend militair optreden overzee, de
kwaliteit en expertise die het bij NAVO-manoeuvres inbracht, de in 1952 verworven positie van nucleaire mogendheid en zijn uit de Tweede Wereldoorlog stammende special
145

vwBWoutofarea1116.indd 145

17-11-16 10:23

Hoofdstuk 3

relationship met de Verenigde Staten, droegen ertoe bij dat Groot-Brittannië potentiële
(kleinere) partners nog immer kon bekoren.
Hoe keek de Royal Navy in die eerste voor haar turbulente decennia na 1945 tegen de
marine van junior partner Nederland aan? Een vloot die tot omstreeks 1960 in de NAVO
de derde positie bekleedde, na de Amerikaanse en Britse marine.123 Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was er sprake geweest van een soepele samenwerking tussen beide marines. Het fundament hiervoor was in mei 1940 gelegd na de aankomst van Nederlandse
eenheden in Groot-Brittannië, doordat ook de Koninklijke Marine de wil toonde door
te vechten tegen Nazi-Duitsland. De bevelhebber der Zeestrijdkrachten, luitenant-admiraal J.Th. Furstner, had als leidraad de Nederlandse zeemacht zo actief en zo loyaal
mogelijk te laten deelnemen aan de bondgenootschappelijke strijd. Deze opstelling werd
van Britse zijde gewaardeerd.124 Dat deze opstelling kort na de oorlog nog weinig was veranderd, blijkt uit een memorandum van de First Lord of the Admiralty (minister van Marine) Lord Albert V. Alexander aan het Cabinet Defence Committee van 7 januari 1946 inzake de aanschaf van een Light Fleet Carrier (de latere Hr.Ms. Karel Doorman). De Britse
gezagsdrager stelde dat deze verkoop weliswaar de nodige voeten in aarde had, “but the
Dutch are more reliable than most countries”. Opvallend is ook dat ondanks reserves
die de Britse autoriteiten in Azië tentoonspreidden wat betreft de inzet van Nederlandse
militaire eenheden in het door dekolonisatieperikelen getroffen Indonesië, de leiding van
de Royal Navy in Londen dit anders beoordeelde. Lord Alexander, een politieke vriend
van toenmalig Labour-premier C.R. Attlee en tussen 1947-1950 minister van Defensie,
stelde namelijk dat de Nederlandse regering “most anxious” was “to send a ship of this
class to the East Indies as soon as possible”. De Admiralty, zo ging hij verder, “would
welcome such a move, not only on immediate operational grounds, but because of the
permanent advantage we see in building up a modern and efficient Dutch squadron in
the East Indies working with British type material and using British methods”.125 Ook de
marinehistoricus Grove meldt in dit verband dat het door de Royal Navy aan Nederland
beschikbaar stellen van dit scheepsmateriaal een “pressing requirement” was, aangezien
“the British wished the Dutch to acquire as soon as possible the wherewithal to control
the Indonesian Nationalists”.126 Los van deze frapperende (marine?)strategische overwegingen, speelde in deze stellingneming mee dat de Britse marineleiding in het licht van
krimpende budgetten snel drie overtollige light fleet carriers wilde verkopen om zo de
afbouw van grotere Majestic-klasse vliegkampschepen te bekostigen en algemene materieeluitgaven te verlagen. Niettemin kan uit de hoop op een met Britse methoden agerend
modern en professioneel Nederlands smaldeel in Azië worden afgeleid dat de Royal Navy
enig vertrouwen had in de Koninklijke Marine.127 Het was een standpunt waar de goede
oorlogservaringen met de Nederlandse zeemacht ongetwijfeld in meewogen.
Er waren tevens de nodige andere aanwijzingen voor het vertrouwen dat de Royal
Navy in de Koninklijke Marine had. Onder andere plaatste het in Europese wateren in
1950 bij de grootschalige WU-marineoefening Activity in de North West Approaches naar
de Britse eilanden, eenheden van de Home Fleet onder Nederlands commando en werd
de KM als gelijkwaardige partner geïntegreerd in de NAVO-elitestrijdmacht op onderzeebootbestrijdingsgebied, bestaande uit contingenten van Groot-Brittannië, Canada en de
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vs.128 Ook de berichtgeving van de Britse marineattachés in Den Haag in de jaren 19501960 wijst onveranderlijk op een positieve waardering van het “very close” samengaan
met de zustermarine. Bilaterale oefeningen werden daarbij stelselmatig gunstig en als
“invariably successful” beoordeeld.129 Ontmoetingen tussen beide marineleidingen waren
gegeven deze context “openhartig” van karakter. Britten brachten eigen problemen ter
sprake als een te krappe defensiebegroting en hieruit voortkomende beleidsvraagstukken
op het gebied van personeel, materieel, enzovoort.130 Ook zijn er aanwijzingen dat vlagofficieren van de Royal Navy tijdens soortgelijke gesprekken gedurende de Nieuw-Guineacrisis inofficieel inlichtingen over de Indonesiërs deelden.131 Daarnaast boden de Britten
langdurig weerstand aan druk uit Jakarta de Nederlanders de toegang tot de vlootbasis
Singapore te weigeren, zegden ze onderhands omvangrijke logistieke steun toe bij Indonesische agressie en annuleerden en traineerden ze wapenleveranties aan Soekarno.132
Verder kwam in persoonlijke ontmoetingen naar voren dat het Verenigd Koninkrijk
uit Realpolitik-oogpunt graag zag dat Nederland over een goede en op Britse leest gestoelde verdediging beschikte. Zij beschouwde in die zin de junior partner als een “early
warning” zone voor het Britse grondgebied.133 Deze strategische overwegingen gingen
hand in hand met gevoelens van sympathie van de zijde van de Royal Navy. Zodoende
concludeerde de Britse marineattaché in Den Haag op 25 maart 1953 terecht dat “close
cooperation and goodwill existing between RN and RNN continues to be […] excellent
and in all spheres the two navies are becoming closely integrated”.134
brits-nederlandse integratie op alle fronten? de jaren 1965-1980
“Het wordt hoog tijd dat gelijksoortige marines gezamenlijk de ‘overhead’ kosten gaan
delen. Daarvoor moet je aan drie voorwaarden voldoen: een gelijksoortige missie hebben voor je marinestrijdkrachten, je moet een gemeenschappelijke taal hebben waarin
je elkaar zonder misverstanden kunt verstaan, voorwaarde drie is: je moet van plan zijn
en feitelijk reeds dezelfde wapensystemen hebben”. Aldus viceadmiraal Maas bij zijn
afscheid als CMS in april 1972. Hij meende bovendien dat dit “de enige juiste marinepolitiek” was, ook uit een oogpunt van “volledige autonomie”.135 Wat bracht hem tot
deze uitspraken en waarop doelde hij met het hebben van een gelijksoortige missie door
gelijksoortige marines? Voor de beantwoording van deze vragen is het noodzakelijk terug
te keren naar het midden van de jaren 1960. In dat tijdsbestek zou tot aanvang jaren
1970 de West-Europese − en hiermee ook Nederlandse bijdrage aan de NAVO, namelijk
onder druk staan. De in 1967 door de verdragsorganisatie ingevoerde strategie van flexible response, die voorzag in tegenmaatregelen die in verhouding stonden tot de gepleegde
agressie van het Warschaupact, deed het gewicht van conventionele strijdkrachten in
verhouding tot nucleaire slagkracht toenemen. Deze ontwikkeling vroeg derhalve om
een verhoging van defensie-inspanningen op conventioneel gebied in een periode waarin
tevens belangrijke vervangingsinvesteringen op onder meer het gebied van automatisering en raketsystemen moesten worden gepleegd. Daarnaast stuurden de Amerikanen,
die financieel gebukt gingen onder hun Vietnam-avontuur, in die periode aan op meer
inbreng van Europese zijde in de westerse verdediging.
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Deze situatie gaf de bevelhebbers van vele NAVO-krijgsmachten, en krijgsmachtdelen,
te denken. Van Nederlandse marinezijde waren dit in dat tijdsbestek de vlagofficieren
Maas, Van der Schatte Olivier en Van den Wall Bake. Zij stuurden al snel bij hun politieke leiding aan op vergaande materieelsamenwerking met de Britten, waarbij gezamenlijke wapensystemen en wapenplatforms de leidende gedachte vormden om zo voor beide
marines de kosten te drukken. Nu was dit idee op zich niet nieuw omdat omstreeks 1960
bij de marineleiding (de viceadmiraals Brouwer en A. van Karnebeek) hier al ideeën en
filosofieën over leefden.136 Naast samenwerking bij het Britse Leander-fregat-project, dat
in Nederland als Van Speyk-klasse fregat in dienst kwam, dachten beide landen in de
loop van de jaren 1960 na over een gezamenlijk scheepsontwerp om in tijden van slinkende budgetten door een bilateraal samengaan hoogwaardige wapensystemen en platforms te kunnen handhaven. Het project streefde hiertoe naar een meer gelijke verdeling
van opdrachten voor beide nationale industrieën. Het Britse vasthouden aan “one-sided
deals” riep evenwel bij de Nederlanders in toenemende mate onvrede op. De Royal Navy
wenste van haar kant niet beperkt te worden in de lengte van het schip omwille van de
capaciteit van Nederlandse droogdokken. In 1970 strandde deze onderneming van wat
later het unilaterale Britse Type 22-fregat werd. Op het gebied van hoogwaardige apparatuur wonnen bovendien in Nederland voorstanders van het Amerikaanse surface-to-air
missile (SAM)-geleidewapensysteem Tartar het pleit ten koste van de Britse Seadart.137 Deze
terugslag deed de marineleiding evenwel niet van koers veranderen wat betreft een op de
Royal Navy gerichte maritieme strategie. In tegendeel; een man als viceadmiraal en chef
Marinestaf Maas stond zich erop voor dat overige projecten inzake de Nederlands-Britse
marinesamenwerking niet vastliepen. Het principe van dit samengaan was daarbij onaantastbaar in een tijdsbestek waarin andere integratieprojecten juist voortgang boekten,
zoals die van de beide marinierskorpsen en de onderzeediensten.138
Wat de diepere gedachte achter deze volharding van Maas, maar ook van zijn voorganger als chef Marinestaf, viceadmiraal A.H.J. van der Schatte Olivier (BDZ/CMS 19631967), was, wordt ons duidelijk wanneer we de discussie in mei 1966 rondom het al dan
niet aanschaffen van het Britse wapensysteem Seadart volgen. In april van dat jaar vond
overleg plaats met de Britten, maar leek de aankoop van de Seadart vast te lopen. In een
poging de goede relatie met de Royal Navy veilig te stellen, schreef Van der Schatte Olivier op 21 mei een memo aan staatssecretaris voor de Marine Van Es. Hierin kwam naast
zijn sympathie en bewondering voor de Britse marine, naar voren dat hij zich bewust
was van de gestage relatieve neergang van de positie van het Verenigd Koninkrijk in de
wereld. Een gegeven wat de Royal Navy in de ogen van deze Nederlandse vlagofficier als
partner nóg dichterbij bracht.
De chef Marinestaf wees Van Es er op dat de Koninklijke Marine voordeel zag in
een “langzamerhand op velerlei terrein nauwere aansluiting bij de RN”. Dit was noodzakelijk, zowel in vredes- als in oorlogsomstandigheden. In het eerste geval omdat het
“in de toekomst voor onze begroting onhaalbaar zal zijn, om op het gebied van ontwikkeling, onderhoud, opleidingen, oefeningen en operatieve training alles nationaal
te blijven verzorgen”. De Nederlandse zeemacht moest hiervoor aansluiting zoeken bij
een “grotere broer”, waarbij het “voor de hand” lag dat dit Groot-Brittannië was. Dit
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lag voor de hand omdat “het dichtbij is, met het voordeel van eenvoudige contacten,
omdat onze oorlogsbases daar zijn en derhalve samengaan in vredestijd veel zin heeft”.
Daarnaast speelde mee dat de Nederlanders “bij de RN geaccepteerd worden en ook overigens met de Engelsen gemakkelijk opschieten en op dezelfde golflengte praten”. Verder
was niet onbelangrijk dat de Britse financiële, personele en materiële problemen “veel
overeenkomst” vertoonden met die van de Koninklijke Marine. Van der Schatte Olivier
voorzag in dit licht dat op termijn een deel van de eigen opleidingen naar het Verenigd
Koninkrijk zou overgaan en een samengaan van elkaars onderhoudsinrichtingen onvermijdelijk was. Ook sloot hij een mogelijk stationeren van Nederlandse eenheden in
vredestijd in Groot-Brittannië zoals onderzeeboten en maritieme patrouillevliegtuigen
niet uit. Oefeningen zouden in ieder geval “in het UK moeten gebeuren”, waarbij hij dacht
aan het combineren van “operatieve training” zoals de range (testgebied) voor geleide
projectielen, in Londonderry, Ulster, maar ook aan het loodzware oefenprogramma voor
marineschepen Flag Officer Sea Training (FOST). Voor al deze zaken lag het volgens de CMS
voor de hand bij de Britten aan te kloppen; “wij worden daarheen gedrongen”. Gelet op
de oorlogsdislocatie van de Nederlandse marine was dit een “logische ontwikkeling”.
Gezien het laatste was het bovendien “nuttig” indien de eigen zeestrijdkrachten wat betreft reserveonderdelen en munitie voor een groot deel konden terugvallen op de Royal
Navy. Van der Schatte Olivier kende namelijk grote strategische zorgen wanneer er op
materieel uit de Verenigde Staten moest worden gerekend: “de U.S. is ver weg – het is
niet eenvoudig en niet goedkoop […] Men begrijpt ons daar niet altijd […]. Beginnen
wij eenmaal aan Amerikaans materieel, dan moeten wij daarmee wel doorgaan (zie bijv.
Duitsland); […] Wij moeten dan bovendien meelopen in het U.S.-5-jaren plan; doen
wij dat niet, dan houden de Amerikanen geen rekening met ons (kunnen zij ook niet
met hun systeem), maar voor ons zijn dergelijke rigide schema’s weinig bruikbaar in
ons begrotingsbeleid. Ook moeten wij dan wel naar Amerikaanse opleidingen (nu voor
Terriers al een eindeloze stroom). Onderhoud zullen wij of zelf moeten doen, of terug
naar de U.S. […] Wij kunnen het U.S. systeem niet bijhouden. […] Wij worden dan
steeds sneller meegesleurd en kunnen niet meer terug. Wellicht een ideaal systeem voor
een grote marine en voor de USA voor de Amerikaanse marine, maar niet voor ons. De
Engelsen zijn veel meer van onze instelling en ons tempo”.
Los van deze militair-strategische overwegingen wees Van der Schatte Olivier zijn
staatssecretaris op zaken als (nationaal) prestige en (zie eerder dit hoofdstuk) de belangen
van de bv Nederland. “Wij [de km] zullen alle zeilen moeten bijzetten, om te blijven
wat wij zijn en liever meer. Daarbij is de keuze van onze aansluiting – want wij zullen
ergens moeten aansluiten – van bijzonder groot belang. […] Heel Europa wordt overspoeld door U.S.-materiaal en gebruiksgoederen. Ik wil niet zeggen, dat ze niet goed
zijn, maar wij verliezen in Europa onze know-how en onze vrijheid van keuze […] Niet
voor niets wordt er nu steeds op gehamerd, om in Europa met research en ontwikkeling
snel tot samenwerking te komen, voordat wij onder de voet worden gelopen; wij gaan
dan terug naar een landbouwgebied” [!]. Hij meende dat de Koninklijke Marine “ook in
dit gevecht zijn steentje zal moeten bijdragen; wij helpen nog steeds onze industrie, om
het hoofd boven water te houden en als wij “om” gaan, zal dat geen onbelangrijke klap
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zijn […]”. Het kon niet anders, aldus Van der Schatte Olivier, dat de Nederlanders in de
Europees-Amerikaanse concurrentiestrijd “naast het UK moeten gaan staan. Zij hebben
ons nodig; wij hebben in belangrijke mate de RN nodig”.
De CMS keerde vervolgens in zijn betoog terug naar de belangen van de Koninklijke
Marine zelf wat betreft het vergaand samenwerken met de Royal Navy. Het was voor hem
een gegeven dat de marine voor een “keerpunt” stond. Alleen verder gaan was voor een
kleine marine in “deze snel ev[o]luerende tijd” een “onmogelijkheid”. De technische ontwikkelingen waren zijns inziens niet meer met eigen middelen bij te benen. Het resultaat
was dat de Koninklijke Marine steeds meer ging “afzakken” en “tweederangs materieel”
aangeboden kreeg. Een “integratie” met de Royal Navy was hiermee naar zijn mening een
“must”: het was “het to be or not to be” voor de Koninklijke Marine.139 Van der Schatte
Olivier, er kennelijk niet gerust op dat dit betoog alleen voldoende was om staatssecretaris Van Es te overreden (en terecht, gezien de uiteindelijke aanschaf van het Amerikaanse
Tartar-systeem), benadrukte in het aanbiedingsbriefje bij het memo dat zijn hoofdargument bleef dat de enige mogelijkheid in de toekomst “iets te blijven” noodzaakte “ergens
anders aan te haken”, waarbij hij de Britten als partner zag. Hij sloot af met de opmerking
dat hij in deze mening was gesterkt door gesprekken hierover met – surprise − admiral
Sir David Luce, de Britse First Sea Lord, die (hiermee de persoonlijke band tussen beide
marineleidingen onderstrepend) “hier gedurende het weekend is geweest”.140 Dat de CMS
met dit standpunt in de marinetop niet alleen stond, bleek wel uit een op 24 mei 1966
geschreven aantekening van vlagofficier Personeel schout-bij-nacht Maas over dezelfde
discussie inzake de wapensysteemkeuze tussen de Britse Seadart en de Amerikaanse Tartar. Maas’ visie op de internationale arena van dat moment was dat strijdkrachten ertoe
dienden “een gezaghebbende stem aan de plantafel, vervolgens aan de bevelstafel, en uiteindelijk aan de vredesconferentietafel” te bereiken. De eigen relatief grote en kwalitatief
hoge militaire inbreng, die gebaseerd was op de kracht van de nationale economie en
industrie, kon voorkomen dat Nederland in een “meester-knecht-verhouding” geraakte.
Omdat hij van mening was dat Nederland, uitzonderingen als HSA daargelaten, op elektronisch gebied geen duurzame eigen industriële reputatie bezat, diende het in WestEuropa een geschikte partner te zoeken. Dit was ook in zijn ogen Groot-Brittannië.
Voor een samenwerking met de Verenigde Staten [lees: het Tartar-systeem] achtte Maas
Nederland te klein en het uitsluitend verwerven van Amerikaans materieel zou leiden
tot de aangehaalde “meester-knecht-verhouding”. De rol van ‘knecht’ maakte het voor
Nederland onmogelijk internationaal de eerder geschetste rol te spelen. Samenwerking
met de Britten zou daarbij juist een stimulans betekenen voor verdergaand samengaan
op het gebied van opleidingen en ontwikkeling van tactische doctrines.141
CMS Van der Schatte Olivier, maar dus ook zijn latere opvolger viceadmiraal Maas,
hielden er vergelijkbare ideeën op na wat betreft strategische samenwerking met de Royal Navy. Ook vele anderen in het officierskorps waren geporteerd voor Brits materieel.
Toch waren er ook relativerende geluiden te horen. Bij het vastlopen van de onderhandelingen met de Britten over het gezamenlijke fregat in het najaar van 1969, grotendeels
veroorzaakt door de Britse opstelling enkel zichzelf als leverancier te zien, gaf vlagofficier
Materieel schout-bij-nacht J. Doorenbos aan dat het op termijn terugvallen in belang150
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rijkheid van de Royal Navy de Nederlanders voldoende excuus bood naar andere partners
om te zien. Te meer daar het algemene niveau van de Nederlandse industrie volgens
hem niet onderdeed voor dat van het Verenigd Koninkrijk.142 Eerder al constateerde hij
dat het Groot-Brittannië niet gelukt was Nederland bij diverse projecten op sleeptouw
te nemen. Eén van de belangrijkste redenen voor dit “falen”, zo meende hij, was dat
hun “trekkracht” was afgenomen en zij “zich dit nog steeds niet goed realiseren”.143 Deze
tegenvallende resultaten in de Brits-Nederlandse samenwerking hielden overigens geenszins in dat hiermee het samengaan van beide marines ten einde liep. Daarvoor was onder
meer het niveau van de Britse maritieme werktuigbouwkunde en ook de ontwikkeling
van hun marinetactieken nog ongeëvenaard, iets wat hen voor de Koninklijke Marine
interessant genoeg maakte om met hen in zee te willen gaan. Omzien naar samenwerking met andere landen leek geen optie zo lang de Koninklijke Marine op operationeel
en logistiek gebied haar “large degree of identity” met de Royal Navy hoog bleef waarderen.144 Het was een gegeven dat Doorenbos dan ook volledig beaamde. Daarbij kon hij er
niet omheen dat het “als het ware automatisch” eerst naar de Britten kijken door menig
Nederlands marineofficier, voortkwam uit een “historische” houding.145 Daarbij bestonden er, zo was ook Doorenbos wel duidelijk, op talloze gebieden “zeer gewaardeerde
contacten vaak op persoonlijke basis”.146
De laatste twee factoren, een historische gegroeide houding ten gunste van GrootBrittannië en gewaardeerde persoonlijke contacten, kwamen bovenal samen bij de man
die grote invloed zou hebben op de vernieuwing en samenstelling van de vloot tussen
1975-1990, maar die ook de koers uitzette naar het al spoedig in internationaal verband
out-of-area optreden van de Koninklijke Marine. Deze man was, wij kwamen hem al
tegen: viceadmiraal Maas.
De op 14 april 1914 in Rotterdam geboren Maas was in 1931 als adelborst bij het
KIM aangenomen. Als oudste officier van de onderzeeboot Hr.Ms. O 14 opereerde hij
gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog vanuit het Schotse Dundee. Na 1945 zag
hij inzet in Azië (Malakka, Java) en keerde hij in 1955 voor drie jaar terug naar GrootBrittannië als Nederlands liaisonofficier bij de Allied Commander-in-Chief Channel
(CINCHAN) te Portsmouth. Vervolgens commandeerde hij de in Nederlands Nieuw-Guinea gestationeerde onderzeebootjager Hr.Ms. Groningen. Van augustus 1962 tot september 1963 voerde hij het commando over het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman.
Hierna bekleedde hij diverse staffuncties: inspecteur van het Onderwijs bij de Zeemacht
(1963-1965), vlagofficier Personeel (1965-1968) en bevelhebber der Zeestrijdkrachten/
chef Marinestaf (1968-1972).147 Als commandant viel Maas op door zijn inventiviteit en
originaliteit. Daarnaast trekt zijn bovenmatig gehalte aan anglofilie de aandacht. Zijn
eerder besproken pleidooi in mei 1966 inzake een samengaan met de Britten, de woorden bij zijn afscheid in 1972 en zijn onvermoeibare streven naar verdere samenwerking
met de Royal Navy zoals bij beide marinierskorpsen, kunnen nog in het kader van de eigen nationaal strategische visie en marinebelangen worden geplaatst. Maar bezien we zijn
levensloop en privéleven (jarenlange oorlogs- en NAVO-stationering in Groot-Brittannië,
hertrouwd in 1947 met een Schotse en een zoon – Andrew – uit dit huwelijk, een woning en auto in Schotland), dan komt een beeld naar voren van iemand met een sterke
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persoonlijke verwantschap met het Verenigd Koninkrijk.148 Een verdere illustratie hiervan is zijn warme vriendschap met Britse vlagofficieren. Dit bleek wel bij zijn vertrek als
chef Marinestaf. Nadat Maas met zijn echtgenote in de Nederlandse Admiraliteitsraad
waren uitgegeten, vond de volgende avond een soortgelijk afscheid plaats bij de Britse
Board of Admiralty. Een geste die uniek is in de marinegeschiedenis. Hierna volgden
in Groot-Brittannië verdere marinediners, waaronder een bij de Commander-in-Chief
Home Command aan boord van HMS Victory, het oude vlaggenschip van viceadmiraal H.
Nelson.149
Uit Britse bronnen wordt duidelijk dat Maas, in navolging van Van der Schatte Olivier, die immers een ‘integratie’ van beide marines voorzag, zelfs streefde naar een volledige fusie van de Koninklijke Marine en de Royal Navy. Volgens Hill, de biograaf van
Sir Terence Lewin, ten tijde van Maas’ jaren als CMS achtereenvolgens Assistant Chief of
the Naval Staff (Policy), second-in-command Far East Fleet en Vice-Chief of the Naval Staff,
komt uit de aantekeningen van de Brit naar voren dat de Nederlander in (privé)gesprekken liet doorschemeren dat zijn beleid moest uitmonden in een “actual merger” van beide marines.150 Dat dit meer dan zomaar een uitspraak later op de avond tussen vrienden
was,151 getuigen verwijzingen naar deze ideeën in meer officiële Britse bronnen. Zo stelde
admiral Sir Frank Twiss, Chief of Naval Personnel en 2nd Sea Lord, in een brief van 11
oktober 1968 aan Maas dat zijn recente bezoek aan de Nederlander “in our long history
of naval association will help towards a fruitful outcome of your grand plan”. Hij zou de
ideeën van de CMS, “both naval and political”, inbrengen in de Board of Admiralty.152 Ook
commander B.S. Mallory, officier bij de Britse Defence Intelligence Staff, refereerde in een
brief van 8 oktober 1969 aan de Nederlandse marineattaché, kapitein-ter-zee F. de Blocq
van Kuffeler, aan de goede onderlinge contacten die bijdroegen tot “the establishment of
an Anglo-Dutch Navy”.153
Zoals historicus Hill terecht opmerkt, was het voornemen van Maas overigens “scarcely a political starter”.154 Niettemin was er op organisatorisch en materieel gebied sprake
van een ongewoon nauwe samenwerking. Deze verflauwde niet na het vertrek van Maas
in april 1972 en zijn plotselinge dood kort hierna. Zo kwam het nog tijdens zijn bevelhebberschap in november 1971 tot de opzet van een Anglo-Netherlands Joint Naval
Plans and Policy Committee en volgden op materieelgebied vanaf de jaren 1970 de aanschaf van tientallen Britse Westland Wasp- en Lynx-helikopters, en Rolls Royce Tyne
gasturbines voor de GW- en S-fregatten. De Koninklijke Marine volgde in dit alles de
Royal Navy. Daarbij werden de gasturbinereservedelen van beide marines, dus ook de
wisselturbines zelf, in een gemeenschappelijke ‘pool’ beheerd. Dit verlaagde het niveau
van de investeringen van de individuele marines. Aan de andere kant bracht dit wel een
grote wederzijdse afhankelijkheid met zich mee.155 Op het gebied van opwerking van
schepen volgden jaarlijks gemiddeld vijf Nederlandse marinevaartuigen te Portland de
OST (Operational Sea Training), waarmee de Koninklijke Marine de belangrijkste buitenlandse ‘klant’ was van deze autoriteit en derhalve enige Nederlandse zeeofficieren hierbij
geplaatst waren.156 Deze vijf weken durende training leek zo welhaast “het summum” te
zijn van de wederzijdse integratie.157 Daarnaast ontstond er een uitwisselingsprogramma
waarbij over en weer personeel gedurende één of twee jaar werd gedetacheerd op elkaars
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schepen of walinstallaties.158
Op operationeel gebied volgde in 1972-1973 bovendien de (gedeeltelijke) integratie
van beider onderzeediensten en marinierskorpsen. In 1972 werd in een memorandum of
understanding vastgelegd dat vier tot vijf maal per jaar een Nederlandse onderzeeboot
onder Brits bevel werd geplaatst. Hr.Ms. Tonijn was in september 1972 de eerste boot
die de regeling in de praktijk uitvoerde en hiertoe vanuit de Britse onderzeebootbasis bij
Faslane opereerde. Deze patrouillegang vanuit Schotland had als voordeel dat direct diep
water kon worden bereikt waar oefeningen konden worden gehouden. De betrokken
boot voerde tal van opdrachten uit die het vaartuig tot in de Middellandse Zee, maar
ook in de Caribische wateren konden brengen. Enkel bij het veertiendaagse onderhoud
verbleven Nederlandse boten voor lange tijd in Faslane. Overigens deden ook boten
die na een onderhoudsperiode moesten worden afgeregeld of die bezig waren met hun
opwerkperiode, het Clyde-gebied aan.159 In 1973 vond de operationele integratie van het
na eerdere gezamenlijke oefeningen door de Royal Navy als “highly regarded” Korps Mariniers met de Britse Royal Marines plaats. Zij vormden de United Kingdom/Netherlands
(UK/NL) Landing Force. Een Nederlandse compagnie mariniers werd hiertoe periodiek in
het Schotse Arbroath gelegerd. Beide korpsen mariniers werden als het ware in elkaars
armen gedreven, sinds ze na de teloorgang van eigen koloniën ten oosten van Suez slechts
secundaire (VN) taken kenden, en de NAVO eind jaren 1960 met de introductie van de
strategie van flexible response versterking zocht ter directe verdediging van de kwetsbare
noordflank in Noorwegen. De voordelen van dit Brits-Nederlandse samengaan waren
voor beide marines andermaal standaardisatie van uitrusting en materieel, in Standard
Operational Procedures vastgelegde gelijksoortige oefenprogramma’s en een eenheid in
doctrine.160 Last but not least volgden er besprekingen om te komen tot voor beide marines aantrekkelijke wereldwijde gezamenlijke manoeuvres.
Gegeven het feit dat de Britse Labour-regering onder J.H. Wilson (1964-1970) zich
vergaand gecommitteerd had aan de NAVO en nog slechts inofficieel een wereldwijde rol
zocht, besloot zij in een periode van drastisch krimpende budgetten in 1966-1967 de
eigen out-of-area-capaciteit (onder meer de beschikking over strike carriers) vaarwel te
zeggen.161 In januari 1968 kreeg de Royal Navy derhalve de instructie zich te richten op
een “primarily North Atlantic role”. Dit besluit, hoewel toegejuicht door de Treasury, viel
slecht bij het Foreign Office. In de optiek van dit laatste departement ondergroef het de
positie van de Britse marine als een “balanced force” die in staat was “exerting sea power
in a way it was accustomed to doing”. Onder de regering van de Conservative Sir Edward R.G. Heath (1970-1974) werd voorzichtig weer de visie omarmd dat het Verenigd
Koninkrijk een internationale rol parallel, in plaats van ondergeschikt, aan de Verenigde
Staten speelde. Hij zette zo de deur op een kier voor de Royal Navy alsnog een “global
peacekeeping role” te kunnen blijven spelen. Heath riep verder een studiegroep in het
leven voor de bestudering van toekomstige wereldwijde regionale defensie-inspanningen,
daar de “security of maritime trade routes in the South Atlantic and Indian Oceans was
an issue of vital importance for a large number of Commonwealth countries”. Lewin,
Vice Chief of the Naval Staff van 1971 tot 1974, en daarvoor second in command in the Far
East Fleet, lanceerde tegelijkertijd een plan waarmee de vloot een global presence behield.
153

vwBWoutofarea1116.indd 153

17-11-16 10:23

Hoofdstuk 3

Het Foreign Office steunde zijn idee dat, in vergelijking met een eenzaam stationsschip,
een- of tweejaarlijkse Group Deployments een grotere publieke impact kenden. Bovendien
toonden ze aan dat Groot-Brittannië nog altijd over “significant naval power” beschikte,
die zowel bondgenoten in nood bij kon staan als bedreigingen van Britse belangen kon
tegengaan. Tijdens dergelijke verre eskaderreizen konden de bemanningen en schepen
onderweg oefenen, al dan niet met bevriende marines, en zo zelfvertrouwen en ervaring
opbouwen wat betreft de mogelijkheid “to operate wherever and whenever required”.
Lewin meende dat het belangrijk was voorbereid te zijn op het onverwachte, zodat de
mogelijkheid “to deploy a significant force that could actuallly do warlike things, rather
than simply be around” bleef bestaan.162
Ook voor de Nederlandse marineleiding was in dit verband duidelijk dat, hoewel officieel op de NAVO geconcentreerd, de Britse defensie-inspanning slechts deels op CentraalEuropa was gericht. De meeste aandacht, zo meende de marineattaché in Londen, De
Blocq van Kuffeler, ging uit naar de nucleaire strijdmacht, de marine en de strategische
reserves, die geschikt waren voor inzet aan de flanken en mogelijk optreden buiten Europa. Hiermee bleef het Verenigd Koninkrijk “een aparte plaats innemen in het geheel der
NAVO -defensie, hetgeen aanleiding kan geven tot nuanceverschillen bij de benadering van
vraagstukken van strategie en defence planning met de landen van het continent en met
name ook die van de Centrale Sector”.163 In het licht van de eerder geschetste historisch
gegroeide en verder groeiende vervlechting van de Nederlandse en Britse zeestrijdkrachten, en de overzeese ambities, verrast het niet dat de Koninklijke Marine open stond
voor blijvende maritieme tradities van world wide reach van de Royal Navy. In een serie
besprekingen op 17-19 november 1971 tussen CMS Maas en Lewin in Den Haag gingen
zij onder meer in op de door de laatste geplande Group Deployments. In de eerste samenkomst van het halfjaarlijkse [Joint] Anglo Netherlands Naval Plans and Policy Committee
(JANPP) overleg, kort daarna in Londen, legde Maas vast dat “The Royal Netherlands
Navy agrees in principle to joining this cruise with two ships”. De zaak lag overigens
gevoelig omdat de NAVO nog moest worden overgehaald een dergelijke ontplooiing buiten het eigen verdragsgebied goed te keuren. De rapportage van dit voornemen eindigde
derhalve met de opmerking: “No wider distribution without the authority of CNS/VCNS”
en met potlood werd toegevoegd “NIET NOEMEN”.164 Complicerend was dat de Board
of Admiralty het idee pas volmondig zou omarmen indien de NAVO akkoord ging. De laatste zou van haar kant vermoedelijk geen goedkeuring geven zonder een indicatie dat de
Britten vastbesloten waren een dergelijke eskaderreis uit te sturen. Het is waarschijnlijk,
aldus historicus Hill, dat Lewin een “step-by-step approach” hanteerde en met assistentie
van enige nauwe vrienden in het bondgenootschap, “including the Dutch”, deze ontplooiingen erdoor wist te krijgen.165
De weg lag hierna open om de organisatie voor de Brits-Nederlandse eskaderreis naar
de Indische Oceaan ter hand te nemen. Maas liet allereerst in een nota aan de Admiraliteitsraad weten dat hij van de Britse First Sea Lord had vernomen dat deelname van
Nederlandse eenheden aan voornoemde Deployment “zeer bijzonder welkom” zou zijn.
De participatie in een dergelijke reis beval hij ook zelf warm aan. Immers, de oefenmogelijkheid was “van bijzondere allure”. Daarnaast werd de toename van flexibiliteit van
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de Koninklijke Marine door deze gezamenlijke ontplooiing “niet alleen gedemonstreerd,
doch getoetst”. De vlagvertoonreis was, vooral door de aanwezigheid van een door de
Royal Navy aan het eskader gevoegde SSN, HMS Dreadnought, een “uiterst nuttige oefengelegenheid” wat betreft onderzeebootbestrijding in zuidelijke wateren. Daarnaast was
het uit oogpunt van “personeels-moreel noodzakelijk jaarlijks een, zo mogelijk meer,
ambitieuze en ‘verre’ reis te maken”.166 Met het laatste gaf de CMS aan de motieven voor
dergelijke reizen van zijn voorganger Van den Wall Bake niet te zijn vergeten.
Intussen volgden in verdere bijeenkomsten van de JANPP een “wide exchange of information and views on national and NATO naval policy and concepts of operations”. De
belangrijkste resultaten waren het versterken van de banden van “fleet operating authorities”, die er in resulteerden dat er een “increased level of co-ordination of deployments
and operations” plaatsvond. Volgens dit gremium was een kenmerkend voorbeeld hiervan de combined Anglo-Netherlands Force (HMS Tiger, HMS Dreadnought, Hr.Ms. Van Galen en Hr.Ms. Limburg) deployment naar het Verre Oosten in de periode juni - december
1973.167 Een goede illustratie van de tijdens deze reis toenemende samenwerking op lager
tactisch operationeel niveau was de detachering van een Nederlandse Westland Wasphelikopter met boordploeg op het Britse bevoorradingsschip RFA Tidespring. Doordat op
dat moment enige Van Speyk-klasse fregatten in onderhoud lagen, was hiermee “uniek”
oefenemplooi voor de boordhelikopters gevonden.168
De reis verliep grotendeels voorspoedig en leverde, naast goodwill voor de Nederlandse (en Britse) industrie, veel logistieke inzichten op. Zoals bijvoorbeeld het invliegen vanaf marinevliegkamp De Kooy van een nieuwe boordhelikopter na een ongeval,
en de bevoorrading ver van huis door de Tidespring. De Brits-Nederlandse combinatie
speelde wat betreft onderzeebootbestrijdingsoefeningen verder op elkaar in. Slechts het
Nederlandse besluit kort voor de afvaart om politieke redenen af te zien van een ravitailleringsbezoek van de schepen aan Zuid-Afrika, bracht een rimpeling in de vijver van
militair-maritieme Anglo-Dutch harmony.169
Van Britse zijde werd deze Nederlandse gezamenlijke inzet overzee in hoge mate gewaardeerd en geëtaleerd. Zo benadrukten hoge marineautoriteiten als P. Heneage en
Lewin in 1976 in lezingen van het gerenommeerde Royal United Services Institute dat
gezien de toenemende Sovjet-aanwezigheid in zeegebieden zoals het Midden-Oosten en
Zuidoost-Azië de druk op de Royal Navy toenam daar tot presentie over te gaan. Het
ging immers om gebieden waarop westerse economische kracht (olie en andere grondstoffen) was gebaseerd. Deze ten behoeve van Europese bondgenoten gepleegde inzet,
kon de vorm aannemen van een fors Britse aandeel in een maritiem NAVO-contingent.
Waarschijnlijker was het dat het Verenigd Koninkrijk een grote bijdrage aan een westerse
coalition of the willing leverde, die in deze gebieden zeestrijdkrachten wenste te ontplooien. Lewin verwees in dit verband nadrukkelijk naar de NAVO-landen die “currently deploy their ships outside the NATO area – the Americans, the British, the Netherlands and
the French”.170 Heneage dacht in dit verband aan “France, the Netherlands and perhaps
Germany”.171 Hierbij valt op dat beide commentatoren Nederland in een adem noemden
met de West-Europese grote mogendheden, en de Verenigde Staten. In dit licht had
viceadmiraal Maas meer dan tevreden kunnen zijn over de positieve aandacht die de Ko155
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ninklijke Marine internationaal kreeg met haar aan de Royal Navy gekoppelde overzeese
ambities, en het gewicht dat Nederland als militair-maritieme natie werd toegedacht.
In hetzelfde jaar dat deze schouderklopjes voor de Nederlanders werden uitgedeeld,
polste de Britse marineleiding de Nederlanders andermaal voor een gezamenlijke reis,
einde 1977, om Kaap de Goede Hoop naar de Indische Oceaan. Nabij het Sovjetsteunpunt Socotra zou het eskader participeren in een CENTO-oefening met de Iraanse
en Pakistaanse marines en vervolgens via het Suezkanaal terugkeren. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken had bij monde van de chef DNW enthousiast gereageerd, mede met
het oog op een doorvaart door het Suezkanaal en een eventueel bezoek aan Iran. Mogelijk telde bij het laatste mee dat Teheran na de vlagvertoonreis van 1973 neigde naar
een grote order van S-fregatten bij Nederlandse werven. CMS viceadmiraal Veldkamp liet
evenwel weten “sceptisch” te staan tegenover oefeningen in de Indische Oceaan en was
“geen voorstander van vlagvertoon in die streken”. Hiermee leek hij afstand te nemen
van de ambities die zijn voorgangers kenden op het gebied van out-of-area operaties.
Mogelijk speelde mee dat hem bekend was dat minister van Defensie Vredeling van oordeel was dat “de ambities niet te hoog” moesten worden gesteld.172 De minister was vermoedelijk weinig geporteerd voor dergelijke reizen nadat hij in mei 1974 in de Tweede
Kamer uitputtend was ondervraagd over de mogelijke relatie van maritieme out-of-area
manoeuvres, een uitgelekt SACLANT-contingency plan voor de Indische Oceaan, alsook
eventuele plannen voor uitbreiding van de NAVO met een staat als Zuid-Afrika.173 Daarbij
was Veldkamp op de hoogte van de reserves die de bewindsman al in 1973 koesterde
inzake de toenmalige Brits-Nederlandse eskaderreis. Tenslotte was zijn relatie met Vredeling als moeizaam te kenschetsen.174 Eind december 1976 liet Veldkamp aan staatssecretaris Stemerdink van Defensie weten dat de Koninklijke Marine van deze out-of-area
ontplooiing afzag. De argumenten die hij hiervoor aandroeg waren het uitblijven van
overeenstemming over de data van gezamenlijke Brits-Nederlandse vaarschema’s en het
oordeel van Buitenlandse Zaken dat het vlagvertoonaspect niet die importantie had, dat
hiervoor een reis met onvoldoende oefenrendement moest worden gemaakt.175 Er kan
evenwel niet aan de indruk worden ontkomen dat meewoog dat gebrek aan steun van
de politieke leiding het enthousiasme van de Nederlandse marineleiding voor de reis
temperde. Een impressie die wordt versterkt door het feit dat viceadmiraal Veldkamp in
1978 onder het centrumrechtse kabinet-Van Agt-Wiegel plots positief stond tegenover
een eskaderreis naar het Verre Oosten.
De relaties met de Britse zeestrijdkrachten leden overigens niet onder deze afzegging.
De samenwerking tussen de beide marines bleef intensief, te meer daar ze samen belast
waren met de onderzeebootbestrijding in EASTLANT en deelden in de verantwoordelijkheid van de verdediging van de NAVO-noordflank in Noorwegen.176 Viceadmiraal Veldkamp was in dit verband uiterst positief over de Brits-Nederlandse samenwerking en
stelde dat de Nederlandse marine “echt een hoop van de Engelsen [heeft] geleerd”.177 De
voortgaande vervlechting bleek tevens uit het feit dat de staf van de defensie-, tevens marineattaché te Londen opvallend groot was. Deze telde negentien militairen en burgers.
Er was verder sprake van een zeer frequent contact tussen officieren van de wederzijdse
marinestaven en de directies materieel en personeel.178 Het leed geen twijfel dat deze
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contacten, zowel de periodieke als die op ad-hocbasis, veelvuldiger en hechter waren dan
met enige andere buitenlandse marine.
Natuurlijk waren er in de jaren 1950-1980 ook contacten met overige (NAVO-)marines,
zoals de Belgische, West-Duitse, Franse en Amerikaanse zeestrijdkrachten. Zo bestond er
sinds 1948 een geheim akkoord over onderlinge bijstand tussen de Belgische zeemacht
en de Koninklijke Marine, maar het verdrag bleef enige decennia grotendeels een dode
letter, evenals de opzet van de admiraal Benelux. Het laatste betrof een plan in geval van
oorlog een (Nederlandse) vlagofficier het bevel over de Nederlandse zeestrijdkrachten
én het operational command over de Belgische marine toe te vertrouwen.179 Op het gebied van de mijnenbestrijding was de samenwerking met de Belgische marine niettemin
hecht en volgde de oprichting van een gezamenlijke mijnenbestrijdingsschool in het
Belgische Oostende. In februari 1973 vond de eerste sessie van de Stuurgroep BelgischNederlandse Samenwerking (BENESAM) plaats, die hierna in beginsel halfjaarlijks bijeenkwam.180 Desondanks bleef het voor de beduidend grotere Nederlandse blue water marine
een gegeven dat de Belgische zeemacht de focus op de land- en luchtstrijdkrachten had
gericht. Tot de bouw (met Nederlandse assistentie) in 1976 van vier Noordzee-fregatten
beschikten de Belgen nagenoeg louter over mijnenbestrijdingseenheden.181
Ook met de Fransen en Duitsers werd getracht sterkere banden te verkrijgen, vooral
op materieelgebied. Met de Franse marine leek dat te lukken op het terrein van maritieme patrouillevliegtuigen en onderzeebootsonars, maar dit bleef te veel een eenrichtingsverkeer. Een later project met Fransen en Belgen, het in mei 1975 gestarte tripartite
mijnenjagerproject, bood betere mogelijkheden tot het delen van kennis en materieel,
maar ook hier voer Frankrijk in Nederlandse ogen uiteindelijk te veel een eigen koers.182
Na eerdere terughoudendheid, deels gebaseerd op anti-Duitse sentimenten,183 werd met
de West-Duitsers in de jaren 1970 een overeenkomst gesloten waarbij de Bundesmarine
de beschikking kreeg over de tekeningen van de S-fregatten. De Nederlandse industrie
was hier weinig gelukkig mee nadat bleek dat de West-Duitse marine de tekeningen
wijzigde om het ontwerp aan te passen aan voornamelijk West-Duitse producten.184 Inzake een eventueel operationeel samengaan, speelde het de op de wereldzeeën gerichte
Koninklijke Marine parten dat de Bondsrepubliek zich tot 1980 veelal concentreerde op
de eigen landsverdediging met land- en luchtstrijdkrachten. De Bundesmarine was een
Küstenmarine en had zich te zeer gespecialiseerd in kustverdedigingstaken in de Oostzee
en konvooitaken in de Noordzee.185 Bovendien hield de Nederlandse zeemacht de WestDuitsers graag op afstand. Ze voelde zich “prettig”, nu ze na de Franse uittreding uit
ACLANT (Allied Command Atlantic) in 1963 hierin de geprivilegieerde derde positie innam
na de U.S. Navy en de Royal Navy. Deze “exclusivistische” opstelling kwam onder meer
tot uitdrukking in aanvankelijk verzet tegen West-Duitse deelname aan STANAVFORLANT.186
Met de dominante macht in ACLANT, de U.S. Navy, was er in de jaren vijftig en zestig
op materieelgebied sprake van intensief contact over Amerikaanse MDAP-hulp in de vorm
van tientallen geschonken en geleende mijnenvegers, kleine fregatten en onderzeeboten,
vliegend materieel en het Terrier-geleidewapensysteem op de kruiser Hr.Ms. De Zeven
Provinciën. Daarnaast vonden stafbesprekingen op een vergelijkbaar niveau als die van
de Anglo-Netherlands Naval Staff Talks plaats en waren er net als met de Royal Navy het
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geval was uitwisselingsprogramma’s voor officieren.187 Nederland maakte verder met de
UK/NL Landing Force deel uit van de aan de NAVO toegewezen Strike Fleet Atlantic van
de Amerikaanse marine.188 Daarnaast verstrekte de U.S. Navy op haar ranges bij Norfolk, maar ook elders, de Nederlanders faciliteiten. Tevens kwam het in latere jaren tot
aanschaf van Amerikaans materieel. Dit varieerde van wapensystemen als de Tartar tot
maritieme patrouillevliegtuigen als de P3C-Orion. Hoewel de Nederlanders zich gewaardeerd voelden, was er op generlei moment sprake van samenwerking op basis van enige
gelijkwaardigheid.
Geen van de hierboven genoemde militair-maritieme partnerschappen bereikten het
niveau van het samengaan van de Brits-Nederlandse marines. Dit leek naast Gallische
eigengereidheid en een te groot Nederlands ‘knechtschap’ ten opzichte van de U.S. Navy,
gebaseerd te zijn op een te grote afstand van de Koninklijke Marine ten opzichte van de
beperkte, meer continentaal gerichte missies van de zeestrijdkrachten van de Bondsrepubliek en België. De koers die de Koninklijke Marine binnen en buiten de NAVO-bevelsgebieden voor ogen had, leek het beste aan te sluiten bij die van de maritieme tradities
van het Verenigd Koninkrijk. Een partner die in de loop der tijd, nadat beide marines
naar elkaar toe waren gegroeid, steeds meer een ‘tweelingzuster’ werd. Naast leden van
het officierskorps achtten omstreeks 1980 ook diverse waarnemers het als waarschijnlijk
dat deze samenwerking op termijn kon leiden tot een grotere complementariteit van
de slagkracht ter zee van beide landen 189 Aan dit proces lag, los van een toename van
standaardisatie in materieel en doctrine, de relatieve maar gestage teruggang van de (overigens nog altijd grotere) Royal Navy ten grondslag.190
blijvend onderling vertrouwen tussen beide marines 1980-1990
Omstreeks 1980 waren in Groot-Brittannië twee trends zichtbaar inzake de eigen nationale seapower. De een ging mee in de door de U.S. Navy gepredikte nieuwe Maritime
Strategy, een offensief concept dat gericht was op het vastzetten van de Sovjet-Russische
zeestrijdkrachten in de Sovjet-bastions nabij de Noord-Atlantische (en Pacific) thuiswateren van de Sovjet-Unie, waarbij vooral hun strategische nucleaire onderzeeboten werden bedreigd. Deze groep Britse marineofficieren benadrukte dat de Royal Navy slechts
een ondersteunende rol kende in de NAVO als een strijdmacht voor de onderzeebootbestrijding ten behoeve van de U.S. strike fleet. De andere groep officieren bleef de als
eerder beschreven wereldwijde inzet van de marine aanhangen.191
De Britse regering onder de Conservative premier Thatcher bleef in de jaren 1980 haar
alliantieverplichtingen ruim interpreteren, waardoor de autoriteiten in Londen zich er
op instelden dat bedreigingen buiten het Noord-Atlantische gebied waarschijnlijker waren dan een conflict met de Sovjet-Unie in Europa en de aangrenzende wateren. Hoewel
Whitehall zo met de mond beleed out-of-area operaties te onderschrijven, nam ze nauwelijks maatregelen de eigen militaire capaciteit voor een dergelijke inzet te vergroten.
Ze ontplooide na het uitbreken van de Irak-Iranoorlog in 1980 weliswaar als een ‘good
ally’ een klein marinecontingent in de Arabische Zee, maar zelfs deze welhaast symbolische uitzending (de Armilla Patrol) zette het inzetschema van de gehele Royal Navy al
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onder druk. Het feit dat deze Britse marineschepen überhaupt East of Suez te vinden
waren, kwam voort uit de gedachte dat Washington expects them to do so en het Verenigd
Koninkrijk niet over wilde komen als less of a world power dan Frankrijk dat al met een
smaldeel in de Perzische Golf vertegenwoordigd was.
De vestiges of Empire zoals de Britten dit noemen, konden evenmin aan hun lot worden overgelaten. Andere staten mochten niet het idee krijgen dat Groot-Brittannië alle
belangstelling voor de haar resterende kleine overzeese gebiedsdelen verloren had. Dit
nodigde enkel uit tot problemen. Een voorbeeld hiervan was de terugtrekking van HMS
Endurance begin 1982 uit de zuidelijke Atlantische Oceaan geweest, met alle noodlottige
gevolgen van dien tegenover de Falklandeilanden. Bovendien bood nationale militairmaritieme aanwezigheid overzee ook voordelen: invloed bij bondgenoten (Verenigde
Staten), promotie van eigen militair materieel, wervingsmogelijkheden en het tonen aan
bondgenoten dat de mogelijkheid bestond assistentie te verlenen.192 Maar ook op dit
front worstelde het Verenigd Koninkrijk met de neergaande slagkracht van zijn maritieme eenheden. De teruggang in het aantal (verouderde) bevoorradingsschepen, evenals
het tekort aan depots en reserveonderdelen, maakte het twijfelachtig of de Royal Navy
nog om de twee jaar de ooit door de Britse vlagofficier Lewin zo gepromote Group Deployments kon uitvoeren.193 Ook de inzet in het Falkland-conflict in 1982 toonde dat de
Britse marine te kampen had met (reserve)materieel tekorten. Gemenebest-bondgenoot
Nieuw-Zeeland werd bereid gevonden de Armilla Patrol te handhaven zodat hiermee
vrijgemaakte Britse fregatten uit de Perzische Golf naar de zuidelijke Atlantische Oceaan
konden opstomen.194 Amerikaanse voorraden boden een uitweg op het gebied van munitie en reservedelen, terwijl er ook geluiden te vernemen zijn dat de Koninklijke Marine
op dit gebied hand- en spandiensten verleende.195
Dit alles nam niet weg dat de Koninklijke Marine in de jaren 1980 de blik op haar
twin sister gericht hield. Hiervan getuigde onder meer de blijvend omvangrijke marineinvulling van het bureau Defensieattaché in de Londense ambassade.196 De Nederlandse
marineleiding was hierbij niet blind voor de problemen die Groot-Brittannië kende met
de instandhouding van een wereldwijde inzetcapaciteit overzee. Zo merkte kolonel der
mariniers A.G.C. Kok, de voorzitter van de Vereniging van Marineofficieren, in juni
1981 in zijn jaarrede al op dat “reeds nu duidelijk is dat de voorgestelde beperking van
de Royal Navy weinig geld in de lade en relatief groot verlies van conventionele inzetmogelijkheden oplevert”.197 Ook bij het opstellen van het European Maritime Concept
2010, een planstudie waarin diverse West-Europese marines hun reactie op de nieuwe
Amerikaanse The Maritime Strategy uitwerkten, was deze teruggang naar voren gekomen. Het Verenigd Koninkrijk deelde evenwel met Nederland dezelfde “geografische
interesse-sfeer”. Tevens wogen de continuïteit van de positie van de Royal Navy in het
Britse nationale denken en de “traditionele banden op het maritieme vlak” mee in het
Nederlandse oordeel dat de Britse marine de “natuurlijke partner” was en bleef. Aldus
werd de onderlinge verhouding tenminste getypeerd in een conceptbasisstudie van de
grondslagen van het beleid van de Koninklijke Marine in februari 1988. Het belang voor
de Koninklijke Marine bij deze samenwerking werd gecompleteerd doordat de Britse
zeemacht nog altijd beschikte over nucleair-strategische slagkracht en een beduidende
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tactische slagkracht als SSN’s, maritieme jachtvliegtuigen en (kleine) vliegkampschepen.
Afgezien van dergelijke materiële aspecten, was de verhouding met andere marines zoals
die van Frankrijk nog altijd “niet vergelijkbaar”.198
Dat de vertrouwde, traditionele banden in de jaren 1980 in beleidskeuzen van de
Koninklijke Marine nog steeds zwaar wogen, bleek ook weer op materieelgebied: ondanks financieel voordeel als omvangrijkere compensatieorders en een potentieel hoger
vermogen, ging de order voor de gasturbinemotoren van de nieuwe M-fregatten in
januari 1984 naar Rolls Royce in plaats van het Amerikaanse General Electric. De
Britten namen als compensatie zes Goalkeepersystemen van HSA af. De politieke leiding van het Ministerie van Defensie bracht bovendien, gelijk twee decennia eerder
viceadmiraal Van der Schatte Olivier, motieven naar voren die verwezen naar Europese
samenwerking op het gebied van defensiegerelateerde industrie. Bij de keuze tussen
twee wapensystemen voor de bestrijding van luchtdoelen, het Britse VLS Seawolf en de
(grotendeels in Nederland geproduceerde) NATO Sea Sparrow, besloot de Admiraliteit
overigens de aankoop van het laatste wapen te steunen.199 Wat eventuele toekomstige
ernstoperaties betrof, die, gelet ook op de inschatting van de marineleiding die jaren,
vermoedelijk out-of-area zouden plaatsvinden,200 keek de Nederlandse marine stelselmatig naar haar Britse partner. Zo stoomden in 1986 Britse marineschepen die de
Armilla Patrol in de Perzische Golf gingen aflossen, tot in de Indische Oceaan op met
een Nederlands eskader, en oefenden zij onderweg meerdere malen met elkaar. Fairwind ’86-commandant schout-bij-nacht Van Renesse constateerde tevreden dat hij die
weken zijn grootste eenheid ooit aanstuurde.201 Daarnaast vervoegde de Koninklijke
Marine in 1987-1988 zich als vanzelfsprekend bij haar ‘natuurlijke partner’ voor de
bescherming van de officieel onder WEU-gesternte opererende eigen mijnenjagers in en
nabij de Perzische Golf.202
Ook van Britse zijde was in die jaren het besef aanwezig, dat beide marines “[had]
more in common with each other than with other European navies”, zoals de vermaarde
redacteur van Jane ’s Defence Weekly A. Preston het in 1985 uitdrukte. Hij meende dat
dit voortkwam uit het feit dat beide marines zowel in de periode 1940-1945 als in de
jaren daarna “[had] collaborated closely”, wat had geresulteerd in “unique similarities of
function and mission shared by the Dutch and British” en een overeenkomstige “outlook”.203 Verder waardeerden de Britten nog immer de kwaliteit van de door de Nederlandse marine geleverde bondgenootschappelijke bijdrage. De hoofdredacteur van het
Britse periodiek Navy International, A.J. Watts, merkte in dit verband in 1987 op dat
“the Royal Netherlands Navy is, as one might expect from its long and distinguished
maritime tradition, a very efficient navy. Not only is it operationally efficient, but it has
also managed to develop over the last few decades as an extremely well balanced Navy,
with modern well-equipped units”.204
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gezamenlijke inzet overzee op meer gelijke basis. de jaren 1990-2001
De door de Conservative Party geleide Britse kabinetten tussen 1990-1997 brachten na
het einde van de Koude Oorlog het defensiebudget met 25% terug. Dit betekende voor
de Royal Navy dat het aantal onderzeeboten met meer dan de helft en het aantal escorteschepen met een derde deel afnam. Na de verkiezingsoverwinning van Labour in 1997
verordonneerde deze regering een Strategic Defence Review (SDR). Deze review benadrukte
het belang van wereldwijd optreden, waarbij voorop stond dat het Verenigd Koninkrijk
in het raamwerk van zowel NAVO als EU geen directe militaire dreiging kende. Deze na
het einde van de Koude Oorlog verminderde dreiging maakte het mogelijk kleinere
eenheden voor een scala aan – veelal out-of-area − taken in te zetten in onder andere de
Adriatische Zee, de Perzische Golf, West-Afrika en Zuidoost-Azië.205 Groot-Brittannië
bezat nu een ronduit expeditionaire strategie, die het land in staat moest stellen over
lange afstanden te interveniëren. Bovendien kende deze review een “much stronger maritime flavor” dan alle voorgaande Defence Reviews sinds 1945. Zo werden de marine twee
nieuwe (zeer grote) vliegkampschepen in het vooruitzicht gesteld, twee logistieke landingsschepen en vier roll-on/roll-of containerschepen. Hoewel het er zo de schijn van had
dat het Verenigd Koninkrijk met de SDR terugkeerde naar een meer traditionele “British
Way in Warfare”, had de Royal Navy hierin veelal een ondersteunende en wegbereidende
rol en lag de focus veeleer op het land dan op de zee.206
De Royal Navy bood de Koninklijke Marine in jaren 1990 nog tal van mogelijkheden
om als een gedegen en bovenal vertrouwde partner mee op te stomen, en de Nederlandse
ambitie waar te maken wereldwijd inzet te zien. Het regelmatig stationeren van Britse
Seaking-helikopters op Nederlandse bevoorradingsschepen en gezamenlijk optreden in
geïntegreerde eenheden in ernstoperaties als Irak 1991 en ex-Joegoslavië 1993, illustreerden deze onderlinge verbondenheid.207 Een kanttekening was wel dat de inzet veeleer
in een brown water dan in de eerder door vooral de Koninklijke Marine zo gekoesterde
blue water omgeving plaatsvond. Vanuit Brits perspectief nam daarbij het belang van de
Nederlandse zeestrijdkrachten, die na de Koude Oorlog eveneens kampten met inkrimpingen, voor de Royal Navy in deelgebieden zelfs toe. Naast de mogelijkheid vanaf april
1998 met een eigen Landing Platform Dock (LPD) (Hr.Ms. Rotterdam) al dan niet in UK/NL
Landing Force-verband power projection ashore te kunnen uitoefenen, betrof het de door
Nederland ontwikkelde capaciteit tot Ballistic Missile Defence (BMD) aan boord van de in
aanbouw zijnde fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse. De Royal Navy ontbeerde
een dergelijke capaciteit. Haar expeditionaire strategie ten spijt, wensten de op dit vlak
“increasingly isolated” Britse autoriteiten omstreeks 2000 een dergelijke verdedigingscapaciteit namelijk slechts te ontwikkelen indien in de toekomst het grondgebied van het
Verenigd Koninkrijk zou worden bedreigd.208 Tenslotte nam door de vergaande afname
van het aantal Britse escorteschepen, het gewicht van het (verhoudingsgewijs toen nog
minder gedecimeerde) Nederlandse fregattensquadron bij gezamenlijke manoeuvres toe.
Zo ook in de Striking Force Atlantic (SFL), waarin Nederland sinds 1998 met een taakgroep participeerde. Ook in deze door de U.S. Navy gedomineerde strijdmacht, greep de
Koninklijke Marine bij de invulling van oefeningen nog altijd graag terug op de aloude
banden met de Royal Navy.209
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“Bij het kiezen van strategische partners liggen buitenlands beleid, veiligheidsbeleid en
defensiebeleid in elkaars verlengde. Het Nederlands belang noch de krijgsmacht is erbij
gebaat dat energie wordt gestoken in contacten waaraan geen visie voor samenwerking
op langere termijn ten grondslag ligt”. Aldus de liberaal Bolkestein in 1998.210 Welnu,
het eigen belang van Nederland en in het verlengde daarvan dat van de Koninklijke
Marine, stonden voor de marineleiding voorop, waar het na 1945 de keuze tot een strategisch samengaan met de Royal Navy betrof. In de eerste plaats hoopte de Koninklijke
Marine van de Royal Navy, die een respectabele staat van dienst kende, te kunnen leren.
Later slinkende budgetten, modernere wapensystemen, de Amerikaanse roep om meer
Europese inbreng en de hiermee drastisch stijgende kosten, dwongen de ambitieuze,
op wereldwijde inzet gerichte Nederlandse marineleiding om te zien naar oplossingen.
Vergaande samenwerking met de Britten om zo te komen tot standaardisatie lag hierbij
voor de hand, daar de beide marines een gezamenlijke taak kenden bij het eventueel
tegengaan van de Sovjet-strijdkrachten in de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Op
zowel materieel, logistiek als operationeel gebied ontstond zo een dusdanig intensieve
samenwerking dat er soms sprake was van daadwerkelijke integratie. De motivatie vast
te houden aan nauwe banden met de Royal Navy werd allengs minder gekleurd door
sentimenten en invloeden van de (vertrekkende) oorlogsgeneratie.
De Britten hadden ook vanuit een Realpolitik-oogpunt redenen met Nederland in zee
te willen gaan. Naast een hoger nationaal belang om aan de overzijde van de Noordzee
een kleine maar loyale strategische partner te bezitten, speelden voor de Royal Navy tal
van overwegingen mee. De Britse marine kampte met krimpende budgetten en hieruit
voortkomende problemen op materieel- en personeelsgebied. Graag greep zij terug op de
KM om (overtollig) materieel te slijten, of de eigen investeringskosten te drukken door gezamenlijke materieelaanschaf, en revenuen binnen te halen met opleidingen en training
enzovoort. Daarnaast bleken de Nederlanders een betrouwbare, maar bovenal een operationeel kwalitatief hoog gewaardeerde militaire partner. De relatief kleine Koninklijke
Marine speelde de Royal Navy ook psychologisch in de kaart. In de geschiedenis van de
Royal Navy was het idee afhankelijk te zijn van (grote) bondgenoten eigenlijk not done.
Als het al gebeurde, zoals gedurende de Tweede Wereldoorlog, werd deze situatie op zijn
best getolereerd. De Nederlanders, die hen tot ver na 1945 veelal door dik en dun steunden (en bewonderden), waren hiermee welkome partners. Oude oorlogsvriendschappen
versterkten dit proces.
Gezien de toenemende vervlechting van beide marineorganisaties, en decennia van
vertrouwen en waardering over en weer op werkniveau, stonden de zeemachten open
voor elkaars ideeën. De Koninklijke Marine, die na het verlies van Nieuw-Guinea bleef
streven naar wereldwijd optreden van haar ocean navy, was niet ongevoelig voor de blijvende maritieme tradities van global reach van de Royal Navy. Samenwerking bij manoeuvres buiten het NAVO-verdragsgebied omstreeks 1970, in een tijdsbestek dat deze
westerse verdedigingsorganisatie een middenkoers zocht voor het tegengaan van de dreiging van de Sovjet-vloot op de wereldzeeën, viel bij beide marineleidingen derhalve in de
smaak. In die zin werd er graag van elkaars ambities gebruik gemaakt. Na een korte, door
binnenlandse politieke motieven gedreven vermindering van de Nederlandse overzeese
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ambities, voeren beide marines in de jaren 1980-1990 wederom wereldwijd zij aan zij.
Deze blijvende intensieve samenwerking, en het naar elkaar toegroeien van beide marines door vooral een teruggang van de Royal Navy, maakte dat de beide marines steeds
meer als elkaars gelijken optrokken. Het aanhalen door Nederland van contacten met
overige NAVO-marines als de U.S. Navy en de Belgische zeemacht, resulteerde eveneens
in een meer ‘volwassen’ Anglo-Dutch relationship. De rol van de Koninklijke Marine visà-vis de Royal Navy evolueerde zo in de loop der jaren van “het kleine broertje naar een
onmisbare partner”.211
Belangen en prestige te midden van internationale veiligheidspolitieke
ontwikkelingen

“De westerse belangen houden niet op bij de grenzen van het Navo-gebied. Nationale
maritieme aanwezigheid – ook Nederlandse – kan daar zeer wel bij passen. Dat is door
de eeuwen heen zo geweest en dat is door het bondgenootschap niet veranderd. Als Nederlandse vitale belangen vergen dat onze marine waar dan ook ter wereld verschijnt, zal
dat gebeuren. Dat staat los van de geografische beperkingen die we ons als Navo opleggen voor gezamenlijk optreden”.212 Aldus minister van Defensie kapitein-ter-zee b.d. De
Geus in een toespraak in maart 1981 ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de
Marinestafschool. Deze uitspraken lijken illustratief te zijn voor het maritiem-strategisch
doctrinair overzeese denken van een groot deel van het naoorlogse marinekader, dat
zich ondanks de gewijzigde Nederlandse internationale situatie na 1949 (soevereiniteitsoverdracht Indonesië en de ondertekening van het NAVO-verdrag) bleef richten op een
wereldwijde inzet van de eigen zeestrijdkrachten.
Nu was door studies van onder meer de militair-historicus Teitler al bekend dat de
“reuzenstap” die de Koninklijke Marine in haar maritiem-strategisch denken van Indië
naar het Noord-Atlantisch pact moest maken, niet zo logisch was als wel algemeen werd
verondersteld. Binnen (maar ook buiten) de marine was menigeen nog te veel vervuld
van seapower om veel taakbeperkingen te aanvaarden. Minister van Marine luitenantter-zee der eerste klasse b.d. J.M. de Booy (1945-1946) streefde in 1945 al naar een
vloot die méér kon presteren dan de handhaving van de Nederlandse neutraliteit. In
samenwerking met bondgenoten diende ze nu ook een bijdrage te leveren aan het behoud van de internationale rechtsorde, terwijl tevens de bescherming van de scheepvaart
tussen Nederlandse gebiedsdelen onder haar verantwoording viel. De Booy’s opvolger,
kapitein-luitenant-ter-zee KMR J.J.A. Schagen van Leeuwen (1946-1947), stelde dat de
hoofdtaak van de “gevechtsmarine” op de oceanen lag. De geschiedenis toonde in zijn
ogen bovendien aan dat een maritieme strategie altijd superieur was aan een continentale.213 Plaatsvervangend chef Marinestaf kapitein-ter-zee jhr. H.A. van Foreest liet in
oktober 1948 in een nota aan de minister van Marine a.i. Schokking, over de noodzaak
van een oceaangaande vloot vergelijkbare geluiden horen. Op maritiem gebied was volgens hem de Nederlandse ervaring en reputatie, ook over de landsgrenzen, “tienmaal
ouder en beter” dan die wat betreft de land- en luchtoorlog. De buitenwereld kon, aldus
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deze zeeofficier, van een land dat er een grote koopvaardijvloot en overzeese bezittingen op nahield, “logischerwijs” verwachten dat het een marine bezat om deze nationale
waarden te helpen verdedigen. Van Foreest meende bovendien dat het politiek gevaarlijk
was de bescherming van eigen havens en zeeverbindingen, maar ook de verdediging van
overzeese gebiedsdelen a priori aan anderen over te laten: “nooit moet Nederland zich
op dit punt in goed vertrouwen geheel uitkleden”. Hij concludeerde derhalve dat “een
krachtige Nederlandse vloot […] voor onze eigen zaak en de zaak der Verenigde Naties
van veel groter betekenis [zal] zijn, dan een leger of luchtmacht”.214
Chef Marinestaf Van Holthe (1947-1951), eveneens een groot voorstander van een
oceaanvloot met een vliegkampschip en kruisers, moest in 1948 alle zeilen bijzetten om
deze koers te behouden. In de marine bestond namelijk ook een denkrichting die zich
richtte op de bouw van enkel kleiner materieel als torpedobootjagers en mijnenvegers.
De CMS hamerde er daarom op dat Nederland zich met smaldelen onder eigen commandovlag bij de geallieerden moest aandienen. De eigen status van zeevarende natie vroeg
hier nu eenmaal om.215 Niettemin vielen er, als gezegd, ook tegengeluiden te horen. Een
daarvan was de commandant van de zeestrijdkrachten in Nederlands-Indië, viceadmiraal A.S. Pinke, die streefde naar behoud van zijn maritieme patrouillecapaciteit in de
Indische archipel met kleinschalig materieel. In zijn optiek dienden in een bondgenootschap de grote bondgenoten de zeelijnen op de oceanen te beschermen. De Koninklijke
Marine kon dan van haar kant vanuit de Nederlandse rivierdelta en Nederlands-Indië
de twee drukst bevaren en strategisch belangrijke zeegebieden bestrijken. Pinke had niet
het idee dat Nederland zich door een dergelijke taakverdeling op een maritiem zijspoor
rangeerde.216 Historicus D.C.L. Schoonoord concludeert dat Van Holthe zich uiteindelijk met succes tegen deze argumentatie verzette door er op te wijzen dat een op de
Indische regio afgestemde vloot kleine vaartuigen het gevaar in zich droeg dat de marine
na de onafhankelijkheid van dit gebiedsdeel zou marginaliseren.217 De bescherming van
de koopvaardij overzee bleef zo in die eerste naoorlogse jaren de voornaamste taak in de
Nederlandse militaire maritieme strategie. Deze eenzijdige oriëntering vergemakkelijkte
bovendien de planning van de marineleiding. De laatste kreeg al spoedig meer tegenwind als gevolg van haar ambitieuze vlootplannen. Hierbij draaide het om het beschikbare budget en de in internationaal veiligheidsperspectief aan Nederland toegedachte
maritieme NAVO-taken.
Met de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië in december 1949 leek namelijk het
traditionele bestaansrecht van een omvangrijke marine verdwenen te zijn. Bovendien
werd in de eerste NAVO-plannen voor de opbouw van een gemeenschappelijke defensie
van Nederland slechts een bescheiden militair-maritieme bijdrage gevraagd: mijnenvegen en havenbescherming. Aangezien Nederland wèl een aanzienlijke taak in de geallieerde defensie te land en in de lucht kreeg, pleitte de meerderheid van het kabinetDrees daarom voor drastische bezuinigingen op de marine. Teitler toont in zijn Enkele
aspecten van het maritiem-strategisch denken aan, dat er tegen de continentale leger- en
luchtmachtlobby in, door toedoen van onder meer (oud-)zeeofficieren als Helfrich een
publicitair militair-maritiem tegenoffensief op gang kwam. In periodieken als het Marineblad, Onze Vloot, maar ook Elseviers Weekblad benadrukten diverse auteurs dat enkel
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de mobiele, “oceanische vloot” zich aan de greep van de vijand kon onttrekken. Steunend op overzeese gebiedsdelen en de Angelsaksische wereld zou zij, tezamen met de
handelsvloot, evenals in de Tweede Wereldoorlog de geallieerden bijstaan die het continent moesten heroveren.218 Dit beeld was naar de beleving van menig (vlag)officier geen
“romantisch, imperialistisch anachronisme”. Een dusdanig verankerde vloot was één van
de weinige mogelijkheden waarmee een regering-in-ballingschap gehoor kon vinden bij
de bondgenoten wat betreft de afweging van Nederlandse belangen. Deze laatste belangen, aldus Helfrich, vielen “niet zonder meer met bondgenootschappelijke samen”.
Hij meende verder in een artikel in maart 1950 dat de Nederlandse koopvaardij een
belangrijke bijdrage kon en zou leveren aan de maritieme organisatie van de NAVO. Voor
Nederland bleef dit evenwel “half werk” indien het de bescherming van deze bijdrage
niet in eigen handen hield. Uiteraard kon er sprake zijn van samenwerking met anderen,
“maar …bij die Nederlandse koopvaardijvlag behoort een Nederlandse oorlogsvlag, en
geen andere”. Zag Nederland hiervan af dan had het “slechts te geven. Dan hoeft het
niets te vragen, laat staan te eisen”. Ook wat deze materie aanging verwees de oud-CMS
naar lessen uit de laatste wereldoorlog, maar meer nog “en vooràl” naar de internationale
besluitvorming erna.219 Tenslotte stelde hij dat “zij die zich bewust zijn van de dreigende
concurrentie op ieder gebied, ook op zee en in de lucht, en van de enorme gevaren welke
ons land bedreigen, indien het zich laat terugdringen tot West-Europa, geografisch, politiek, economisch, sociaal …. [Dat] zij weten, dat ‘het verlies van de zee’ voor ons betekent: verlies van ons welvarend en vrij volksbestaan”.220
De marine zou die jaren naast een admiraal in ruste, al snel ook een actief dienend
vlagofficier als haar voorvechter in de publieke arena krijgen. Op 1 mei 1949 verwisselde
schout-bij-nacht Moorman (in 1950 bevorderd tot viceadmiraal) zijn functie van vlagofficier Personeel voor die van staatssecretaris van Marine. Door een ruime taakomschrijving en zwak optreden van zijn minister, Schokking, kreeg deze vlagofficier in de jaren
1949-1950 politiek veel armslag. Dit stelde hem in staat een belangrijke rol te spelen in
de discussie in de ministerraad over de toekomst van de Koninklijke Marine. Alvorens
de discussie in het kabinet te kunnen aangaan, stelde Moorman intern orde op zaken.
De plannen van de marineleiding voor een blue water fleet met vier smaldelen waren
financieel, personeel en materieel onhaalbaar. Kort na zijn aantreden slaagde de staatssecretaris erin de Marinestaf een realistischer plan (één harmonieuze vloot met een volledig
smaldeel) te laten accepteren, dat hij in 1949 en 1950 op even tactvolle als vastberaden
wijze in de ministerraad verdedigde. Niet alleen aanvaardde het kabinet eind 1950 het
vlootplan, het onderschreef tevens de eis dat de Koninklijke Marine in NAVO-verband een
belangrijke taak op de Atlantische oceaan kreeg. Eind 1950 ging het bondgenootschap
hiermee akkoord. Onder minister C. Staf (1951-1959) werkte Moorman vervolgens aan
de uitvoering van het vlootplan, waarmee bij zijn aftreden in 1959 de naoorlogse wederopbouw van de marine was voltooid.221
Niettegenstaande het succes dat de marineleiding in de jaren 1950 zowel binnen Nederland als in de NAVO wist te bewerkstelligen, hield ze de boot af wat betreft op het oude
continent gerichte defensietaken. Zij was bevreesd dat de marine te zeer aan op Europa
gericht veiligheidsdenken zou worden gekoppeld. Zo stelde de Admiraliteitsraad zich in
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januari 1952 terughoudend op wat betreft een door de VS gesteund plan voor een Europese Defensiegemeenschap (EDG) met een Europese krijgsmacht, die de Bondsrepubliek
Duitsland in staat moest stellen zich te herbewapenen. De raad probeerde de Koninklijke
Marine waar mogelijk “daarbuiten te houden” en “weerstand te kunnen bieden” tegen
Franse plannen zo veel mogelijk Nederlands scheepsmaterieel bij de EDG te betrekken.222
Bovendien bleef de marineleiding, ondanks het feit dat de banden met het gros van de
gebiedsdelen in Zuidoost-Azië waren verbroken, heel bewust in haar takenpakket het
worldwide opereren als beginsel koesteren. Het maritiem-strategische uitgangspunt van
de Admiraliteit bleef dat de zeestrijdkrachten mondiaal moesten kunnen worden ingezet. Zij richtte zich daarom na 1950 in het bijzonder op Nederlands Nieuw-Guinea, de
Nederlandse Antillen, de bescherming van de Nederlandse koopvaardij en een reeks van
NAVO -taken. Dit laatste gold bijvoorbeeld de beveiliging van de Europese flanken tijdens
een eventuele aanval van het Warschaupact en vervolgens de bewaking van aanvoerroutes en havens tijdens een NAVO-tegenoffensief. Historicus J.A.M.M. Janssen merkt in dit
verband op dat indien de marineleiding een andere maritiem-strategische filosofie hanteerde, de marine spoedig het gevaar liep af te glijden naar de status van een derderangs
maritieme strijdmacht met een louter regionale taak. Deze benaderingswijze bracht onder andere met zich mee dat Nederlandse militair-maritieme eenheden in vredestijd niet
onder operationeel bevel van de NAVO konden worden gebracht: door haar uitgebreide
takenpakket kon ze hiervoor immers op te weinig schepen teruggrijpen.223
Buiten de allengs toenemende defensietaken in en rondom Nieuw-Guinea, vroegen
tussen 1950-1962 de presentie in het Caribisch gebied bij spanningen met Venezuela en
gedurende de Cubacrisis, alsook een ernstmissie onder de VN-banier bij Korea in 19501955, om de nodige inspanningen van marinezijde. Naast het ad hoc oproepen van
een tweede stationsschip en versterking van het marinierscontingent bij de Antillen,224
en de permanente aanwezigheid van een torpedobootjager of een fregat in Koreaanse
wateren,225 was de defensie van Nieuw-Guinea (gaandeweg) primair een marinetaak. De
zeemacht daar telde uiteindelijk (1962) zeven grote varende eenheden, tientallen vliegtuigen en kleine vaartuigen en 1400 mariniers.226
De NAVO was dan wel een belangrijke verplichting voor de marine, maar daarnaast
bleven tot 1962 omvangrijke wereldwijde beveiligingstaken de agenda van Nederlandse
zeestrijdkrachten bepalen. Het waren taken die de marine uit oogpunt van de nationale
maritieme strategie perse in eigen hand wenste te houden. Viceadmiraal Pröpper, voorzitter van het Comité der Verenigde Chefs van Staven, had in 1960 nog opgemerkt dat
Nederland alle zeilen moest bijzetten om de belangen overzee te behartigen. Op militairmaritiem vlak had het in zijn optiek hiervoor nog voldoende slagkracht en motivatie, en
in elk geval meer dan welke bondgenoot dan ook kon of wilde opbrengen.227 Teitler concludeert derhalve dat in de jaren 1950 zeevarende bondgenoten in de Nederlandse maritieme visie weliswaar een vooraanstaande rol speelden, maar dat medestanders van de KM
seapower als een onmisbare factor voor een autonoom Nederland en behartiging van zijn
overzeese belangen bleven zien. Minder overtuigend lijkt zijn stelling dat de onder de
VN-vlag gepleegde Korea-inzet, in een door de Noord-Atlantische bondgenoten GrootBrittannië en de Verenigde Staten gedomineerde strijdmacht, het voor de Koninklijke
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Marine makkelijker maakte “het pad te effenen van Indië naar de NAVO”. De vergaande
geïntegreerde operationele en doctrinaire link met de Royal Navy was immers al ruim
vóór 1950 aanwezig, terwijl de gestaag groeiende zeemacht rondom Nieuw-Guinea én
veelvuldig tegen Venezuela gericht ad-hocoptreden bij de Antillen eerder getuigden van
een blijvend autonoom (mondiaal) optreden.228 Bovendien leek de marineleiding na de
overdracht van Nieuw-Guinea in het najaar van 1962 nog niet echt direct de steven
naar de verdediging van het Noord-Atlantisch gebied te willen wenden. Viceadmiraal
Brouwer stelde namelijk in 1964 als eerder opgemerkt dat Nederland niet over de landsgrenzen naar de buitenwereld moest kijken, maar over het Noordzeestrand. Hierin lag in
zijn optiek de eigen nationale kracht.229
de vn als handvat voor mondiaal optreden? 1963-1970
Dat het verlies van de taken in Nieuw-Guinea na de zomer van 1962 impact op de
Koninklijke Marine had, was een feit. Goed doortimmerde pleidooien van staatssecretaris van Marine kapitein-ter-zee De Jong waren nodig om aanvallen in het parlement op de marinebegroting en de omvang van de zeestrijdkrachten te pareren. De
oud-onderzeebootcommandant verwees hierbij expliciet naar de toegenomen dreiging
van het Sovjet-onderzeebootwapen. Daarnaast benadrukte de staatssecretaris dat de zee
voor het Noord-Atlantisch pact, waarin bondgenoten aan beide zijden van deze oceaan
participeerden, nu eenmaal van groot belang was. Net als bij de begrotingsdiscussie die
gevoerd werd aan het eind van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig wees de
(politieke) marineleiding op het gewicht van een substantiële inbreng van de Koninklijke
Marine in de alliantie, om zo te waarborgen dat specifieke Nederlandse belangen in de
bondgenootschappelijke besluitvorming meewogen.230 De defensienota van 1964 bracht,
ondanks de NAVO-legitimatie, op één terrein een pijnlijke inkrimping met zich mee voor
de Koninklijke Marine: die van de kapitale schepen. Op termijn dienden zowel het prestigieuze vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman als de beide kruisers De Ruyter en De
Zeven Provinciën uit de sterkte te worden afgevoerd. Door de voortgaande ontwikkelingen in de wapentechnologie en oplopende exploitatiekosten waren deze relatief verouderde en erg grote vaartuigen met hun omvangrijke bemanningen, in de nabije toekomst
niet langer in de vaart te houden.231
Verder lag in deze periode het Korps Mariniers onder vuur. Met de overdracht van
Nieuw-Guinea verloren de zeesoldaten hun tot dan toe omvangrijkste taak. Ruim 1400
man, nagenoeg een derde deel van het korps, was in dit overzeese gebiedsdeel actief
geweest. Verplichtingen binnen de NAVO lagen voor de mariniers vooralsnog niet in het
verschiet, waarop de marineleiding voor hen naarstig een invulling zocht. Deze werd in
eerste instantie gevonden in het versterken van de militaire presentie in het Caribisch gebied, waar in de herfst van 1962 door de Cubacrisis de internationale veiligheidssituatie
onder druk had gestaan. Staatssecretaris De Jong merkte hierover op dat het eerder door
de verplichtingen in Nieuw-Guinea niet mogelijk was geweest hierin iets te betekenen.
“Nu zijn wij echter in staat om de benodigde uitbreiding te realiseren”. Daarbij was de
mogelijkheid tot uitzenden van personeel naar de Antillen uit beleidsoogpunt een “gun167
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stige omstandigheid”. Zij moesten zijns inziens namelijk “de mogelijkheid hebben uit
Nederland weg te zijn, de oceaan te bevaren en overzee geplaatst te worden”.232
Daarnaast leek het Ministerie van Buitenlandse Zaken een oplossing aan te dragen,
en wel in VN-verband. De bewindsman, Luns, droeg de marine immers een warm hart
toe en meende dat het korps “qua historie, recente ervaring, training en opzet” de ideale
inzeteenheid was voor het uitvoeren van VN-taken. Vanuit operationeel oogpunt viel er
zeker wat voor te zeggen de mariniers voor dergelijke missies te bestemmen. Het Korps
Mariniers, met zijn wapenspreuk qua patet orbis (QPO - Zo wijd de wereld strekt) had
binnen 24 uur een QPO-compagnie op afroep beschikbaar. De marineleiding, inclusief
staatssecretaris De Jong, was dan ook van het voornemen van Luns gecharmeerd, evenals
uiteindelijk minister van Defensie Visser.233 De bewindsman van Buitenlandse Zaken
wilde vervolgens tijdens de Achttiende Algemene Vergadering van de VN te New York
op 24 september 1963 dit aanbod van in totaal driehonderd mariniers wereldkundig
maken. De commandant van het korps, generaal-majoor J.G.M. Nass, stak hem echter
de loef af. Hij kondigde deze nieuwe inzettaak “op plaatsen waar dit nodig […] wordt
geacht voor het behoud van de wereldvrede” al tijdens de onthulling van het mariniersmonument in Rotterdam op 5 juli aan.234 Na de bekendmaking van het stand-byaanbod
in New York wees de korpscommandant er bovendien in een interview in het dagblad de
Telegraaf weinig diplomatiek op dat het bewijs voor de snelle mondiale inzetgereedheid
van de mariniers voor de VN “vorig jaar […] in de Nieuw-Guinea-periode” was geleverd.235 Het aanbod betekende overigens niet dat het VN-secretariaat zonder meer over de
mariniers beschikte. Nederland (maar ook andere landen die een vergelijkbaar aanbod
deden) behield zich het recht voor van geval tot geval af te wegen of deelname aan een
missie aan de orde was. Iedere lidstaat die een militaire eenheid leverde, behield hierover
namelijk full command en kon haar altijd uit een missie terugtrekken (de zogeheten optout clause). In feite werd zo enkel het operationele commando aan de force commander
van de missie gedelegeerd.236
De aanvaarding van de VN-taken hield, overigens tot teleurstelling van de mariniers,
geen uitbreiding van het korps in. De nieuw bepaalde sterkte van 3075 man (ten tijde
van de Nieuw-Guinea-crisis nog 4100 man) stond zodoende los van de verplichtingen ten opzichte van de volkerenorganisatie.237 Al in hetzelfde jaar van het Nederlandse
VN -aanbod vertrokken in november enkele mariniers naar Noord-Jemen, waar eerder
een burgeroorlog woedde en Saudi-Arabië en Egypte hadden geïntervenieerd, om te
participeren in de United Nations Yemen Observation Mission (UNYOM). In totaal negen
mariniersofficieren en één van de landmacht dienden vervolgens tot het einde van deze
observatiemissie in september 1964 in Jemen.238
Nadat het op Cyprus eind 1963 tot gewelddadigheden tussen de Griekse en Turkse
bevolkingsgroepen was gekomen, kwam al snel de mogelijkheid van een door de VN
gemandateerde vredesmacht ter sprake. Aanvankelijk kwam de taak van vredeshandhaving toe aan Groot-Brittannië (de British Truce Force), dat bij verdrag al over troepen op
Cyprus (een lidstaat van de Commonwealth) beschikte en uitgebreide bases bezat in het
zuidelijk deel van het eiland. Hierna volgden serieuze pogingen om een door de Britten
geleide NAVO-vredesmacht op Cyprus te stationeren.239 De Koninklijke Marine reageerde
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gretig op de mogelijkheid hier een groot contingent eigen mariniers in te zetten. In de
eerste week van februari 1964 kwam het, zowel in Nederland als in Groot-Brittannië,
tot gesprekken van het krijgsmachtbrede Cyprus Planning Team om dit Netherlands Contingent Peace Force Cyprus (NELCONCYP) op te zetten.240 Hoewel korpscommandant Nass
een aantal van “slechts” 500 mariniers als “laag” beoordeelde, naast 250 man logistieke
verzorging van de land- en luchtmacht, besliste de minister anders. De totaalsterkte
van het Cyprus-detachement diende maximaal 750 man te tellen.241 In hierop volgende
(internationale)gespreksrondes werd overeengekomen dat het Nederlandse contingent
een “headquarters company, two rifle companies of Royal Netherlands Marines and one
company Royal Netherlands Army” moest omvatten. Ook kwamen detailregelingen aan
bod als het meenemen van door de Britten aanbevolen “anti-riot equipment” (schilden
en gummiknuppels).242 Op 25 februari meldde De Jong evenwel in de Admiraliteitsraad
dat er inzake Cyprus “geen verdere ontwikkelingen t.a.v. een Nederlands detachement”
in zicht waren.243 De Grieken wezen uiteindelijk een NAVO-vredesmacht af, omdat zij
vreesden dat deze zich door het militair sterkere Turkije zou laten beïnvloeden. Hierop
volgde de organisatie van een ‘klassieke’ VN-missie, de United Nations Peacekeeping Force
in Cyprus (UNFICYP), die eind maart 1964 van start ging. De Grieks-Cypriotische regering
eiste dat de vredesmacht uit louter ongebonden en koloniaal onbelaste landen, en leden
van de Britse Commonwealth bestond. Een Nederlandse deelname was hiermee van de
baan.244
Een bezoek van de Indiase generaal I.J. Rikhye, de militaire adviseur van de secretarisgeneraal van de VN, in juli 1964 aan Nederland gaf vooralsnog weinig hoop op mogelijke
missies elders in de wereld voor het korps. Generaal-majoor Nass liet de Admiraliteitsraad na het vertrek van de Indiër weten dat de laatste weliswaar onder de indruk was
van de QPO-compagnie die hij had geïnspecteerd, maar de kans op inzet “achtte hij onder de tegenwoordige politieke omstandigheden gering”.245 Rikhye benadrukte dit onder
verwijzing naar het afketsen van de Cyprus-missie kort daarvoor.246 De VN-adviseur gaf
aan eerder behoefte te hebben aan Nederlandse logistieke en technische eenheden en
zou zich hierover wenden tot het Ministerie van Defensie. De Nederlandse zeestrijdkrachten zagen zich die jaren bij VN-inzet dan ook beperkt tot deelname aan kleinschalige waarnemersmissies als die voor de UNTSO inzake het toezicht op bestandslijnen van
het Israelisch-Arabisch conflict van 1948, en, in 1965-1966, de United Nations IndiaPakistan Observation Mission (UNIPOM).247 Daarnaast had de Geneeskundige Dienst der
Zeemacht eerder met respectievelijk één en drie man bijgedragen aan de uitzendingen
United Nations Observer Group in Lebanon (1958) en United Nations Operation in the
Congo (1960).248
Andermaal leek het departement van Buitenlandse Zaken langszij te komen om de
naarstig naar emplooi zoekende mariniers terzijde te staan. Het verzoek om gespecialiseerd personeel als door generaal Rikhye genoemd, was dan wel slecht ontvangen bij
de overige Nederlandse krijgsmachtdelen, maar de Koninklijke Marine stond minder
negatief tegenover eventuele verdere uitbreidingen van het eerdere stand-byaanbod. Buitenlandse Zaken stelde namelijk, na discussie hierover in de VN, dat uit oogpunt van
standaardisatie en doeltreffendheid de VN gediend was met een eenheid van zeshonderd
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man als een minimum van een nationaal contingent. Te meer daar een dergelijk aanbod
beter aansloot bij contingentaanbiedingen van de Scandinavische landen en Canada, die
alle rond de duizend man of meer aan troepen ter beschikking hielden.249
Minister van Defensie De Jong vroeg in dit licht de krijgsmachtdelen na te gaan welk
personeel en materieel zij konden earmarken voor een nieuw stand-byaanbod van de vn.
Het kabinet van de staatssecretaris van Marine liet hierop een studie betreffende KMbijdrage aan VN-vredesoperaties uitvoeren, die tot doel had aan te geven wat de mogelijkheden en consequenties van het verhogen van het marinierscontingent tot zeshonderd
man was, alsmede te bepalen welke schepen voor deelname aan VN-vredesoperaties in
aanmerking kwamen. Deze studie concludeerde dat de inzet van twee QPO-compagnieën
(zeshonderd man) “altijd mogelijk” was, waarbij wat betreft de locatie van het bedreigde
gebied er wel bij stil gestaan moest worden dat QPO-2, gezien zijn stationering op de Antillen, al “tropen geacclimatiseerd” was. Wat het varend materieel betrof, rees allereerst
de vraag of dit een rol kende bij VN-vredesoperaties. Afhankelijk van de omvang van
deze inzet kon, zo meenden de opstellers van de studie, “het accent méér of minder op
het combatante aspect liggen”. Waar de taak van een VN-strijdmacht “veelal primair een
politiële zal zijn” en dus niet zoals gedurende de strijd in Korea peace enforcement betrof,
dacht de studiegroep aan taken in het kader van het handhaven van een staakt-het-vuren.
Het betrof dan inzet ten behoeve van transport, patrouille- en onderzoekingsdiensten
(hieronder viel tevens “incidentele blokkade”), commando- en verbindingsfaciliteiten,
escorte van VN-schepen naar en in het bedreigde gebied, en mijnenvegen.250 Het takenpakket tijdens een staakt-het-vuren leek te zijn gebaseerd op de minder offensieve taken
gedurende de laatste fase van de eigen Korea-ervaringen.
In het verlengde van deze studie deelde staatssecretaris Van Es op 11 mei in de Admiraliteitsraad mee meer mariniers en marineschepen beschikbaar te willen stellen voor VNoperaties.251 Het bevoorradingsschip Hr.Ms. Poolster kon als logistiek verzorgingsapparaat worden aangeboden inclusief een detachement medisch personeel, terwijl aan boord
al één marinierscompagnie van driehonderd man vervoerd kon worden, inbegrepen de
bijbehorende voertuigen. Ondanks het enthousiasme waarmee sommigen in de marine
opkwamen voor deze “politionele opdrachten [in] de Afro-Aziatische gebieden”252 “buiten de taken in het nauw omschreven geografische NATO gebied” 253, stelde Van Es in juli
dat hij (en hiermee de Nederlandse politiek en niet de VN) “in de hand [wilde] houden
in hoeverre het beschikbaar gestelde personeel en materieel daadwerkelijk wordt uitgezonden”.254 Op 5 oktober 1965 kondigde minister van Buitenlandse Zaken Luns vervolgens tijdens de Twintigste Algemene Vergadering van de VN aan dat Nederland los van
de eerder genoemde driehonderd mariniers, nu driehonderd zeesoldaten extra stand-by
hield, met daarnaast een bevoorradingschip en enige vaartuigen voor patrouillediensten.
In een later stadium konden hier het lichte vliegkampschip Karel Doorman en overige
vaartuigen aan toe worden gevoegd.255 De marineleiding greep de laatste verwijzing graag
aan om het bezit van een harmonieuze vloot te rechtvaardigen, daar deze de flexibiliteit
vergrootte “tot inzet in het kader van eventuele VN-vredesmissies”.256 De landmacht en
de luchtmacht leverden respectievelijk een zelfstandig pantserinfanteriebataljon en een
geneeskundige eenheid, en enige luchttransportcapaciteit. Dit pakket bleef op hoofd170
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lijnen (in 1968 werd nog een peloton Marechaussee toegevoegd) tot in de jaren 1980
gehandhaafd.257
De krijgsmachtdelen, de landmacht voorop, waren uiteindelijk geen van alle echt gelukkig met de extra inspanningen die het uitgebreide VN-aanbod van 1965 met zich
meebracht. Vooral het eventueel in gevaar brengen van NAVO-verplichtingen woog hierbij
mee. Voor VN-verplichtingen aangewezen eenheden doorliepen in de eerste plaats een
NAVO-gerichte training, waarbij slechts en marge aandacht werd besteed aan taken voor
de volkerenorganisatie. Deze weinig enthousiaste invulling van de VN-taak evenals het
onderbrengen van de administratieve voorbereiding ervan in bureaucratische werkgroepen bij Defensie, maakten dat Buitenlandse Zaken weinig tot geen vat meer had op de
stand-bymaatregelen van het Ministerie van Defensie. Wat het departement van Luns
evenmin hielp, was het uitblijven van substantiële VN-missies.258 Eind jaren 1960 deden
weliswaar verhalen de ronde dat er voor Nederlandse eenheden een dergelijke inzet aan
de kim gloorde, zoals de begeleiding van Israëlische handelsschepen in de door Egypte
afgesloten Golf van Akaba, maar daadwerkelijke operaties bleven uit.259 Een luitenantkolonel der mariniers van het Bureau Ontwapenings Aangelegenheden merkte in augustus 1968 in dit verband fijntjes op: “Nederland heeft de grootste eenheid met een totale
sterkte van ongeveer 1778 man aangeboden doch heeft met uitzondering van de militaire
waarnemers de minste ervaring.”260 De krijgsmacht in haar geheel hield omstreeks 1970
nauwelijks rekening met een VN-operatie van enige omvang. Ook de marineleiding was,
los van de NAVO-verplichtingen die sinds 1973 ook emplooi voor de mariniers inhielden
aan de noordflank van het verdragsgebied, evenmin nog geïnteresseerd in VN-missies.
Het Noord-Atlantisch pact bood voor de Koninklijke Marine bovendien door nieuwe
veiligheidspolitieke ontwikkelingen eigen mogelijkheden de blik op de wereldzeeën gericht te houden.
de koninklijke marine en navo out-of-area-discussies en plannen in de jaren
1970-1980
In oktober 1962 moest de Sovjet-Unie tijdens de Cubacrisis constateren dat ze haar
koopvaardijschepen, bij gebrek aan reikwijdte van haar (oppervlakte)vloot, op grote afstanden nauwelijks escorte kon verlenen. Dit was voor de machthebbers in Moskou het
definitieve signaal dat seapower een onmisbare component van het politiek-militaire
instrumentarium van een grote mogendheid was. Hierna werd daarom onder de bezielende leiding van admiraal Gorshkov een rigoureus vlootbouwprogramma doorgevoerd,
waarbij het operatiegebied van zowel de Sovjet-marine, als de koopvaardij en visserij een
aanzienlijke uitbreiding kende.261
In 1967 woedde de Zesdaagse Israëlisch-Arabische oorlog en volgde de sluiting en
blokkering van het Suezkanaal. Hiermee werd de scheepvaartroute via Kaap de Goede
Hoop de kortste verbinding tussen het industriële Westen en het grondstoffen- en consumentenrijke Oosten. De weg rond Zuid-Amerika was (en is) nautisch gezien langer en
te wisselvallig en de route via het Panamakanaal was (en is) eveneens te lang, te kwetsbaar
en bood slechts doorvaart aan schepen tot 40.000 BRT.262 Ook voor de Sovjet-scheepvaart
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nam de betekenis van de Kaaproute sterk toe door toenemende bemoeienissen – handel, wapenleveranties, troepentransport – met diverse landen in Oost-Afrika en Azië,
waarvoor in veel gevallen de zee de enig bruikbare transportweg was. Het praktisch nagenoeg geheel terugtrekken van de Britse strijdkrachten East of Suez omstreeks 1970, in
combinatie met de Amerikaanse militaire betrokkenheid in de Vietnamoorlog, maakte
dat de Sovjet-Unie als het ware als vanzelf dit machtsvacuüm in de Indische Oceaan
uitbuitte. Vanaf 1968 nam het aantal activiteiten (vlootbezoeken, oefeningen, inzet ten
behoeve van lokale met Moskou sympathiserende opstandelingen) zienderogen toe. Te
meer doordat na het vertrek van de Royal Navy de suprematie van de Sovjet-vlooteenheden in deze wateren, enig Frans vlagvertoon daargelaten, vooralsnog door niemand werd
betwist. Vooral de wereldwijde vlootoefening Okean I in april 1970, waaraan tweehonderd schepen deelnamen, stemde het NAVO-bondgenootschap tot nadenken over de vrije
doorvaart van het eigen handelsverkeer – en dan vooral de olietoevoer uit het MiddenOosten – tijdens een crisis.263
Last but not least bracht de ondergang in oktober 1967 van de Israëlische torpedobootjager Eilath door geleide wapens (Styx-raketten) vanaf twee door de Sovjet-Unie
geleverde Egyptische Komar-klasse snelle aanvalsboten, een schok teweeg bij westerse
marines.264 Het gegeven dat dankzij een Sovjet-wapensysteem een surface-to-surface missile
(SSM) voor het eerst met succes vanaf een oorlogsschip op een doel op zee was afgeschoten, dwong de NAVO tot het nemen van tegenmaatregelen.
De opkomst van de Sovjet-vloot, zowel in aantallen, moderne wapensystemen als in
operatiegebied, stelde uiteraard ook de Nederlandse marineleiding voor het vraagstuk wat
zij hier in een nieuw vlootplan tegenover kon stellen. Al in 1965 vroeg CMS viceadmiraal
Van der Schatte Olivier in de keuzebepaling van de bewapening van een gezamenlijk met
de Britten te ontwikkelen fregat zich af of dit wel “primair OB[onderzeebootbestrijdings]fregatten” moesten zijn met een additionele AL[anti-luchtdoel]-capaciteit. De stafeisen
gingen hier in ieder geval van uit en een en ander was in overeenstemming “met de NATOcommanders, die om grote aantallen OB-schepen vragen”. De CMS liet zich in dit verband
evenwel ontvallen: “dit slaat echter op de Atlantische Oceaan”. Dat de marineleiding inderdaad een wat breder inzetgebied voor ogen leek te hebben, bleek uit de reactie in deze
discussie van staatssecretaris Van Es. Hij wees op “de toenemende verplichtingen die de
Westelijke landen ook buiten de NATO-gebieden gaan krijgen”. Hiervoor was in zijn ogen
AL-capaciteit “van zeer groot belang”. Viceadmiraal Van der Schatte Olivier onderschreef
dit.265 Ook daarna bleef bij het vraagstuk van de vervanging van de onderzeebootjagers
van de Holland-klasse en Friesland-klasse het tot dan toe gevolgde marinebeleid “gericht
op een oceaan marine” de leidraad. Hierbij moest gedacht worden aan het tegengaan
van vijandelijke operaties die tot doel hadden incidenten te veroorzaken, de scheepvaart
te hinderen, of een beperkte oorlog te voeren. Voor dergelijke acties zou de vijand in de
ogen van hoofd Plannen van de Marinestaf gebruik maken van oppervlakteschepen en
vliegtuigen, daar deze zich daar het beste toe leenden. CMS viceadmiraal Van den Wall
Bake steunde daarom het idee dat de Koninklijke Marine “meer dan voorheen” aandacht
besteedde aan de oppervlakte- en luchtdreiging. Deze gedachte sloot in NAVO-verband
aan bij SACLANTs MARCONFOR-concept. Om aan de geschetste dreigingen het hoofd te bie172
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den, moest de marine een zo harmonieus mogelijk samengestelde, en hiermee flexibele,
vloot nastreven, waaruit zelfstandige scheepsformaties konden worden samengesteld.266
De zich in dit opzicht terughoudender opstellende vlagofficier Materieel, schout-bijnacht Doorenbos, meende evenwel dat ondanks de gewijzigde maritiem-strategisch situatie op de oceanen, onderzeebootbestrijding “nog steeds” de missie van de Nederlandse
marine was. Niettemin vond ook hij dat de grote uitbreiding van de Sovjet-oppervlaktevloot “teweegbracht dat elke Nederlandse eenheid (schip) een zo goed mogelijke zelfverdediging heeft tegen haar aanvallende luchtdoelen en lichte b.w. strijdkrachten”. Te
meer daar ook hij voorzag dat “in een tweede fase van de oorlog (c.q. wegens een andere
indeling van de Navo strijdkrachten), onze schepen worden verspreid over de oceanen
zoals in de laatste oorlog het geval was”.267
In lijn hiermee drong CMS viceadmiraal Maas in oktober 1969 in een uitgebreide nota
aan staatssecretaris Van Es aan op een “kritisch onderzoek” van de “offensieve kracht der
bewapening” van het gezamenlijke nieuwe Brits-Nederlandse fregat.268 Deze nota maakt
duidelijk dat Maas, zoals we al eerder in dit hoofdstuk zagen, enig visionair maritiemstrategisch denken op het gebied van expeditionair optreden van de Koninklijke Marine niet ontzegd kan worden. De viceadmiraal meende dat indien de zeestrijdkrachten
“reeds enkel door hun aanwezigheid” in gebieden met gespannen internationale verhoudingen konden bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing, zij over een “geloofwaardig
machtsmiddel” dienden te beschikken. Een schip dat louter een defensieve bewapening
of een onvoldoende offensieve bewapening bezat, had bovendien “niet de gewenste uitwerking”. Maas was er niet blind voor dat de term “offensieve bewapening” in bepaalde
kringen weerstand opriep. Het was volgens hem derhalve zaak uit te leggen hoe deze wapens pasten in een “militair machtsapparaat” dat ten dienste stond van een preventief of
defensief gerichte politiek. Al vóór het “eerste schot” moest bij de opponent in tijden van
spanning de overtuiging bestaan dat de Nederlandse zeestrijdkrachten bereid en in staat
waren met “een doortastend offensief ” de eigen verdediging te effectueren. Het waren dit
type operaties, “geheel passend in de strategie van crisisbeheersing en flexible response”,
waartoe de Nederlandse schepen dienden te zijn uitgerust.
De wereldwijde ontplooiing van de Rode Vloot en de Sovjet-wapenleveranties aan
Derde Wereldlanden brachten in de visie van Maas met zich mee dat de Nederlandse zeestrijdkrachten “overal waar zij zich in de uitvoering van hun vredestaak zullen bevinden”
konden worden geconfronteerd met vaartuigen van Sovjet-makelij. Wat betreft de bewapening tegen dergelijke doelen, kon de Koninklijke Marine in de nabije toekomst teruggrijpen op zowel helikopters, uitgerust met ASM’s (air-to-surface missiles), kanons met 12
cm geschut en SSM’s (surface-to-surface missiles). Aangezien het in lijn met de maritieme
strategie van de Sovjet-Unie lag, naast de ontplooiing van eigen seapower, steeds modernere schepen (veelal voorzien van SSM’s met horizonbereik) aan andere marines over te
dragen, bestond er volgens Maas in de jaren 1970 bij de Koninklijke Marine “dringend
behoefte” een trefzeker wapen (SSM’s) tegen zeedoelen in te voeren met een bereik dat
overeenkwam met dat van de zeewaarschuwingsradar (horizonbereik). Hij werd in deze
mening gesterkt door mededelingen van de Royal Navy en van de Israëlische marine.
In dit verband wees hij staatssecretaris Van Es graag op SACLANT-aanbevelingen tot het
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invoeren van raketsystemen waarmee geleide wapens konden worden uitgeschakeld. Enkel met dergelijke wapensystemen was voor de Koninklijke Marine een “geloofwaardige
slagkracht” weggelegd.269
Het was duidelijk dat Maas in zijn poging de politieke leiding over te halen de eigen
mondiaal opererende marineschepen uit te rusten met meervoudige offensieve wapensystemen, graag verwees naar de ongerustheid binnen de NAVO inzake de mondiale Sovjetdreiging ter zee en de lessen van de ondergang van de Eilath. Het verbaast dan ook niet dat
begin 1972 in de stafeisen voor het nieuwe standaardfregat (het Brits-Nederlandse fregatproject was, zie eerder dit hoofdstuk, inmiddels gestrand) was vastgelegd dat het vaartuig
in staat moest zijn “wereldwijd te opereren”, zoals “voor eventuele operaties […] in de
Perzische Golf ”.270 De hoofdbewapening sprak voor zich. Het schip beschikte over acht
Harpoon-geleidewapensysteem van SSM’s (oppervlaktedoelen tot ruim 111 km), acht NATO
Seasparrow Point Defense Missile System (luchtdoelen tot 55 km), twee 76 mm Oto Melara kanons met een bereik tot 16 km tegen zeedoelen (in 1982 verving één Goalkeepersnelvuurkanon tegen (lage) lucht- en zeedoelen voor de zeer korte afstand het achterste
stuk geschut), vier Mk 32 torpedobuizen voor onderwaterdoelen, en één (in oorlogstijd
twee) wapendragende Westland Lynx-helikopter. Een HSA-vuurleidingsradarsysteem voor
de geleide wapens, een zeedoel/ luchtdoelwaarschuwingsradar, een lanceersysteem voor
radarmisleiding, een torpedomisleidingsinstallatie en elektronische stoorapparatuur completeerden het geheel.271 Dit waren geen wapensystemen die wezen op een hoofdtaak van
onderzeebootbestrijding in de noordelijke Atlantische Oceaan. De directeur Materieel
van de Koninklijke Marine, schout-bij-nacht J.L. Langenberg, merkte in oktober 1978
bij de indienststelling van het eerste S-fregat terecht op dat de nieuwe grote oppervlakteschepen van de Nederlandse vloot “voornamelijk zijn bewapend met geleide wapens”.272
Het schip was zodoende “voorbereid op lange patrouilletochten over alle wereldzeeën”.273
Naast deze qua materieel succesvol doorgevoerde exercitie die de Koninklijke Marine
in staat stelde wereldwijd ‘op niveau’ bij crises als een deterrence force op te treden tegen
de Sovjet-Unie en haar cliëntstaten, was het voor de marineleiding zaak dergelijke missies als regeringsbeleid en krijgsmachtbreed in te bedden. Interessant is dat deze manoeuvres van marinezijde, zie het hoofdstuk over de politiek-maatschappelijke visie inzake
maritiem out-of-area optreden, plaatsvonden nog vóór de aanzet in de NAVO-assemblee
in 1971 te komen tot contingency planning op dit gebied.
In een nota aan de defensiecommissie van februari 1970 wees viceadmiraal Maas erop
dat de nucleaire balans tussen Oost en West allengs steeds meer werd aanvaard en een escalatie slechts in geval van misrekening zou plaatsvinden. Waarschijnlijker was dat “lagere vormen” van agressie juist wél zouden optreden. “Exploitatie van deze mogelijkheden
zou daarbij voor de Soviets ter zee wel eens aantrekkelijker kunnen zijn” dan die op het
land. Doordat de Sovjet-Unie beduidend minder dan het Westen leunde op maritieme
handelslijnen, waren de gevolgen van conflictsituaties ter zee voor de NAVO ernstiger dan
voor Moskou en haar satellietstaten. De NAVO had wel in het kader van crisisbeheersing
en flexible response een Maritime Contingency Force Atlantic in voorbereiding, maar “buiten het NAVO gebied echter, juist daar waar de Soviet macht ter zee zich steeds indrukwekkender toont als exponent voor het verwezenlijken van soviet doelstellingen ontstaat een
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zich uitdiepende maritieme depressie”. Vele NAVO-lidstaten, Nederland incluis, kenden
buiten het verdragsgebied gevestigde belangen, die in deze situatie in het geding konden
komen. Maas verwees in dit verband naar de genoemde groei van Sovjet-interesse in de
Perzische Golf en de Indische Oceaan. In de nota benadrukte hij ook de moeilijke positie waarin de Verenigde Staten verkeerden, waardoor er buiten het NAVO-gebied steeds
meer behoefte ontstond “meer gemeenschappelijk tegenover de soviet ambities aldaar
een tegenwicht te stellen”. Bij de oprichting van de NAVO ging het er nog om een te land
expansionistische Sovjet-Unie in te dammen. Omstreeks 1970 had het Westen in velerlei
opzicht moeten inleveren en deden de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China, aldus
Maas, steeds meer hun invloed gelden. Met een “wereldwijde soviet expansionistische
maritieme politiek” moest dan ook structureel rekening worden gehouden.
De CMS meende derhalve dat het bondgenootschap in antwoord op die ontwikkeling “een zich intensiverende coördinatie” moest opzetten van onder nationale vlag buiten het verdragsgebied opererende vloten van maritieme NAVO-landen. Dit laatste werd,
aldus Maas, eveneens in maritieme kringen in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten
en Frankrijk onderkend, zoals hem was gebleken uit gesprekken met zijn buitenlandse
collega’s. Het leek hem gerechtvaardigd te mogen verwachten dat er in dat verband al
snel een “aanzienlijk nieuwe samenwerkingsvorm” moest ontstaan tussen de eerder aangehaalde landen, “waarin ons land – zij het bescheiden – deelgenoot zal zijn”. Deze
uitspraken plaatsen de eerder dit hoofdstuk geschetste eskaderreizen naar Azië in een
bijzonder daglicht. Ze lijken te bevestigen dat in ieder geval de Anglo-Dutch Far Eastern
Group Deployment van 1973 wel degelijk onder een soort van NAVO-schaduw plaatsvond.
CMS Maas besefte dat in Den Haag begrip moest worden aangekweekt voor een dusdanig gebruik van zeestrijdkrachten in vredestijd en dat er nog vele politieke barrières
dienden te worden genomen om buiten Europa bijvoorbeeld een vlooteenheid onder
NAVO-bevel te laten opereren. Toch meende hij dat een dergelijk door de NAVO toegejuicht
samenwerkingsverband vereist was, omdat “tegen het midden van de 70-er jaren de maritieme machtsverhouding zeer zorgwekkend wordt”. Deze coöperatie moest in eerste
instantie tot stand komen met partners die gelijk gerichte taken kenden. Hierbij verwees
Maas nadrukkelijk naar het toenemende Brits-Nederlandse samengaan.274
Een maand later stelde de souschef Marinestaf (SCMS) kapitein-ter-zee A.P.E.J.J.
Besnard in opdracht van Maas de concepttekst op van een gezamenlijke nota van
de Koninklijke Marine en Buitenlandse Zaken voor de minister van Defensie inzake
marineoperaties binnen de keerkringen. Besnard betoogde hierin dat de Sovjet-Unie
bezig was het Westen “juist buiten het NAVO-gebied”, waar zich (ook) vele westerse belangen bevonden, met zeestrijdkrachten te omvatten. Behalve een aantasting van westerse
belangen konden deze activiteiten een “vrije en ongestoorde ontwikkeling van de zich
ontplooiende derde wereld in de weg staan”.
Het ontbrak de NAVO voor het moment naast een juridische grondslag, bovenal aan de
wil om politiek of militair de verantwoording op zich te nemen voor activiteiten buiten
het eigen verdragsgebied. Niettemin bood een advies van het MC van de NAVO inzake een
intern onderzoek van het bondgenootschap, de zogeheten Brosio-studie, Relative maritime strategies and capabilities of NATO and the Soviet bloc, mogelijkheden:
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“Bearing in mind that the Soviet maritime activities outside the NATO area also affect
the Alliance, consideration should be given to further coordination of maritime activities of NATO countries in these areas, either under an “ad hoc” basis or under bilateral
or multilateral arrangements”.
Hiermee was overigens niet gezegd dat een volledig tegenwicht was te bieden aan de Sovjet-invloed. Toch maakte het gegeven dat de NAVO een alliantie was van veelal maritiem
georiënteerde naties en haar lidstaten grotendeels afhankelijk waren van vrij en onbelemmerd gebruik van de zee, dat er door coördinatie van nationale activiteiten buiten het
NAVO -gebied ter zee een “beduidend tegenwicht” kon worden geboden. De door Besnard
opgestelde nota verwees als voorbeeld hiervan naar coördinatie van nationale vaarprogramma’s buiten het NAVO-gebied, waardoor vlootbezoeken van bondgenoten geheel of
gedeeltelijk konden samenvallen. Op deze wijze werd de NAVO in staat geacht een grotere
eensgezindheid en saamhorigheid te etaleren. Ook deze laatste uitspraak van de souschef
Marinestaf leek weer te bevestigen dat de eerder aangehaalde Nederlandse eskaderreizen
naar de Oost, gelijk de Britse Group Deployments, niet uitsluitend economische of wervingsmotieven kenden.
Gezien het advies van het MC over de Brosio-studie en het gegeven dat het DPC van de
studie kennis had genomen, wees Besnard erop dat beide comités actie moesten ondernemen, zoals de installatie van een studiegroep inzake manoeuvres buiten het verdragsgebied. Mocht er vooralsnog geen unanieme steun van de NAVO-partners voor dit optreden
bestaan, dan moest de alliantie benadrukken dat juist door een tijdige bundeling van
elkaars activiteiten, het meeste tegenwicht ontstond tegen “de opmerkelijke Soviet bedrijvigheid op maritiem gebied”. Aan dit laatste dienden die landen die in grote mate afhankelijk waren van de zee, en dus ook Nederland, “naar vermogen en bij voorkomende
gelegenheden bij te dragen”.
Deze offensief getoonzette nota, die voor de Koninklijke Marine de politieke deur
moest openzetten naar out-of-area missies in het belang van de NAVO, betrof overigens
een tweede, meer afgezwakte versie. Er was gepoogd enigszins tegemoet te komen aan
een “contra ontwerp” van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat in de ogen van
Besnard “zeer continentaal” was opgesteld. De hoop in mei 1970 was dat dit laatste
departement de door de marine opgestelde tekst zou ondersteunen. Zo niet, dan diende
de CMS (en dus niet de eigen politieke leiding van het Ministerie van Defensie!) wellicht
hierover met minister Luns in contact te treden, die de marine hoog in het vaandel
droeg.275 Het maritieme standpunt wat betreft NAVO-crisismanagement werd uiteindelijk
in het door Buitenlandse Zaken geconcipieerde stuk verwerkt. Dit werd op 16 juli in
concept aan de Verenigde Chefs van Staven (VCS) en het Ministerie Buitenlandse Zaken
verzonden. Op 30 juli volgde het commentaar, waarbij vooral van landmachtzijde en
het departement van Buitenlandse Zaken bezwaren rezen tegen het deel III, dat inging
op de waarschijnlijkheid van acties. Met name de passage dat “agression at sea zoveel
krachtiger was dan op land”, werd op de korrel genomen.276 Het Comité Chefs van Staven besloot hierop het stuk aan een gemengde werkgroep (ook Buitenlandse Zaken was
hierin vertegenwoordigd) onder leiding van kapitein-ter-zee vlieger H.J.E. van der Kop
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voor te leggen. Na felle, harde en lange discussies kwam het originele stuk grotendeels
ongeschonden uit de strijd te voorschijn. Er mocht dan wel enige vertraging zijn opgetreden bij de indiening ervan, er was in ieder geval mee bereikt, aldus een tevreden Van
der Kop, “dat zowel de krijgsmacht als BuZa inzicht hebben gekregen in de maritieme
problematiek en… met onze visie instemmen”.277
In het najaar van 1971 volgde in het MC van de NAVO het besluit te komen tot de opzet
van een contingency plan in de zuidelijke Atlantische en de Indische Oceaan. Dit plan,
dat de codenaam Hula Bell droeg, zou uiteindelijk in 1981 worden afgerond. Dat in
die jaren in de Marinestaf ideeënvorming over maritiem NAVO-optreden buiten het verdragsgebied als een vanzelfsprekend iets werd gezien, bleek in juli 1971 onder meer uit
een studie van de stafschool getiteld: ‘De Kaaproute en de Koninklijke Marine’. Hierin
riepen de syndicaatsleden West-Europese regeringen van NAVO-landen op voldoende regelmatig oorlogsschepen langs de Kaaproute te sturen om de Sovjet-suprematie ter zee
het hoofd te bieden. Hiermee konden deze schepen tevens acte de présence geven in de
Perzische Golf en onderweg Afrikaanse havens aandoen om daar de indruk van de “alleen-aanwezigheid” van de Rode Vloot te kunnen weerleggen. In het totaal van de WestEuropese overzeese belangen bezat Nederland bovendien een dusdanig groot aandeel
dat participatie door de Koninklijke Marine in een dergelijke “gecoördineerde Westeuropese aanwezigheid […] ernstig wordt aanbevolen”.278 Vermoedelijk niet toevallig leken
de syndicaatsleden vergelijkbare argumenten en bewoordingen te gebruiken, zoals CMS
Maas kort voor hen gebruikte in zijn nota van 5 februari 1971 om de defensiecommissie van de noodzaak van dit type marinemissies te overtuigen. Ook in de stafstudie ‘De
Noordflank’ uit 1984 zou worden opgemerkt dat de in 1949 opgelegde beperking van
het verdragsgebied tot de Noorderkeerkring “in het licht van wereldwijde economische
belangen van de NAVO-lidstaten en de eveneens wereldwijde Sovjet-expansie moeilijk in
stand [kon] worden gehouden”. In de annotatie van deze paragraaf meende de opsteller
ervan, het syndicaatslid luitenant-ter-zee der eerste klasse W.J.E. van Rijn dan ook dat:
“de bedoeling is nooit geweest om ook perse de operaties in het kader van het verdrag tot
dat gebied te beperken. Men is het wel als zodanig gaan interpreteren”.279
In het door de Marinestaf opgestelde marineplan van 1976 stond, waar het de strategische betekenis van de zee voor de NAVO en Nederland betrof, onder meer het gegeven
centraal dat de alliantie voor haar energie en grondstoffenvoorziening aangewezen was
op via maritieme handelslijnen te bereiken externe bronnen. De naschok van de oliecrisis in 1973, waarbij Arabische olie-exporterende landen een embargo tegen Nederland
instelden, na steun van Den Haag aan het door Egypte en Syrië aangevallen Israël, deed
zich hier voelen en toonde hoe kwetsbaar West-Europa was bij een oliestop. De opstellers van het marineplan meenden in dit licht dat het “militair gezien vele bezwaren” had
dat het NAVO-gebied “beperkt” was. Hoewel de alliantie buiten het zichzelf toegewezen
operatieterrein duidelijk belangen had zoals de Kaaproute en de Indische Oceaan, en ze
over de capaciteiten beschikte om daar aanwezig te zijn, maakten de opzet en de politieke cohesie van het bondgenootschap dit laatste onmogelijk. Dit was met het oog op
de “merkbaar” groeiende invloed van de Sovjet-vloot op de wereldzeeën verontrustend,
te meer daar in tegenstelling tot crises op het land, manipulaties ter zee tijdens interna177
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tionale crises “niet uitgesloten” waren. De onrust die bijvoorbeeld het aanhouden of opbrengen van koopvaardijschepen wellicht teweeg bracht, kon een ernstige verstoring van
de westerse scheepvaart tot gevolg hebben. Het was in dit licht, “niet onwaarschijnlijk
dat de Sovjet-Unie door vlootacties in de Indische Oceaan de oliestroom van de Perzische Golf naar Europa k[o]n stopzetten”. Het marineplan achtte het zodoende “van het
grootste belang” dat naast de eigen vlootverbanden ook de eigen scheepvaart werd verdedigd tegen de Rode Vloot. Wat de Nederlandse bijdrage aan dit alles aanging, moest
de Koninklijke Marine zich richten op het belang van ons land bij zeetransport. Het
betrof zodoende crisisvoorkoming en beheersing en beveiliging van zeeverbindingen. De
schepen moesten daarbij over zeer goede zeegaande eigenschappen beschikken om overal
waar zich conflicten zouden voordoen inzetbaar te zijn.280
Ondanks deze terreinwinst waar het mogelijkheden tot invulling van een wereldwijd
maritiem optreden betrof, verloor de marinetop medio jaren 1970 datgene wat haar
in menig woelig vaarwater op koers had gehouden: een eigen bewindspersoon voor de
marine. Vooral de departementale reorganisatie onder het centrumlinkse kabinet-Den
Uyl (1973-1977), zoals de invoering van een centraal apparaat, de invoering van de matrixorganisatie en de functionele invulling van het staatssecretariaat, stemde de Koninklijke Marine tot nadenken.281 Te meer daar de sociaaldemocratische politieke leiding van
het departement weinig op had met militair-maritieme manoeuvres buiten het NoordAtlantisch verdragsgebied. Een lijn die, zij het minder strikt, tot begin jaren 1980 werd
doorgetrokken onder meer centrumrechtse regeringscoalities, die worstelden met een
andere, beduidend gevoeligere NAVO-kwestie: het al dan niet in Nederland plaatsen van
kruisvluchtwapens.
Dit weerhield diverse opeenvolgende chefs van de Marinestaf er niet van in het openbaar hun mening te spuien over de maritieme out-of-area-problematiek van de NAVO,
de hierbij in het geding zijnde Nederlandse belangen overzee en de ambities van de
Koninklijke Marine. Viceadmiraal Roest (BDZ/CMS 1972-1975) maakte in 1973 geen
geheim van zijn gedachten over het beperkt opereren van de NAVO-marines binnen het
verdragsgebied: “helaas liggen de aanvoerlijnen die we in oorlogstijd zouden moeten
beschermen ook buiten dat gebied. Het gekke is, dat, zodra we daarover iets opmerken,
er een politieke storm losbreekt. Ik weet echter een mooie vergelijking: Nu heb je tegenwoordig die zogenaamde Hell’s Angels. Stel dat die het dorp onveilig maken. Dan kan ik
mijn kinderen toch niet om boodschappen sturen, terwijl ik ze slechts tot op de hoek
van de straat bescherm?”.282 Ook de voorzichtiger opererende opvolger van Roest, viceadmiraal Veldkamp (BDZ/CMS 1975-1979), verkondigde kort voor zijn afscheid in 1979 dat
de studie van SACLANT in de jaren 1970 over operaties binnen de keerkringen aantoonde
dat het “niet reëel” was vast te houden aan deze verdragsgrens. Het was zijns inziens “niet
het gebied dat bepaalt wat we moeten doen, maar het is de bedreiging van de eigen belangen die het bepaalt”. Niettemin zag hij wel in dat het politiek gezien een “heel reële
grens” betrof. Dit hield in zijn optiek daarom in “dat we daarbuiten op eigen middelen
zijn aangewezen; eventueel gecombineerd met anderen, maar niet in NAVO-verband”.283
Viceadmiraal Van Beek (BDZ/CMS 1979-1982) liet al kort na zijn aantreden als CMS weten
dat hij ervan uitging dat de vernieuwde Nederlandse vloot zich in 1985 kwalitatief kon
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meten met de grote NAVO-partners. Deze vloot was er dan op berekend om “ver van huis
en langdurig op open zeeën te opereren. Mochten onze belangen waar ook ter wereld
worden geschaad, dan lijkt het mij geenszins uitgesloten dat de regering zou beslissen
deze belangen te beschermen”.284
In mei 1981 nam Van Beek in een opvallend scherp gestelde toespraak bij de jubilerende Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot” het terughoudende regeringsstandpunt wat betreft out-of-area optreden onder vuur. Vermoedelijk geïnspireerd
door het in september 1980 ontvlamde conflict tussen Irak en Iran, dat een verhoogde
aanwezigheid van westerse marines in de Perzische Golf teweeg had gebracht, en de
naderende Tweede Kamerverkiezingen, noemde hij het “onverstandig” de westerse aandacht uitsluitend te beperken tot een verdragsgebied, dat werd afgebakend op grond
van “indertijd valide overwegingen”, die echter in 1981 wel eens “gevaarlijk irrelevant”
konden zijn. De Kaaproute had na de heropening van het Suezkanaal zijns inziens haar
herkregen commerciële en strategische betekenis niet verloren. De boog om Afrika werd
volgens Van Beek dan ook de “economische boog” van de NAVO genoemd, wat Moskou,
gezien de veranderde samenstelling en omvang van haar wereldwijd opererende zeestrijdkrachten, in zijn ogen niet was ontgaan. De CMS was daarom van mening dat het “pure
noodzaak” was een Koninklijke Marine in stand te houden die in staat was haar taken
uit te voeren op grote afstanden van Nederland. Los van inzet in het Noord-Atlantisch
verdragsgebied, pleitte Van Beek er voor dat het “mogelijk zal moeten zijn al dan niet
in internationaal verband op te treden, maritieme presentie te tonen, overal waar onze
Nederlandse belangen worden bedreigd”. Dit vroeg om een maximale flexibiliteit. Deze
zienswijze wees volgens de vlagofficier derhalve een beleid af “dat de verwerving beoogt
van vlooteenheden die slechts in beperkte gebieden inzetbaar zijn”.285
Van Beek kwam, als gezegd, waarschijnlijk tot deze vergaande uitspraken, omdat hij
een voorschot wilde nemen op de toekomstige begroting, en tegelijk de jongste veiligheidspolitieke ontwikkeling overzee wilde uitbuiten. Daarnaast wist hij zich gesteund
door demissionair minister van Defensie kapitein-ter-zee b.d. De Geus, die een jaar
eerder nog in zijn bijzijn had gerefereerd aan een crisisbeheersingsrol van de Nederlandse
vloot “ook buiten het specifieke Navo-gebied” bij het opkomen voor eigen belangen.286
Tenslotte lijkt zijn speech illustrerend voor de moeite die de marineleiding had met de
medio jaren 1970 binnen Defensie doorgevoerde politieke en bestuurlijke veranderingen. Van Beek’s opvolger als CMS, viceadmiraal Hulshof (BDZ/CMS 1982-1985), liet zich
meer dan eens uit over het vraagstuk van optreden overzee. Onder zijn bevelhebberschap
werd bijvoorbeeld nagedacht over een eigen, meer autonome, inzet in wereldwijde multinationale crisisbeheersingsoperaties. Zo hoopte de Admiraliteitsraad in augustus 1984
met een toekomstig eigen amfibisch- en bevoorradingsschip bij Nederlandse initiatieven
in VN-verband (maar ook in ander multinationaal verband) “niet geheel afhankelijk van
deelname door anderen te zijn”.287 Verder liet Hulshof zich in een interview voor een
Duits tijdschrift, waarin de toekomstige omvang en inzet van de Koninklijke Marine
aan bod kwam, ontvallen dat het takenpakket dat de Nederlandse vloot dan wachtte
(conventionele oorlogsvoering en afschrikking “an der Flanke oder sogar außerhalb des
NATO-Bereichs”), met zich meebracht dat ze niet wezenlijk in omvang en samenstelling
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mocht veranderen. Haar bijdrage “zur Abschreckung, um die vitalen Interessen des Westens zu sichern”, hield nu eenmaal “Beteiligung am Schutz aller See-Verbindungswege,
vermutlich auch außerhalb des NATO-Bereichs” in.288
De chefs van de Marinestaf waren in die jaren derhalve allen van mening dat de NAVOzeestrijdkrachten, en hiermee ook de Koninklijke Marine, al dan niet in Atlantisch verband een taak kenden in het opkomen voor westerse belangen buiten het verdragsgebied,
zoals op de zuidelijke Atlantische en de Indische Oceaan. Deze kwestie kreeg ook veel
aandacht tijdens discussiefora van officieren en in een reeks publicaties in periodieken als
Marineblad, het orgaan van de (Koninklijke) Vereniging voor Marineofficieren (KVMO),
Mars et Cathedra en (Ons) Zeewezen, de spreekbuis van de Koninklijke Nederlandse
vereniging “Onze Vloot”, die in haar bestuur menig oud-vlagofficier telde. Nagenoeg
alle (internationale) auteurs en sprekers neigden ertoe de zelf beperkende grens van het
verdragsgebied als achterhaald te zien, omdat de Sovjet-Unie met haar maritieme activiteiten de NAVO in de rug leek te bedreigen. Meer dan eens werd geopperd buiten de
NAVO , maar ook de EG, om belanghebbende West-Europese landen bij crises buiten het
verdragsgebied gezamenlijk daar op ad-hocbasis maritieme presentie te laten plegen.289
Los van het feit dat dit laatste een afgeleide lijkt te zijn van de eerdere Brits-Nederlandse
Far Eastern Group Deployment van 1973, roept het toekomstvisioenen op van de latere
door de Verenigde Staten voorgestane coalitions of the able and willing omstreeks 2000.
Deze groep auteurs en sprekers telde binnen haar gelederen zeeofficieren (b.d.) die gezien
hun functie enige invloed hadden. Dit mag tenminste worden afgeleid uit de functies die
zij tijdens of tot kort voor hun pennenvrucht of voordracht bekleedden. Naast een oudstaatssecretaris en oud-parlementslid als viceadmiraal b.d. Moorman, waren het docenten
of directeuren van de Marinestafschool, functionarissen op NAVO-hoofdkwartieren of op
een voor de Nederlandse marine belangrijke ambassade als die in Londen, en buitenlandse
vlagofficieren. Dat het idee van een ten behoeve van, maar eventueel buiten het NoordAtlantisch bondgenootschap om, out-of-area-agerende Koninklijke Marine breed leefde
binnen kringen van de marineofficieren, lijkt dan ook geen al te boude bewering.
kanttekeningen
Hoewel de idee dat Nederland met zijn vloot blijvend wereldwijd moest opereren in de
jaren 1970-1980 zowel in de top als elders binnen de marine weerklank vond, vielen in
het officierskorps ook andere geluiden te beluisteren. Sommige officieren zagen liever
dat de Koninklijke Marine de blik gericht hield op haar klassieke NAVO-taken in de noordelijke Atlantische Oceaan. Zij meenden dat een ontplooiing aan de zuidflank al te ver
ging, laat staan een optreden buiten het verdragsgebied. Een verklaard tegenstander was
Backer, schout-bij-nacht b.d. Zijn laatste functie (1980) was plaatsvervangend chef-staf
op het NAVO-hoofdkwartier voor de Atlantische Oceaan te Norfolk in de Verenigde Staten geweest. Naar zijn mening waren stemmen ten gunste van een Nederlandse militairmaritieme inzet out-of-area een uiting van achterhaald denken. De perceptie van de Koninklijke Marine als mondiale vloot was in het koloniale tijdperk wellicht verdedigbaar
geweest, maar was in zijn ogen niet langer aan de orde. De inzet van de Nederlandse
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zeemacht buiten Europa zou naar zijn mening te veel middelen onttrekken aan haar
hoofdtaak, namelijk de (voorbereiding op) onderzeebootbestrijding in EASTLANT en de
verdediging van de noordflank van de NAVO.
Verder achtte Backer het risico niet denkbeeldig dat Nederland met een dergelijke
missie, die neer zou komen op “interventiepolitiek”, bij lokale brush fires betrokken zou
raken. Zijn bezwaren golden overigens minder voor optreden in multinationaal verband.
Hieronder verstond hij “een samenbundeling van ten minste drie in het desbetreffende
gebied opererende nationale vlootverbanden”. Hij tekende direct aan dat dit optreden
“een verkapte manier” kon zijn “van NAVO-optreden buiten de verdragsgrenzen”. Tenslotte stelde hij bij de inzet van een taakgroep van drie schepen (slechts een dusdanige
inbreng maakte het zijns inziens mogelijk internationaal op niveau “zeggenschap” te
krijgen), twijfels te hebben over de operationele haalbaarheid van een dergelijke missie.
Roulatieschema’s brachten volgens de oud-vlagofficier met zich mee dat zo de helft van
het toenmalige fregattensquadron van twintig schepen bij deze missie betrokken werd.290
Hoewel Backer met zijn standpunten in de marinewereld een wat geïsoleerde positie
innam, stemde het door hem aangekaarte logistiek-operationele vraagstuk inderdaad tot
nadenken.291 De problemen die de Britten hadden om na het begin van de Irak-Iranoorlog
in 1980 twee tot drie schepen in de Perzische Golf te kunnen stationeren, spraken voor
zich. Eerdere ervaringen met Nederlandse ontplooiingen buiten het verdragsgebied, als de
eskaderreizen in de jaren 1970 toonden niet alleen dat hiervoor tijdig de instemming van
de NAVO vereist was, maar tevens dat deze verre reizen moesten passen binnen de verplichtingen aan het bondgenootschap. De Deployment van het voorjaar van 1979, bijvoorbeeld,
die in tegenstelling tot twee eerdere uitzendingen vier in plaats van twee schepen betrof,
vroeg al vergaand passen en meten van nationale en NAVO-oefenprogramma’s. Slechts ternauwernood bleek het mogelijk gedurende een periode van vier maanden een groep van
maximaal vier schepen voor een dergelijke reis te bestemmen.292 In vergelijking met de
voorgaande ontplooiingen (1970 en 1973), die beide een half jaar duurden, betrof het zo
in tijd een wel erg krap bemeten manoeuvre. De inperking was het gevolg van logistieke
problemen, zoals het in onderhoud liggen van Hr.Ms. Tromp tot 3 februari 1979 en de
navolgende periode van invaren van dit GW-fregat. Het eskader kon zodoende niet eerder
dan 12 maart zee kiezen. Daarbij waren drie van de vier participerende eenheden alweer
bestemd voor deelname aan de NAVO-oefening Ocean Safari 79 (24 september - 5 oktober).
De reisduur van vier maanden bleek verder enkel uitvoerbaar door op de terugreis vanuit
Australië slechts twee havens aan te doen en, uitgezonderd het bezoek aan Fremantle waar
de schepen een onderhoudsperiode ondergingen, de overige havenbezoeken tot drie à vier
dagen te beperken. Deze bezoekduur kwam de motivatie van de bemanningen noch de
representatiemogelijkheden van de Nederlandse industrie ten goede. Tenslotte zij vermeld
dat niet alleen de reistijd zelf krap was bemeten; de navolgende binnenligtijd (12 juli - 10
september) hield evenmin over wat betreft het compensatie- en zomerverlof van het personeel, en het onderhoud van de schepen. De eskadercommandant, schout-bij-nacht J.H.
Scheuer, adviseerde daarom met klem voortaan het jaarplan voor deelname aan zowel deze
lange reizen met een heel vlootverband als participaties in NAVO-verband circa tweeënhalf
tot drie jaar tevoren op te stellen.293
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Bij de readiness van de wapensystemen van de vier schepen konden evenzeer vraagtekens worden gesteld. Het vlaggenschip Tromp vertrok in maart, een maand na het
tweejaarlijks onderhoud met een volledig nieuwe ploeg wapentechnische dienst (WD),
personeel (dat zodoende ervaring ontbeerde) en een installatie die nog een groot aantal
defecten vertoonde (waarvan vijf operationele defecten) en bovendien onvolledig was
beproefd en afgeregeld. Hier kwamen tijdens de reis per maand gemiddeld twaalf defecten bij, waarvan de gemiddelde reparatieduur twee weken bedroeg indien de defecten
door het scheepspersoneel zelf konden worden hersteld. Het was zo, aldus een cynische
eskadercommandant, voor het WD-personeel een nuttige “on-the-job” training.294 De
apparatuur met de meeste dagen “down-time” van het GW-fregat betroffen de voor de
luchtverdediging van het eskader essentiële 3D-radar, die gedurende de gehele reis nimmer voor 100% bruikbaar was, de regelmatig defecte interrogator van de IFF (identification, friend or foe)/ SIF (Selective Identification Feature), de door een slechte beeldkwaliteit
onbruikbare commando-beeldkast, en veelvuldig defecte HF-UHF-verbindingsapparatuur.
Voor het in 1964 in dienst gestelde bevoorradingschip Hr.Ms. Poolster gold dat veel van
de apparatuur die tijdens de reis problemen vertoonde, “oud en hard aan vervanging toe”
was. Het paradepaardje van de vloot, het nieuwe S-fregat Hr.Ms. Kortenaer, kende op
wapentechnisch gebied daarentegen enkel problemen met de sturing en voeding van de
Oto Melara kanons. De oude onderzeebootjager Hr.Ms. Drenthe begon de reis in materieel onvolledig gerede staat. Hierin kwam door hard werken van de bemanning al in de
eerste maand van de uitzending grote verbetering. Niettemin was gedurende de eskaderreis het aantal defecten aan de wapensystemen door de ouderdom van de apparatuur en
de temperatuurproblemen, “zeer groot”.295
Enerzijds leken gezien deze gebreken tijdens de eskaderreis van 1979 vraagtekens te
kunnen worden geplaatst bij de immer door de marineleiding geroemde algehele readiness en flexibiliteit van de Nederlandse vloot, en leek de kritiek van schout-bij-nacht
b.d. Backer inzake de haalbaarheid van een uitzending van enige omvang niet geheel ten
onrechte. Anderzijds vertoonden de platforminstallaties van de eskaderschepen een grote
mate van betrouwbaarheid, hetgeen onder meer terug te voeren was op de inzet en de
kwaliteit van het betrokken personeel. Daarbij verliep dankzij een degelijke voorbereiding en het feit dat het Rijkswerfpersoneel voor zijn taak was berekend, de verwisseling
van een defecte Tyne-gasturbine van Hr.Ms. Kortenaer onder provisorische omstandigheden nabij Fremantle zonder problemen.296 Ook moet worden opgemerkt dat deze malheur niet uniek was bij lange afstandsontplooiingen door marine-eenheden. Zo kampten
de Van Speyk-fregatten tijdens de wereldreis van 1970 onder andere met een beschadigde scheepsschroef en een defecte helikopter, belandde een helikopter in zee, volgde
een aanvaring tijdens de Group Deployment van 1973 en moest Hr.Ms. Kortenaer in 1988
andermaal in Australië van een nieuwe Tyne-gasturbine worden voorzien na een brand
in de bakboord kruisvaartturbine.297 In vergelijking bleken de Britse counterparts het er
wat defecten en ongelukken betreft bij mondiale manoeuvres bepaald niet beter van af
te brengen. In tegendeel zelfs. De kruiser HMS Tiger, het vlaggenschip van de Task Force
waarin in 1973 ook de Koninklijke Marine participeerde, kende onderweg een “serious
engine-room breakdown” en verbleef voor lange tijd bij het eiland Guam voor reparaties.
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Bij een Group Deployment in 1974-1975 ontstond midden op de Indische Oceaan een
uitslaande brand op het fregat HMS Falmouth. Een jaar later kampte het fregat HMS Glamorgan tijdens een wereldreis met gearbox troubles die het schip dagenlang ophielden in
Gibraltar. Gênanter waren de problemen die de vliegkampschepen HMS Invincible en HMS
Illustrious bij wereldreizen in 1983-1984 en in 1986 troffen (respectievelijk trillingen in
de bakboord schroefas en een brand in de forward gearing room). De beide vlaggenschepen zagen zich genoodzaakt tot twee maal toe wekenlang in Australië in dok te gaan en
de reis voortijdig af te breken.298 Zo beschouwd kan wat de Nederlandse eenheden betreft
gesproken worden van allengs ingecalculeerde standaardproblemen, die, zeker in vergelijking met de Royal Navy, relatief goed en snel werden verholpen.
Daarnaast kan worden opgemerkt dat latere omvangrijke eskaderreizen, zoals die in
1986 en 1988, weer een half jaar konden duren en beter waren afgestemd binnen NAVOoefenschema’s. De lessen van 1979 waren in die zin goed opgepakt. Bovendien toonde
de latere Nederlandse inzet in de Golfoorlog van 1990-1991 (zie hoofdstuk 5) dat er wel
degelijk een afdoende aflossingsschema met onder andere twee fregatten en een bevoorradingsschip kon worden opgezet. Verder leed het geen twijfel dat bij een daadwerkelijke
crisisinzet buiten het verdragsgebied, SACLANT bepaalde inzetschema’s in de noordelijke
Atlantische Oceaan hierop had aangepast. Zo namen overige NAVO-marines in 1982
bij het Brits-Argentijnse conflict over de Falklandeilanden taken van de Royal Navy in
EASTLANT over.299 Niettemin blijft de vraag intrigeren waartoe SACLANT en de Koninklijke
Marine bij meer dan één crisis buiten of aan de rand van het NAVO-verdragsgebied nog
in staat zouden zijn geweest. Zeker wanneer een dergelijke externe crisis door een (beperkte) manoeuvre van de Sovjet-vloot in het Atlantisch gebied zou zijn uitgebuit.
bedreigende voorwaartse doctrines, imagoproblemen en een assertieve
vlootvoogd
“In Nederland moeten we ons afvragen hoe waarschijnlijk een conflict is met het Warschau-Pact in de Noordduitse laagvlakte. We moeten ons realiseren dat onze belangen en
onze veiligheid, zoals wij die zien en ervaren, elders veel meer in het geding zijn. Tegen
de achtergrond van onze nationale zuinigheid kunnen we de vraag stellen of ons dure
defensiegeld wel voldoende veiligheid oplevert. […] Schepen en vliegtuigen van de KM
moeten inspelen op de veel grotere waarschijnlijkheid van conflicten op de Navo-flanken
en buiten het Navo-gebied”. Aldus nam J.J. Vaessen, kapitein-ter-zee b.d. en gastdocent
strategie aan de Marinestafschool, in november 1984 het in een artikel in Elseviers Magazine op voor de Koninklijke Marine, waarbij hij verwees naar overzeese bedreigingen
door de toenmalige Irak-Iranoorlog en de lopende operatie van twee Nederlandse mijnenjagers in de Rode Zee.300
Het artikel van Vaessen nam duidelijk stelling tegen de land- en luchtstrijdkrachten,
vooral vanuit een budgettair oogpunt. Zijn beweegreden om dit artikel te schrijven kan
onder meer gevonden worden in de medio jaren 1980 binnen de NAVO gevoerde discussie
over een zogeheten operationeel concept van een follow on forces attack (FOFA). In die jaren leek de Sovjet-Unie wat betreft haar nucleaire èn conventionele strijdkrachten kwan183
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titatief dusdanig de overhand te hebben gekregen, dat de NAVO er meer dan ooit belang
bij had een eenmaal uitgebroken oorlog niet te laten escaleren in een alles vernietigende
kernoorlog. Het was volgens analisten voor het Atlantisch bondgenootschap daarom
meer dan gewenst deze uitdaging vooral op het conventionele vlak te beantwoorden.
Sommigen van hen neigden er hierbij toe het zwaartepunt van de defensie te verleggen
naar die op het land omdat daar het grootste gevaar dreigde. De tot dan toe gehanteerde
strategie van een voorwaartse verdediging leek niet langer afdoende. Het Warschaupact
(WP) was in staat op meerdere plaatsen een geconcentreerde overmacht tegenover de westerse defensielijn op te stellen. De NAVO ontbeerde bovendien in West-Europa de strategische diepte waarmee het tijd kon winnen om Amerikaanse reserves over de Atlantische
Oceaan aan te voeren.
De door de Amerikanen gepromote FOFA-doctrine stelde voor deze ontbrekende diepte
te zoeken in het wp-gebied. Na de eerste stormloop uit het Oosten, waarbij eventueel
bressen in de NAVO-verdediging ontstonden, dienden nieuwe WP-eenheden te worden
aangevoerd om eigen verliezen aan te vullen en de geboekte terreinwinst uit te buiten.
Het FOFA-concept beoogde de voorwaartse NAVO-defensie te combineren met conventionele aanvallen met nieuwe wapensystemen als doelopsporingssystemen en precieze
raketten op deze tweede golf van WP-eenheden. Hierbij viel te denken aan knooppunten,
logistieke infrastructuur en troepenconcentraties. Hoewel er in West-Europa van landen luchtmachtzijde kritiek bestond op deze doctrine had ze “gerede kans” door de NAVO
te worden aanvaard. De Atlantische partners zouden zich dan verplichten de benodigde
(dure) middelen hiervoor aan te schaffen, met alle gevolgen van dien voor hun defensiebudgetten. Omdat FOFA gericht was op de Centrale Sector in Midden-Europa, kwamen
eventuele materieelaanschaffingen uitsluitend de land- en luchtstrijdkrachten ten goede.
De oplopende kosten van deze krijgsmachtdelen zouden dan welhaast als vanzelf op de
zeestrijdkrachten worden verhaald.301
Wilde de marine deze dreiging het hoofd kunnen bieden, dan diende zij in de ogen
van twee KIM-docenten, historicus en hoogleraar krijgswetenschappen Teitler en kapitein-luitenant-ter-zee F.Th. Olivier, “alle zeilen bij te zetten”. Naar hun mening had de
KM gedurende lange tijd vooral voorrang verleend aan tactisch-operationele en aan technisch-materiële zaken. Zij deed er nu goed aan zich op de strategische grondslagen van
haar bestaan te bezinnen. Haar “flexibiliteit, haar geschiktheid voor crisis- en escalatiebeheersing, haar mobiliteit, de kwetsbaarheid van de NAVO-flanken, het economisch en
militair belang van de zee, het belang van maritieme research en van marine-orders voor
Nederlandse werven”, al deze zaken dienden meer naar buiten te worden gebracht.302
De door de chefs van de Marinestaf Van Beek en Hulshof nagestreefde Koninklijke
Marine in haar toenmalige omvang en samenstelling leek in deze omstandigheden niet
langer een politieke vanzelfsprekendheid. De linkse politieke partijen drongen daarbij
al geruime tijd aan op een bijstelling van de zeestrijdkrachten. De uit de hand gelopen
kosten van de bouw van de nieuwe Walrus-klasse onderzeeboten in die jaren, alsook de
starre opstelling van de marineleiding inzake de (moeizame) integratie van vrouwen in
dit krijgsmachtdeel, droegen verder bij aan een twijfelachtig binnenlands publiek imago
van de Nederlandse marineorganisatie.303 Als door het operationele concept van FOFA het
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negatieve imago en de voorkeur voor de overige krijgsmachtdelen ook in de Nederlandse
politiek aan invloed wonnen, was er voor de zeemacht zwaar weer op til. De eerste signalen beloofden in ieder geval weinig goeds. Op 29 januari 1986 hield minister van Defensie J. de Ruiter een toespraak bij de jubilerende Atlantische jongerenstichting Jason die
zich richtte op vraagstukken van vrede en veiligheid. De Ruiter focuste in zijn behandeling van de voorwaartse verdediging uitsluitend op de Nederlandse land- en luchtstrijdkrachten.304 Teitler vroeg zich terecht af of dit niet noemen van de zeestrijdkrachten een
zaak was van “omissie of Commissie”.305 Enige strategische bezinning in marinekringen
leek voor het moment dan ook op haar plaats. De kracht van de zeestrijdkrachten lag tot
dan toe op tactisch operationeel en technisch materieel gebied. Haar geografische isolement, haar afgelegen werkterrein − out of sight and out of mind − en de soms indirecte
wijze waarop haar invloed tot gelding kwam, speelden de marine parten. Des te meer was
het daarom van belang meer publieke aandacht te vragen voor het strategische belang
van haar overzeese taken.
Vanaf de overzijde van de Atlantische Oceaan bereikten de KM eveneens onrustbarende
geluiden. De invloedrijke D.M. Abshire, de Amerikaanse permanente vertegenwoordiger bij de Noord-Atlantische Raad, bepleitte namelijk aanvang 1986 een taakverdeling
tussen de U.S. Navy en bondgenootschappelijke marines en riep op tot verdergaande
specialisatie. Deze scheiding zou moeten resulteren in “blue” en “shallow water navies”,
waarbij niet toevallig de Verenigde Staten zich de eerste rol toebedeelden. Van Nederlandse marinezijde vroegen sommigen zich af wat zij hiervan moesten denken. Het idee
riep in ieder geval niet de beste herinneringen op aan een soortgelijk voorstel omstreeks
1950, waarbij de U.S. Navy had gepoogd de kleinere maritieme Atlantische partners in
een keurslijf van kustverdedigingstaken te krijgen.306 Of dit alles nog niet verontrustend
genoeg was, opperde de Amerikaanse senator G. Hart medio 1986 in het tweejaarlijkse,
door SACLANT in Annapolis georganiseerde, Sea Link-symposium, dat hij in de toekomst
de Verenigde Staten in de NAVO meer de nadruk zag leggen op lucht- en zeeverdediging.
De defensie van het grondgebied moest meer een zaak van de Europese partners zelf
worden.307 Tenslotte drong de leiding van de U.S. Navy er in deze jaren binnen de NAVO
op aan The Maritime Strategy in te voeren, waarbij met een agressieve vooruitgeschoven
positionering van de Amerikaanse en westerse marines, de Rode Vloot met haar strategische nucleaire onderzeeboten, nabij de thuiswateren van de Sovjet-Unie moest worden
vastgezet.308
The Maritime Strategy bracht in haar kielzog vermoedelijk veel (kostbare) wijzigingen
op wapentechnisch en tactisch operationeel gebied teweeg. Bovendien zou Nederlandse
deelname aan dit concept verder politiek wenkbrauwfronsen inzake de marine oproepen, doordat het kritische Nederlandse publiek (zie het kruisvluchtwapendebat) gevoelig
reageerde op alles wat naar “warfighting” en een tactisch-offensieve aanpak neigde. Of
de politiek- en maritiem-strategische omgeving voor de Koninklijke Marine op dat moment al niet complex genoeg was, zag zij zich in dit tijdsbestek tevens geconfronteerd
met een ontwikkeling die zich niet zonder meer met de The Maritime Strategy liet rijmen.
In toenemende mate werd West-Europa namelijk betrokken bij gebeurtenissen in de
Indische Oceaan en de Perzische Golf. De vraag rees of dit engagement niet diende te
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resulteren in een frequente, misschien zelfs wel structurele presentie van West-Europese
militair-maritieme eenheden in deze wateren.309 Out-of-area operaties vormden zo een
factor waarmee de Nederlandse marine om politiek-militaire redenen steeds meer rekening diende te houden.
CMS viceadmiraal Brainich von Brainich-Felth (BDZ/CMS 1985-1989), die medio 1985
de onder andere door de Walrus-affaire beschadigde Hulshof opvolgde, was vastbesloten
de Koninklijke Marine uit de hoek te halen waar de klappen dreigden te vallen. Los
van een blijvende en mogelijk intensievere samenwerking met de Britten, streefde hij
naar een herstel van het na de Walrus gedeukte imago van de Nederlandse zeemacht,
door onder meer een grootscheepse reclamecampagne op te zetten waarin de geavanceerde techniek van de zeemacht voorop stond.310 Niet in de laatste plaats koos hij in de
toenmalige veiligheidsdiscussie het offensief om de positie van de Koninklijke Marine
veilig te stellen, en benadrukte derhalve het toenemende belang van optreden buiten
het NAVO-verdragsgebied. Hij greep de opkomende out-of-area-problematiek aan om in
positieve zin de publieke aandacht te vangen voor het strategische nationale belang bij
overzeese taken van de Nederlandse marine. Deze in Nederlands-Indië geboren zoon van
een marineofficier maakte in een reeks interviews duidelijk wat zijn visie was en buitte
graag het gaandeweg positievere publieke imago van zijn Koninklijke Marine uit. De
welbespraakte Brainich hanteerde het beginsel dat de marine duidelijk naar voren moest
brengen wat zij wilde, hoewel de politiek natuurlijk wel het primaat behield.311 Verder
stelde hij ronduit: “de Koninklijke Marine is er niet voor de Noordzee. Daar komen
we wel eens, maar wij zijn geïnteresseerd in de 70 procent van de aardbol die de zee is.
Daar kunnen we militair optreden voor Nederlandse belangen […]. We kunnen ook
economische belangen ondersteunen zoals met de Fairwind-reizen naar het Verre Oosten
[…]. Het is bewust mijn keus geweest om iedere twee jaar een dergelijke reis te ondernemen”.312 Hij wees er de pers graag op dat de Koninklijke Marine met deze reizen diverse
malen gunstig in het nieuws kwam, zoals door het oppikken van tientallen Vietnamese
bootvluchtelingen en door een trofee van het departement van Economische Zaken als
dank voor de bijdrage aan Nederlandse exportbevordering.313 De vlootvoogd benadrukte
publiekelijk dat het aantal spanningsvelden in de wereld nu eenmaal groot was en dat
deze nagenoeg alle buiten het NAVO-gebied vielen. Zowel het Westen als het Oostblok
gebruikte in deze regio’s zijn maritieme eenheden om “macht te kunnen uitoefenen”.
Brainich meende dan ook dat de marine zich moest laten zien, “om te tonen dat je belangstelling hebt voor wat er in dat gebied gebeurt”.314
Hij nam de gelegenheid te baat de banden met de Nederlandse koopvaardij aan te
halen, die in de Perzische Golf steeds vaker geconfronteerd werd met geweld van de
strijdende partijen in het Iran-Irakconflict. De nadruk van de marine omstreeks 1950
om een goede voorbereiding te treffen voor defensieve voorzieningen aan boord van
koopvaardijschepen in oorlogstijd, was voor de toenmalige regering een belangrijke factor geweest om toe te stemmen met een daarbij behorende ocean navy. De opbouw van
deze harmonieus samengestelde vloot kreeg in navolgende jaren echter prioriteit boven
beleid ter bescherming van koopvaardijschepen. De verantwoordelijke marineafdelingen
werden gaandeweg ingekrompen tot slechts twee hoofdofficieren, die veelal bezig wa186
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ren met NAVO-zaken in plaats van met een nationaal beleid inzake handelsbescherming.
Opvallend was daarbij dat de overheid (de ministeries van Verkeer en Waterstaat en
Defensie) naar zowel de NAVO, de politiek als de reders en zeevarenden toe de indruk
wekten dat deze protectie “haar een grote en constante zorg was en derhalve een goede voorbereiding genoot”. Nadat in de jaren 1970 was gebleken dat conflicten buiten
het NAVO-gebied ook Nederlandse belangen konden schaden, mochten zowel reders als
zeevarenden andermaal niets vernemen.315 Evenmin kwam het omstreeks 1980 tot enig
beleid of ad-hocmaatregelen ter bescherming van de handelsvaart bij de Afrikaanse westkust, die werd geteisterd door piraterij.316 Wel participeerde de Koninklijke Marine in dit
tijdsbestek in NAVO-konvooioefeningen. Deze vonden aanvankelijk om de vijf jaar plaats,
maar na 1980 zelfs een of twee maal per jaar. Van Nederlandse zijde werden gedurende
dergelijke manoeuvres KM(R)-officieren als convoy (rear) commodore op de gecharterde
eigen koopvaardijschepen geplaatst.317
CMS Brainich zag op dit vlak een taak voor zichzelf weggelegd om zo – in ieder geval
voor maritiem Nederland – de Koninklijke Marine in een gunstiger daglicht te plaatsen.
Naar aanleiding van de dreiging voor de scheepvaart in de Perzische Golf en hierover
geuite zorgen van onder meer de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell,318 stelde hij
een driemaandelijks overleg tussen de zeestrijdkrachten en de Koninklijke Nederlandse
Redersvereniging in over onder meer veiligheidszaken. Hierin maakte de vlagofficier niet
alleen duidelijk dat de Koninklijke Marine de Nederlandse koopvaardij out-of-area graag
ter wille was, maar greep hij ook op haar terug als pressiemiddel tegenover Den Haag.319
Koopvaardijkringen uitten zich vervolgens positief over het bereidwillige standpunt van
de marine een fregat naar de Perzische Golf te sturen, stelden het afzijdige kabinetsbeleid
aan de kaak en bestookten de regering vanaf medio 1987 met zowel officiële schriftelijke
als mondelinge verzoeken om marine-escortes in de Perzische Golf.320 Brainich liet ook
graag zelf de buitenwereld weten dat de marine hier geen blaam trof. In een kranteninterview in januari 1987 met NRC handelsblad, dus ruim voor de uiteindelijke fiattering
door de Nederlandse regering van de bescheiden uitzending van twee mijnenjagers in
november van dat jaar, gaf hij te kennen positief te staan tegenover het escorteren van
eigen koopvaardijvaartuigen in de Perzische Golf. “Ja hoor. Als daar Nederlandse schepen worden beschadigd of bedreigd, kan ik me dat voorstellen. Meneer Lubbers en zijn
collega’s moeten daar natuurlijk over beslissen. Ik wil alleen maar zeggen dat wij ervoor
klaar zijn op het moment dat zij dat vragen”.321
Gedurende de eigen inzet in de Golf-regio tussen 1987-1989 liet de Marinestaf niet na
haar enthousiasme voor maritiem-strategisch optreden buiten de grenzen van het NAVOverdragsgebied verder te benadrukken. Zo viel in februari 1988 in een conceptbasisstudie van de grondslagen van het beleid van de Koninklijke Marine te lezen, dat de potentiële conflictzones in Midden- en Zuid-Afrika en in het Midden-Oosten, “voorname
brongebieden van energie en grondstoffen”, voorlopig niet zouden stabiliseren. Hierdoor
nam het belang van militaire middelen voor (multinationale) out-of-area operaties eerder toe dan af. Het bleef een Nederlands belang de benodigde grondstoffen vanuit deze
gebieden veilig naar het eigen land te kunnen vervoeren.322 Het belangrijkste bekken van
deze brongebieden was volgens de studie de Indische Oceaan. Het was begrijpelijk dat
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middelgrote en grote mogendheden voor de beveiliging van hun belangen daar een permanente vlootpresentie kenden. Omdat door de nucleaire pariteit tussen Oost en West
de kans op beperkte conflicten elders groter geacht mocht worden dan de kans op een
conflict dat rechtstreeks de integriteit van West-Europa betrof, werden internationale
veiligheidszaken buiten West-Europa als vanzelf van toenemend belang.
Vooral van de zijde van de Verenigde Staten was volgens de studie een gewijzigd beleid
merkbaar ten aanzien van de Derde Wereld. Van Washington kon worden verwacht
dat het naast economische drukmiddelen, “politieke en militaire middelen (boycots,
embargo’s, blokkades, snelle interventie strijdkrachten RDF e.d.) ter behartiging van de
nationale belangen” zou gaan aanwenden. Ideeën over een eventuele uitbreiding van
het NAVO-gebied vonden bij geen van de lidstaten politieke steun, zodat het, ondanks
het bestaan van een contingency plan als Hula Bell, onwaarschijnlijk was dat toekomstig
out-of-area optreden tegen derde landen onder de banier van het Noord-Atlantisch pact
plaats zou vinden.323 In West-Europese context beschikten Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk (nog) over middelen om autonoom buiten het NAVO-verdragsgebied militair
in te kunnen grijpen. Gezien de mondiale spreiding van de eigen economische belangen
(olie en een groot aantal vitale delfstoffen) diende, zo benadrukte de studie, “ook Nederland er rekening mee te houden voor die belangen in bi-lateraal of multi-lateraal verband
te moeten opkomen”.324
Het beleid in Den Haag aangaande out-of-area optreden kenmerkte zich vooralsnog
door een voorkeur voor het aangaan van “een ad-hoc verband van de daarvoor in aanmerking komende westelijke landen”, waarbij vooral landen die gewoonlijk al een zekere
presentie toonden in de betrokken regio of nauwe betrekkingen met lokale landen bezaten, aan dit ad-hocverband dienden deel te nemen. De studie stelde vol vertrouwen dat
de eigen regering het derhalve van belang achtte “dat ook Nederlandse marine-eenheden
zich in nationaal of multilateraal verband buiten het verdragsgebied presenteren”. In dit
verband werd direct verwezen naar de toenmalige inzet in de Perzische Golf en het WEUgesternte waaronder deze samenwerking plaatsvond.325
De studie bracht in een van haar conclusies enigszins snedig naar voren dat een van
de sleutels tot het vroegtijdig veiligstellen van de Centrale Sector de verdediging van
de flanken was. Verwijzend naar de in de ogen van vele westerse waarnemers nog altijd
toenemende macht ter zee van de Sovjet-Unie, bleven de economische banden van WestEuropa en Noord-Amerika met Afrika en de landen die grensden aan de Indische en de
Stille Oceaan, van groot belang. Deze twee aspecten (de flanken en out-of-area) stonden
in nauwe samenhang met elkaar. Onder verwijzing naar een stuk van het NAVO Military
Committee, Maritime Forces, citeerde de studie dankbaar “without the integrity of the
European Sea arc, there can be no direct support of the land battle in ACE [Allied Command Europe]; without a secure economic flank, the nations of the Alliance cannot long
survive either in war or in peace”.326
CMS Brainich kon tevreden zijn. Wat hij zich had voorgenomen, was gelukt. Onder zijn
bewind was het imago van de Koninklijke Marine enigszins hersteld, zeker waar het de
maritiem-strategische relevantie van de organisatie voor Nederland en het Westen betrof.
Bij zijn afscheid in februari 1989 liet hij weten: “steeds meer mensen wordt gelukkig
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duidelijk dat de zeestrijdkrachten in periodes van vrede en misschien zelfs ontspanning,
maar ook in crisissituaties eigenlijk bij uitstek geschikt zijn om het Nederlandse buitenlandse beleid waar ook ter wereld kracht bij te zetten. Zo hebben we met de mijnenveegoperatie in de Perzische Golf internationaal goed gescoord omdat we duidelijk hebben
gemaakt niet anderen het werk te laten opknappen”.327 Daarbij was in NAVO-context eind
jaren 1980 het gevaar van zowel de FOFA als de The Maritime Strategy in rustiger vaarwater geraakt, niet in de laatste plaats door de na 1985 onder de Sovjet-leider Gorbatsjov
gestarte politiek van ontspanning in de Oost-Westrelatie. Deze dooi in de Koude Oorlog
deed discussies in de NAVO over nieuwe doctrines in de Centrale Sector enigszins verstommen en bracht zeker waar het de land- en luchtstrijdkrachten betrof, na februari 1989
in de onderhandelingen over Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE) wederzijds
vergaande voorstellen voor wapenreducties met zich mee.328 De Amerikaanse maritieme
strategie van een intensieve strijd ten behoeve van Sea Control met nabij de Sovjet-Unie
gepositioneerde strike fleet eenheden, begon bovendien plaats te maken voor een meer
From the Sea bekeken doctrine ter beïnvloeding van gebeurtenissen nabij de kust in crisisgebieden, met politiek-militaire assistentie van bondgenoten.329 Dit alles maakte dat
de Noord-Atlantische alliantie vaker aandacht had voor zaken die de randen, maar ook
regio’s meer buiten het verdragsgebied raakten.
invulling van nieuwe uitdagingen aan het einde van de twintigste eeuw
Onder de nieuwe CMS viceadmiraal jhr. Van Foreest (BDZ/CMS 1989-1992) geraakte de
marine in nog woeliger internationaal vaarwater. In die jaren diende het einde van de
Koude Oorlog zich aan, gingen zowel het Warschaupact als de Sovjet-Unie ter ziele en
werden beide Duitslanden verenigd. De krijgsmacht, en hiermee ook de marine, werd
al snel geconfronteerd met het politieke streven het zogeheten vredesdividend te innen
door te bezuinigen op Defensie. In de Defensienota van 1991 Herstructurering en verkleining. De Nederlandse krijgsmacht in een veranderende wereld van het kabinet-Lubbers
III (CDA-PvdA) stonden de inkrimping en de herstructurering van de krijgsmacht ten behoeve van nieuwe (overzeese) NAVO- en VN-taken voorop. Voortaan bepaalden veeleer het
kabinet en parlement wat de krijgsmacht moest kunnen bewerkstelligen, en kalfde in
dezen de invloed van de NAVO en de Verenigde Staten af. De historicus Hoffenaar meent
in dit verband dat de grootste verandering verder was dat het defensiebeleid niet langer
“ ‘threat-driven’, maar ‘capability-driven’ was”. Tot dan toe zouden de Nederlandse defensie-inspanningen vooral gericht zijn geweest op de algemene verdediging, vanaf 1991
veeleer op basis van (politiek) ambitieniveau. De krijgsmacht zou in de situatie na de
Koude Oorlog sterker dan ooit tevoren een actief instrument van het buitenlandse beleid
vormen. Haar hoofdtaak verschoof hiertoe “van afschrikking en defensie naar out-ofarea optreden en interventie overal ter wereld. Taak en territorium werden gescheiden”.330
In het licht van de eerdere beschouwingen over de inzet van de Nederlandse zeestrijdkrachten in zowel eskaderreisverband (wereldwijd etaleren van Nederlands/westers kunnen) als de missie in de Perzische Golf (1987-1989), die zeker vanaf medio jaren 1980
moesten benadrukken dat de Koninklijke Marine mondiaal nationale en westerse be189
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langen kon behartigen, roepen de uitspraken van Hoffenaar vraagtekens op. Te meer als
wordt bedacht dat de Admiraliteitsraad al op 6 juni 1989 (maanden voor de val van de
Muur) in de nota van de directie Algemene Beleidszaken (DAB) van het Ministerie van
Defensie wat betreft het eerste concept van de memorie van toelichting bij de begroting
voor het dienstjaar 1990, inzake hoofdstuk III ‘De krijgsmacht’, besloot “af te zien” van
het onderwerp ‘Ontwikkelingen in de onderzeebootbestrijding’ terwijl het onderwerp
‘Out-of-area operaties’ moest worden aangevuld.331 In de memorie van toelichting zou
uiteindelijk inderdaad in ruime mate verwezen worden naar optreden buiten het verdragsgebied, die de wereldwijde ambities van de zeestrijdkrachten en hiermee de omvang
en samenstelling van de marine ten goede kwamen. De souschef Plannen, commandeur
Spoelstra, verklaarde later: “We waren er bijzonder tevreden over dat we als marine die
paragraaf in de Memorie van Toelichting hadden weten te krijgen”.332
In de eindfase van de Koude Oorlog (1989-1991) leken er voor door de VN-gemandateerde internationale crisisbeheersingsoperaties tal van mogelijkheden open te liggen.
Doordat de wurggreep in de Oost-Westrelaties was losgelaten, kregen de VN meer speelruimte op het gebied van vrede en veiligheid. Een verdere stimulans voor dergelijke
internationale operaties zou zijn, aldus de historici C.P.M. Klep en R.J.A. van Gils, dat
de NAVO na het imploderen van zowel het Warschaupact als de Sovjet-Unie in 1991, “op
zoek moest naar nieuwe taken, desnoods buiten het eigen verdragsgebied”.333 Door de
VN aan de NAVO uitbestede out-of-area operaties konden in deze behoefte voorzien. Wederom geldt dat gezien eerdere constateringen inzake het NAVO-contingency plan Hula Bell
en aanverwante binationale en nationale presentiemanoeuvres overzee, alsook interne
nota’s van het Military Committee van de NAVO uit het midden van de jaren 1980 over de
beveiliging van strategische zeelijnen, de vraag kan worden gesteld of genoemde taken
waar het de marine betrof nu wel zo ‘nieuw’ waren. In dit geval merkte viceadmiraal Van
Renesse, toenmalig CZMNED, inzake de uitzending in augustus 1990 van twee Nederlandse fregatten naar de Perzische Golf niet zonder reden op: “Ik heb dit nooit zo gezien
als een ommekeer. Heb dit nooit zo gerealiseerd. We kregen gewoon de opdracht.”334
Nu het kabinet bij het aflopen van de Koude Oorlog in het kader van de internationale
rechtsorde en met het oog op meer humanitaire missies (missions for the good) structureel positief stond ten opzichte van out-of-area operaties, drong de Koninklijke Marine
gezien de dreigende budgetkortingen sterker aan op haar inzet overzee. Clingendaelonderzoeker Rozemond stelde in dit licht dat het militaire kader met dit optreden zijn
ambities wist “te enten op een wijdverbreid humanitair ongeduld”.335 Dit aandringen van
de marineleiding bleef in de periode 1990-1991 niet zonder gevolgen. In totaal zond
het naar aanleiding van de Golfoorlog vier fregatten, een bevoorradingsschip, maritieme
patrouillevliegtuigen, drie mijnenjagers, een hospitaal en vierhonderd mariniers uit. Ook
de luchtmacht scoorde politiek gezien met het stationeren van luchtafweerraketten in
het Midden-Oosten na het luchtoffensief tegen Irak medio januari 1991. De landmacht
daarentegen, wist, nauwelijks opgemerkt door het publiek, pas relatief laat in deze internationale crisis een (verhoudingsgewijs) gering aantal manschappen uit te zenden.
CMS Van Foreest begreep heel goed dat de marine met de Golf-missies zijn punten
had binnengehaald. Zeker de flexibiliteit wat betreft de politieke aansturing van de in
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multinationaal verband relatief autonoom agerende zeestrijdkrachten (de minister van
Defensie dicteerde tot in een laat stadium de operationele richtlijnen), beviel de Haagse
bestuurders wel. Ook toonde de algehele inzet, aldus Van Foreest, “de problemen bij de
bevriende krijgsmachtdelen”.336 De “diplomatiek behendig opererende” CMS slaagde er
vervolgens inderdaad in bezuinigingen voor de Koninklijke Marine te beperken. “De
hakbijl viel bij de landmacht. Het optreden van Nederlandse oorlogsschepen in de Golf
dwong veel respect af.”337
In 1992 onderging de aansturing van het Ministerie van Defensie onder invloed van
het einde van de Koude Oorlog eveneens een verandering. De te logge matrixorganisatie
voldeed in de ogen van de politieke leiding niet om de door te voeren inkrimpingsoperaties snel en efficiënt ter hand te nemen. In plaats van de matrix kwam er een zogeheten
concernstructuur, waarbij de Centrale Organisatie als een soort van concernstaf optrad en
de krijgsmachtdelen meer als ‘werkmaatschappijen’ werden bezien. De bevelhebbers, die
de integrale verantwoordelijkheid kregen voor het functioneren van hun krijgsmachtdeel
alsook de bijdrage ervan aan het defensiebeleid, stuurden dit voortaan eenhoofdig aan.
Hun betrokkenheid bij de voorbereiding van het beleid nam daarbij toe met de instelling
van het zogeheten Departementaal Beraad, waarin de uiteindelijke overeenkomsten wat
betreft de wijze en inrichting van beleidsvoorbereiding tot stand moesten komen.338 De
positie van de separate krijgsmachtdelen bleef in deze structuur onverminderd sterk. Zo
ook die van de marine. Zij buitte als aangegeven de situatie inzake de crisisbeheersingssituaties behoorlijk uit door grootscheepse en diverse vormen van inzet, die Den Haag en
het die jaren sterk voor multinationale missies geporteerde Ministerie van Buitenlandse
Zaken politiek niet al te zeer bonden en etaleerden dat de marine een multifunctioneel
mondiaal inzetbare militaire organisatie was. Te denken valt aan zowel maritime interception forces als het controleren van het embargo tegen ex-Joegoslavië in de Adriatische
Zee 1992-1990, de Multinational Interception Force in de Perzische Golf 1991-2006 en
voor de kust van Haïti 1993-1994, als boots on the ground met marinierscontingenten
opererend in Noord-Irak 1991, Cambodja 1992-1993, Haïti 1995-1996, ex-Joegoslavië
1995-1996, Albanië 1999 en in de grensstreek van Eritrea-Ethiopië 2000-2001. Vertrekkend CZMNED viceadmiraal F.J. Haver Droeze concludeerde al in 1993 in dit verband
tevreden dat “Wij […]de laatste tijd [hebben] aangetoond dat we moeiteloos, met wie
dan ook, een opdracht kunnen uitvoeren.”339
De marineleiding moest anderzijds constateren dat het type out-of-area optreden de
focus deed veranderen van voorziene blue water missies, zoals bij de Kaaproute of in de
Indische Oceaan, naar veelal brown water, als die bij de Perzische Golf en de Adriatische
Zee. Zo signaleerde viceadmiraal N.W.G. Buis (BDZ/CMS 1992-1995) aanvang 1994 dat
“a shift has taken place […] towards operations in restricted sea areas closer to land and
the territory of an opponent, the so-called littoral seas. In general, this means operations are to take place in relati[ve] shallow waters with a high density of shipping of all
kinds”.340 Een gegeven dat kennelijk om enige aanpassing van de eerder geroemde immer
wereldwijd flexibele, onder alle omstandigheden opererende Nederlandse marine vroeg.
In het aprilnummer van het Marineblad in 1995 gaf kapitein-luitenant-ter-zee C.L.
Turnhout, redactielid en toekomstig chef kabinet van BDZ viceadmiraal Van Duyvendijk
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(BDZ 1998-2003), dit in het redactioneel ook ruiterlijk toe. Hij deed dit aan de hand
van het in 1994 door de Admiraliteitsraad gepresenteerde operationeel concept Koninklijke Marine (OCKM) Veiligheid vanuit zee. Deze, op internationale trends als de door de
U.S. Navy gelanceerde strategie From the Sea of het Britse The Maritime Contribution to
Joint Operations gebaseerde, accentverschuiving naar crisisbeheersing betekende dat de
Koninklijke Marine vaker diende te opereren in zeegebieden nabij de kust waar zich een
crisissituatie voordeed. Deze “heroriëntatie” had in de ogen van Turnhout “ontegenzeggelijk vérstrekkende gevolgen voor alle facetten van de maritieme operatie”. De tot kort
daarvoor gehanteerde tactische scenario’s kenden in de ogen van de overste nagenoeg
geen relevantie meer. Zo bemoeilijkten operaties nabij de kust en in ondiep water in
het algemeen de detectie en beeldopbouw en verkleinden ze de reactietijd. Nieuwe methoden en middelen voor opsporing en effectief handelen waren zijns inziens dringend
noodzakelijk. Sensoren, wapensystemen en doctrines moesten derhalve op de veranderde
geografische en operationele context worden afgestemd. Het OCKM was een soort van
richtsnoer van het planningsproces dat sturing moest geven aan deze “ingrijpende wijzigingen”.341
De opmerkingen van Turnhout alsook die van Buis gaven te denken wat betreft de
“inherente geschiktheid van maritieme middelen” voor crisisbeheersingsmissies, die operationeel gezien anders werden toegepast dan in de eerder veeleer voorziene blue water
omgeving. Zeker daar het expeditionaire karakter van het nieuwe type inzet om een
grotere en sneller reagerende luchtverdedigingscomponent vroeg (lees: de vanaf 2002 in
dienst gestelde LCF’s).342 De marine werd naast deze tactische uitdagingen, geconfronteerd
met nieuwe binnenlandse politieke dreigingen.
Na het drama in juli 1995 bij Srebrenica, Bosnië, in voormalig Joegoslavië, waarbij
duizenden Bosnische moslimmannen in een door de VN uitgeroepen zogeheten safe area
werden vermoord door Bosnisch-Servische eenheden die een aanwezig onderbewapend
en onderbemand Nederlands VN-bataljon negeerden, volgde in Den Haag een periode
van reflectie. Ons land mocht in het vervolg niet meer overhaast in vredesoperaties
van de volkerenorganisatie participeren. Ook moest (weer) meer ruimte voor het nationale belang worden ingeruimd. Nederland diende verder enkel nog deel te nemen
aan dergelijke crisisbeheersingsmissies in een duidelijk afgerond multinationaal verband met één van de grote mogendheden, bij voorkeur de Verenigde Staten, als lead
nation. Daarnaast moesten missies gepaard gaan met heldere mandaten en duidelijke
geweldsregels, allemaal zaken waar het in de VN-vredesoperatie in Bosnië aan had ontbroken.343 Opvallend genoeg nam het binnenlandse publieke draagvlak voor missies in
1996 toe en kon er in tijden van dreigende nieuwe bezuinigingen geen sprake zijn van
een terugbrengen van Nederlands ambities op het gebied van dergelijke operaties zonder een negatieve uitwerking op de defensiebegroting. Zo kwam eind december 1997
een mogelijke uitzending van een versterkte compagnie mariniers naar West-Sahara in
beeld en moest in het voorjaar van 1999 het nieuwe lpd Hr.Ms. Rotterdam met onder
meer een beveiligingscompagnie uitvaren ten behoeve van een internationale humanitaire troepenmacht voor in Albanië belande Kosovaarse vluchtelingstromen uit het
nabij gelegen Servië.344
192

vwBWoutofarea1116.indd 192

17-11-16 10:23

Het maritiem-strategisch denken bij de Koninklijke Marine over out-of-area operaties 1945-2001

Deze politieke druk tot verhoogde expeditionaire militaire inzet met meer en andere
middelen in tijden van krimpende budgetten en een teruggang van manschappen en materieel, riep bij de marineleiding wrevel op.345 Bevelhebber der Zeestrijdkrachten viceadmiraal Van Duyvendijk was hier in februari 2000 duidelijk over: “Bij de Tweede Kamer
bestaat de wens om overal waar problemen zijn in de wereld iets te doen. Wij moeten
het allemaal maar kunnen: op een gegeven moment zijn we aan het eind van onze mogelijkheden. […] De regering begrijpt wel dat we de grenzen van ons ambitieniveau om
overal ter wereld vredesmissies uit te voeren hebben bereikt. Maar als wij als krijgsmacht
een keer “nee” zeggen, reageert de Kamer erg terughoudend. En het lijkt alsof ze het dan
moeilijk vinden om dat te accepteren. […] Maar we kunnen met de huidige middelen
niet overal naar toe.”346
De Koninklijke Marine leek zo de invloed op de beleidsvorming van haar wereldwijde
operationele inzet te verliezen: ze had hier nog wel de ambitie voor, maar het ontbrak
haar aan capaciteit. Een negatieve reactie op de politieke druk dreigde vervolgens die
capaciteit verder terug te brengen en de zeestrijdkrachten verder uit te hollen. Bij de
inzet ten behoeve van de VN-missie in Ethiopië en Eritrea in de periode december 2000 juni 2001 werd de Koninklijke Marine vervolgens publiekelijk en politiek afgestraft. De
reden hiervoor was, aldus een rapport van de Defensie Accountantsdienst (DEFAC), het
inadequaat inspelen door de zeemacht op de invulling van eigen capaciteitsproblemen
van deze joint operatie, door niet terug te vallen op overige onderdelen van Defensie
zoals de Koninklijke Landmacht en de in 1996 opgerichte defensiebrede Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO).347 Wat in deze situatie niet hielp, was het feit dat
de operatie door de verdergaande trage politieke besluitvorming op 6 oktober 2000 met
haar na Srebrenica ingevoerde zorgvuldigheidsprocedures als een toetsingskader, interdepartementaal overleg, politieke besluitvorming en politieke overwegingen, de marineleiding nauwelijks tijd (minder dan zes weken) liet voor de planning en de ontplooiing.
Door dit soort vraagstukken waren (marine)bevelhebbers er door politieke druk en trage
besluitvormingsprocessen in wezen minder goed in staat, sluitende afspraken te maken
over operationele voorbereidingen van de na 1991 op mondiale inzet gerichte Nederlandse krijgsmacht. Tevens leek de marineleiding, doordat ze altijd doende was geweest
met wereldwijde ambities, na 1991 minder doordrongen te zijn van de noodzaak door
te pakken waar het een bijstelling aan de nieuwe situatie betrof. Deze twee indicaties
leken een voorbode te zijn van de na medio 2003 door verdere bezuinigingen verordonneerde opheffing van de staven van de diverse krijgsmachtdelen in september 2005 en
de oprichting van drie operationele commando’s onder de eenhoofdige leiding van een
commandant der Strijdkrachten (CDS). Het bestuur en beleid van Ministerie van Defensie, met de CDS als hoogste militair en militaire adviseur van de minister, zouden voortaan worden geconcentreerd in een centrale Bestuursstaf die verantwoordelijk was voor
de inzet van operationele eenheden, met inbegrip van het nieuw gevormde Commando
Zeestrijdkrachten.348
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Conclusie

In de tweede helft van de twintigste eeuw hield de Nederlandse marineleiding hardnekkig vast aan de leidraad dat de Koninklijke Marine wereldwijd inzetbaar was. Veel officieren in de Koninklijke Marine meenden dat uit een oogpunt van seapower, een begrip
dat gegrondvest is op flexibel optreden, een marine met mondiale ambities zoals die van
Nederland, haar veelzijdige taakstelling overzee niet mocht kwijtraken. De marineleiding greep elk middel hiertoe aan en zag zich in haar mindset gesterkt door een krachtig esprit de corps dat na 1945 beïnvloed werd door traditioneel en doctrinair overzees
denken en persoonlijke overzeese ervaringen. Daarnaast verbond de Koninklijke Marine
haar streven mondiaal met de wereldtop te kunnen opereren aan verre eskaderreizen, die
de export van het Nederlandse hoogwaardig defensie gerelateerd industrieel materieel
moesten bevorderen. Met dit type vlagvertoon sloeg zij diverse vliegen in één klap. Ze
verwierf er politieke rugdekking mee voor haar wereldwijde ambities van de ministeries
van Economische en Buitenlandse Zaken; eventuele exportorders drukten de stuksprijs
van dure eigen schepen en wapensystemen, wat bij een krimpend marinebudget de omvang van de vloot ten goede kwam; verre reizen bevorderden het eigen imago bij personeelswerving; het zeemanschap van de betrokken bemanningen nam toe; en de overzeese
manoeuvres verhoogden internationaal het eigen prestige.
Het laatste kwam ook tot uiting bij de sinds 1940 bestaande samenwerking met de op
mondiale inzet geënte Britse Royal Navy. Beide oude marines, die met opvallend parallelle problemen kampten als afkalvende budgetten en verlies van overzeese territoriale
taken bij blijvend wereldwijde ambities, werden als het ware steeds verder in elkaars
armen gedreven, te meer daar ze in de NAVO gezamenlijke verplichtingen kenden bij het
tegengaan van Sovjet-strijdkrachten in de noordoostelijke Atlantische Oceaan. De groeiende vervlechting van de beide marines, die gepaard ging met een toenemend wederzijds
vertrouwen en waardering, deden hen open staan voor elkaars ideeën. Dit gold onder
meer voor maritieme tradities van global reach, die zich uitten in bilaterale manoeuvres
buiten het Atlantisch verdragsgebied in de jaren 1970-1980, toen de NAVO een middenweg zocht voor haar reactie op de groeiende aanwezigheid van de Sovjet-vloot op de
wereldzeeën.
In de jaren 1950 wist de Koninklijke Marine binnen en buiten de landsgrenzen haar
status als ocean going navy zeker te stellen. Deze positie kwam flink onder druk te staan
door de soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea in 1962. Na een flirt met mogelijke
inzet in VN-verband, bood de veranderde mondiale maritiem-strategische situatie de Koninklijke Marine (maar ook de Royal Navy) namelijk nieuwe kansen. De ogenschijnlijk
onstuitbare opkomst van de Rode Vloot op de oceanen leek de maritieme levenslijnen
van de NAVO mondiaal te bedreigen en illustreerde hoe onrealistisch de eerdere verdragsgrenzen ter zee waren. De Koninklijke Marine greep dan ook vanaf het einde van de jaren 1960 deze maritieme dreiging aan om binnenlands een (door de NAVO geaccordeerde)
wereldwijde rol voor de Nederlandse zeestrijdkrachten te claimen. Niet zonder discussie,
en geholpen door voor NAVO-argumentatie, werkgelegenheid en marinewerforders gevoelige kabinetten, wist de Koninklijke Marine uiteindelijk zowel het benodigde materieel
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als haar beschermende taak op de wereldzeeën veilig te stellen. Een taak, zo bleek onder
meer in de jaren 1980, die ook onafhankelijk van een Sovjet-uitdaging bestond. Verder
beseften de vaderlandse politieke bestuurders allengs dat seapower hen, in tegenstelling
tot militaire macht op het land en in de lucht, tijdens internationale crises op een laag
geweldsniveau maximale diplomatieke flexibiliteit bood, zoals een optreden in Europees
verband in de Perzische Golf aantoonde.
Dat de marineleiding pas na nieuwe binnenlandse twijfels over de positie van de vloot
daadwerkelijk oog kreeg voor de eigen koopvaardij en in de eindfase van de Koude
Oorlog duidelijk werd dat de Sovjet-Unie geen echte grand strategy voor haar marine
bezat, doet niets af aan het feit dat de door ambitie gedreven Koninklijke Marine tijdens
de NATO quarter century er een wereldwijd maritiem denken met het hiervoor benodigd
materieel op na bleef houden. In die zin behoeven uitspraken als die van historicus Hoffenaar, dat het Nederlandse defensiebeleid na de Koude Oorlog van een threat-driven
naar een capability-driven situatie overging en de hoofdtaak van de krijgsmacht verschoof
van afschrikking en defensie naar out-of-area optreden en mondiaal ingrijpen enige nuancering. Hoffenaars constatering lijkt gezien het voorgaande veeleer van toepassing te
zijn op de Eurocentrisch gerichte land- en luchtstrijdkrachten en niet zozeer op de Koninklijke Marine. Vraagtekens kunnen in dit verband (zie het plan Hula Bell) evenzeer
worden gezet bij de opmerking van de historici Klep en Van Gils, die menen dat de NAVO
na de teloorgang van het Warschaupact op zoek moest naar nieuwe, buiten het verdragsgebied gelegen taken.
Niettemin bleek dat deze, na 1991 merendeels door de VN aan de NAVO uitbestede
taken, veelal neerkwamen op (multinationale) militair-maritieme inzet nabij de kust, of
waar het de mariniers betrof, diep landinwaarts. Deze vorm van expeditionair optreden
From the Sea vereiste wel degelijk aanpassing van de meer op blue water inzet georiënteerde Nederlandse zeestrijdkrachten, zodat ze naast eerder ondervonden logistieke uitdagingen, groeiende amfibische en luchtverdedigingscomplicaties het hoofd moest bieden.
Deze maritiem-strategische beleidszaken vroegen om een gedegen planning en invulling
van eenheden. De Admiraliteit, die na de Koude Oorlog aanvankelijk succesvoller dan
de land- en luchtmachtleiding op begrotingsvraagstukken en de plots talloze overzeese
missies inspeelde, had omstreeks 2000 onder toenemende politieke en budgettaire druk
deze beleidszaken echter steeds minder in de hand
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Varen, vechten en veiligheid. Het optreden van
de Koninklijke Marine in Korea 1950-1955
Inleiding

De inzet van de zes opeenvolgende Nederlandse marinevaartuigen die in de jaren 19501955 onder de VN-vlag in de Koreaanse wateren dienden, staat in dit hoofdstuk centraal.
Om deze schepen en hun bemanningen in hun operationele context te plaatsen, komen,
naast de politieke besluitvorming en het mandaat, de multinationale structuur, het strategisch-tactisch belang en de taken van de VN-zeestrijdkrachten in de Korea-oorlog aan
bod. Door vervolgens de nadruk te leggen op de invulling van het takenpakket door de
KM − zeeblokkade, het bombarderen van kustgebieden en de verdediging van door de VN
bezette eilanden − zal worden getracht aan te tonen in hoeverre deze inzet bijdroeg aan
de doelstellingen van het Nederlandse buitenlands beleid en die van de marineleiding.
Tevens passeren zaken als de readiness en flexibiliteit van de betrokken vlooteenheden de
revue, alsmede een vergelijking met de Royal Navy.
De tekst volgt in veelal chronologische volgorde de gebeurtenissen in Korea, de politieke besluitvorming in Washington, Londen en Den Haag, alsmede de operaties van de
diverse betrokken Nederlandse marineschepen. Achtereenvolgens komen het uitzendbesluit, de organisatie en taken van het multinationale smaldeel waarin de KM-vaartuigen
opereerden, successievelijke frontsituaties en marine-operaties in de jaren 1950-1953, de
bestandscontrole 1953-1955 en een slotbeschouwing aan bod.
In dit hoofdstuk krijgen zowel de brede internationale context waar binnen de Nederlandse besluitvorming inzake marine-operaties bij Korea plaatsvond, als de argumenten
die de regering naar voren bracht om deze KM-uitzending veilig door het parlement te
loodsen, ruim de aandacht. Zo passeren zaken als commandovoering in multinationaal
verband en de begrenzing van het type inzet en het operatiegebied de revue. Daarnaast
komen en détail de maritieme operaties zelf aan bod evenals de achtergronden van het
terugtrekkingsbesluit van de maritieme bijdrage aan de Korea-missie. Deze aanpak is uit
historiografisch oogpunt verklaarbaar: deze zaken zijn in Nederland nooit wetenschappelijk tegen het licht gehouden en soms ontbreekt tot nu toe zelfs elke vorm van historische publicatie. Dit geldt evenzeer voor de vergelijking van acties van de eigen zeestrijdkrachten in het uitzendgebied met die van de Britse Royal Navy en de beweegredenen
van de Nederlands marineleiding aanvankelijk positief te staan tegenover de missie. Wat
de laatste twee zaken betreft is er sprake van gebruikmaking van bronnen die voor het
eerst (voor Nederlandse ogen) te raadplegen zijn. De KM-schepen opereerden in de Koreaanse wateren tijdens de oorlogsjaren structureel onder Brits operationeel commando
in een Commonwealth smaldeel. Dit gegeven komt in bestaande Nederlandse maar ook
buitenlandse literatuur niet of weinig inzichtelijk tot uiting. Door terug te grijpen op
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een zeldzame interne Britse bronnenpublicatie1 wordt deze kennislacune gevuld en kan
een meer objectief oordeel worden gevormd over de verrichtingen van de betrokken
Nederlandse schepen. Ook is meer inzicht verworven in de houding van de marineleiding tijdens het uitzendbesluit. Het ontbreken van stukken van de Admiraliteitsraad in
Nederlandse archieven over die periode is ondervangen door onderzoek te plegen in een
onlangs ontsloten collectie privécorrespondentie tussen KM-kopstukken met sleutelposities in Washington en Den Haag.2
Het Nederlands uitzendbesluit

nederlandse reactie onder een amerikaanse schaduw
De Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 bracht in Azië een politiek vacuüm teweeg
in gebieden die tot dan toe onder Japanse verantwoording vielen. Op het Koreaanse
schiereiland vulden de Sovjet-Unie en de VS dit machtsvacuüm. Sovjet-troepen bezetten het noordelijke deel van Korea, Amerikaanse eenheden het zuidelijke. De tijdelijk
beoogde scheidslijn, de 38e breedtegraad, vormde de facto een grens. Het regime in de
Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang ontwikkelde zich tot een communistisceh dictatuur, terwijl in Zuid-Korea een conservatieve, westers gezinde elite de scepter zwaaide.
Op 1 oktober 1949 proclameerden Chinese communisten onder Mao Zedung na
een burgeroorlog de Volksrepubliek China. Enkel op het eiland Taiwan handhaafden
zich door de VS gesteunde en het Westen goedgezinde nationalistische eenheden. De
communistische invloedsfeer leek zich zo in deze beginfase van de Koude Oorlog in
Azië enorm uit te breiden. Kort hierna overtuigde de Noord-Koreaanse dictator Kim
Il-Sung zowel Moskou als Peking ervan, dat zijn troepen (gesteund door Chinese en
Sovjet-Russische adviseurs) het zwak verdedigde Zuid-Korea snel onder de voet konden
lopen. Washington had namelijk nauwelijks eenheden ter plekke en de Zuid-Koreanen
ontbeerden tanks en luchtstrijdkrachten. Op 25 juni volgde een invasie van het communistische Noord-Korea in Zuid-Korea, waarbij de invallers grote successen boekten.
Het Witte Huis wenste geen nieuwe nederlaag in Azië en greep het Koreaanse conflict
aan om krachtig op te treden tegen verdere communistische machtsuitbreidingen waar
ook ter wereld. De oorlog vormde zodoende ook de eerste lakmoesproef voor de NAVO.
De VS kon tijdens dit conflict een indruk krijgen van de bereidwilligheid van hun WestEuropese bondgenoten zich te voegen naar het Amerikaanse buitenlands beleid en veiligheidsbeleid. De overige NAVO-lidstaten konden van hun kant een indruk krijgen hoe
Washington in tijden van crisis handelde en wat er van hen verwacht werd.3
Na de Noord-Koreaanse inval nam de VN in afwezigheid van de Sovjet-Unie nog op de
dag van de invasie, 25 juni, een resolutie aan die Pyongyang aanwees als agressor, opriep
tot een staakt-het-vuren en een terugtrekking van de invallers tot de 38e breedtegraad.4
Twee dagen later mandateerde de volkerenorganisatie haar lidstaten “[to] furnish such
assistance to the Republic of Korea as may be necessary to repel the armed attack and
to restore international peace and security in the area.”5 Plannen voor dergelijke operaties moesten volgens het Handvest na overleg van leden van de Veiligheidsraad tot
198

vwBWoutofarea1116.indd 198

17-11-16 10:23

Varen, vechten en veiligheid. Het optreden van de Koninklijke Marine in Korea 1950-1955

stand komen (artikel 46), terwijl het Military Staff Committee (de Chiefs of Staff van de
vijf permanente leden van de Veiligheidsraad) “shall be responsible under the Security
Council for the Strategic direction of any armed forces […]” (artikel 47). Gegeven de
internationale situatie, met een aanzwellende Koude Oorlog en een tijdelijk niet in de VN
vertegenwoordigde Sovjet-Unie, kwam het evenwel niet tot de vorming van dit door het
Handvest voorgeschreven stafcomité.6
Zonder de VN te raadplegen breidden de Amerikanen als reactie op de Noord-Koreaanse invasie, de op Europa gerichte Truman Doctrine (in 1947 door president H.S.
Truman afgekondigd, op grond waarvan de VS door het communisme bedreigde landen
assisteerde) uit naar Oost-Azië, met hun aankondiging op 26 juni de Filipijnen en Taiwan militair assistentie te verlenen tegen communistische dreigingen. Diezelfde dag liet
Truman weten dat hij het bevel had gegeven aan de eigen lucht- en zeestrijdkrachten het
Zuid-Koreaanse leger bij te staan. In dit stadium geloofde het Witte Huis nog dat ze de
invallers kon verslaan zonder de inzet van eigen landstrijdkrachten. Spoedig bleek ook
dit laatste noodzakelijk, zodat de Amerikaanse regering op 30 juni verordonneerde dat
ook in Japan gelegerde VS-troepen de Zuid-Koreanen moesten helpen.7 De Veiligheidsraad stelde hierna op 7 juli alle inmiddels aan de VN aangeboden militaire eenheden onder een Unified Command van de VS. Washington, dat het gros van de VN-strijdkrachten
zou inbrengen en niet van plan was de Raad bij de command and control ervan te betrekken, benoemde vervolgens general D. MacArthur tot Commander-in-Chief (CiC) van deze
strijdmacht. De laatste was op dat moment Supreme Commander of the Allied Powers in
Japan, waar een kleine, merendeels Amerikaanse bezettingsmacht, de Japanse autoriteiten controleerde.8 Hoewel de VN-strijdkrachten officieel onder de banier van deze organisatie zouden vechten en meerdere lidstaten hierin participeerden, was, zoals de Britse
diplomaat A. Parsons terecht opmerkt, het militair ingrijpen in de Koreaanse oorlog “in
all but name an American operation”.9
Terug nu naar 27 juni. Op die dag vroeg de Amerikaanse VN-delegatie de Nederlandse
vertegenwoordiger of ons land een bijdrage wilde leveren aan de zee- en luchtstrijdkrachten van de VN voor Korea. Ambassadeur bij de VN D.J. von Balluseck stelde minister van
Buitenlandse Zaken D.U. Stikker direct hiervan op de hoogte:
“mede in de veronderstelling verkerend dat U er een versterking van onze positie in
het Verre Oosten in zoudt zien in het bijzonder ten aanzien van het verkrijgen van
Amerikaanse steun voor het behoud van Nieuw-Guinea werd geantwoord dat de Nederlandse regering een zodanig verzoek in ernstige overweging zou nemen.”10
Deze positieve houding, “desgewenst” deel te nemen aan marineacties bij Korea, “b.v.
door het zenden van een kruiser”, had naar zeggen van de marineattaché en tevens het
hoofd van de Gezamenlijke Nederlandse Stafmissie te Washington, schout-bij-nacht jhr.
Van Foreest, op 28 juni op het State Department een “uitstekende indruk gemaakt.” Allereerst om psychologische redenen: Nederland had geen stem in de Veiligheidsraad en
het gebaar zagen de Amerikanen zodoende als een “geheel altruïstische, loyale steun” aan
hun politiek. De uitzending van bijvoorbeeld een torpedobootjager uit Indonesië was
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bovendien in de ogen van de vlagofficier niet alleen een teken van goodwill, maar bood
de U.S. Navy bovenal snel “daadwerkelijke steun” aangezien ze in de westelijke Pacific
geen omvangrijke vlootverbanden kende.11
Van Amerikaanse zijde volgde hierna een door de ambassade in Den Haag aan minister
Stikker overhandigde aide-mémoire. Hierin werd een “symbolische deelneming” van Nederland geopperd, die volgens de VS afdoende was. Het departement van Buitenlandse
Zaken stelde hierna voor een torpedobootjager in te zetten. Op 29 juni ontving Stikker
een telegram van het State Department waarin te lezen viel dat “the making available by
the Netherlands Government of some naval units […] would be particularly helpful.”12
De Amerikaanse bereidheid de communistische opmars in Korea te stuiten bracht in
Den Haag allereerst geruststelling. In de ministerraadvergadering van 26 juni had premier
Drees namelijk geoordeeld “dat indien Amerika dit over zijn kant laat gaan, men zich
weinig illusies behoeft te maken omtrent de militaire steun aan andere landen.” Na de
tweede resolutie van de Veiligheidsraad op 27 juni verklaarde de regering dan ook twee
dagen later enerzijds met bezorgdheid kennis te hebben genomen van “de aanranding van
de vrede, welke enkele dagen geleden in de vorm van een aanval op de Republiek Korea
door Noord-Koreaanse troepen is gepleegd.” Anderzijds verheugde het haar dat de VNveiligheidsraad zich ter zake snel had beraden en nam ze met waardering kennis van de
beide resoluties. Drees en de zijnen gaven op 29 juni aan de Tweede Kamer te kennen in
navolging van de VN-resolutie bijstand te verlenen aan Zuid-Korea en “bij te dragen tot
herstel van vrede en veiligheid in het betrokken gebied.” In navolging van de Amerikaanse
wens, en om een “doeltreffende” uitvoering van de aanbeveling van de Veiligheidsraad
te bevorderen, overwoog het kabinet “zeestrijdkrachten vrij te maken, welke zullen deelnemen aan de noodzakelijke maatregelen in genoemd gebied.”13 Aan de verklaring ging
geen ministerraadsvergadering vooraf. Evenmin had er raadpleging plaatsgevonden van de
vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Aangelegenheden. De premier gaf aan dat hiervoor de tijd had ontbroken “wilde er werkelijk een getuigenis van Nederland uitgaan.”14
De Kamer maakte het de regering niet lastig tijdens de behandeling op 30 juni van het
kabinetsstandpunt inzake Korea: een grote meerderheid zou voor een motie van vertrouwen stemmen. Vragen van de zijde van de Communistische Partij van Nederland (CPN)
alsook een enkel CHU-lid, waarom Nederland een van de eerste landen was die militaire
toezeggingen deed na de VN-oproep (slechts 7 van de 59 lidstaten reageerden positief ) en
zich niet zoals de Scandinavische landen terughoudend opstelde, werden onder verwijzing naar eigen belangen afgedaan.15 KVP-fractieleider C.P.M. Romme gaf bijvoorbeeld als
reactie dat Nederland met zijn marine in actie moest komen gezien het feit dat
“wij in de Pacific grondgebied hebben, dat er in de Pacific belangen zijn, die nauw met
de onze zijn verweven, en dat wie zich keert tegen de samenbundeling van de vrije
krachten in het verre oosten voor de samenbundeling van de vrije krachten in WestEuropa een nieuw gevaar oproept.”16
Premier Drees haakte hierop aan door te benadrukken dat ook al was Nederland “niet
meer een Pacific-macht in de geest” zoals hij zelf eerder had gesteld, hij niet wilde “worden
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misstaan in deze geest”. Nederland had in zijn ogen wel degelijk “bijzondere belangen in
de Pacific” en een “bijzondere status.” Het betrof hier niet alleen de soevereiniteit over
Nieuw-Guinea, maar ook de in de Stille Oceaan aanwezige eigen handelsvloot. Zaken die
“zeker niet” golden voor landen als Denemarken, Noorwegen of Zweden. Tenslotte lag
er volgens de minister-president een “groot wereldbelang” in de handhaving en “het tot
werkelijkheid maken van de grote gedachte van de collectieve veiligheid.”17
De regering moest tegenover de eigen achterban wel zaken verduidelijken zoals het
mandaat dat de marine in het inzetgebied kreeg, evenals het hiermee gepaard gaande
karakter van de hulpverlening. CHU-fractievoorzitter H.W. Tilanus vroeg na mediaberichten over het beschikbaar stellen van Britse oorlogsschepen in de Japanse wateren
aan Amerikaanse operaties in Zuid-Korea, wat het kabinet nu precies beoogde met het
“vrijmaken van Nederlandse zeestrijdkrachten voor Korea.” Ook wilde hij weten wie
het bevel voerde. De CHU-voorman was er namelijk van “overtuigd” dat de Nederlandse
zeestrijdkrachten aldaar “niet zelfstandig zullen kunnen opereren.” Tenslotte vroeg hij
duidelijkheid over het precieze operatiegebied, nu het gerucht ging dat gezien de overige
militaire toezeggingen van Truman een uit te zenden torpedobootjager mogelijk naar
“Formosa of Malakka” moest opstomen.18
De minister-president stelde als reactie op dit laatste dat de omvang van de Nederlandse militaire bijdrage aan de strijd in Korea met zich meebracht dat ze zich beperkte
ten aanzien van de plaats van optreden. Hij achtte het daarom “ ’t zuiverst, dat wij onze
medewerking verlenen, speciaal ter zake van Zuid-Korea”. De betrokken KM-eenheden
moesten volgens Drees onder Nederlands commando blijven staan en “niet in principe
moeten worden ingeschakeld in, wat men noemt, de geallieerde strijdkrachten [hij bedoelde hiermee die van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk] die immers ook elders [in
Oost-Azië] zullen optreden”. Dit nam niet weg dat zijns inziens gezamenlijk overleg nodig was om te komen tot “doelmatig” en “efficiënt” optreden. Het lag voor de hand dat
“wat onzerzijds daarheen zal gaan niet op eigen houtje moet ageren”. Operaties moesten
plaatsvinden in het verband met marines “die de grootste taak hebben te verrichten”
[lees: de U.S. Navy en de Royal Navy].19
Inzake het type hulpverlening, waarover aan de zijde van de PvdA vragen leefden, liet
de regeringsleider zich kort uit. Het betrof volgens de premier bovenal een bescheiden en
symbolische bijdrage. De eigen zeestrijdkrachten zouden “[…] haar medewerking kunnen verlenen b.v. voor zover betreft waken tegen nieuwe landingen op de kust en de bescherming van konvooien, die hulpmiddelen naar Zuid-Korea vervoeren.” Het karakter
van de missie wilde Drees niet als een oorlog kwalificeren, waarbij een oorlogsverklaring
volgens de Grondwet voorlag aan het parlement. Het betrof hulpverlening op grond
van het bevoegde gezag van de VN, hulp die aan de volkerenorganisatie werd verleend
om “de waarborgen, waarin het handvest voorziet, tot werkelijkheid te maken.”20 Met
uitzondering van de CPN, die er met recht op wees dat de missie uit politiek en militair
oogpunt participatie in een oorlog inhield, lieten de overige partijen zich er niet over uit
dat de peace-enforcement inzet neerkwam op gevechtshandelingen. Jhr. M. van der Goes
van Naters (PvdA) sprak bijvoorbeeld over het in Zuid-Korea “politiegewijze” de rust en
orde herstellen.21
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haags uitzendbesluit in vergelijkend internationaal perspectief
In hoofdstuk 1 is geconstateerd dat de Koninklijke Marine en waar het beleidspunten
aanging, vaak ook de Nederlandse autoriteiten, een nauwe binding hadden met hun
Angelsaksische tegenhangers en dan vooral die van het Verenigd Koninkrijk. In dit licht
is het de moeite waard het Nederlandse besluit een marineschip naar het Koreaanse
strijdtoneel uit te zenden, naast de reacties van de aloude bondgenoot Groot-Brittannië
te plaatsen, net als die van het Gemenebest en de VS.
Daags na de autorisatie door de VN op 27 juni lidstaten Zuid-Korea assistentie te laten
verlenen bij zijn verdediging, overlegde het Britse Cabinet Defence Committee over een
memorandum van de eigen Chiefs of Staff. Deze raadden aan Britse zeestrijdkrachten
die op dat moment toevallig oefenden nabij Japan (drie kruisers en enige torpedobootjagers), ter beschikking te stellen aan de Amerikaanse Commander Naval Forces Far East
(COMNAVFE). Deze vlagofficier, vice admiral C.T. Joy, leidde vanuit Tokio de maritieme
VN-operaties in Zuid-Korea. Succesvol westers optreden aldaar zou in ieder geval de situatie in de Britse kolonies Hongkong en Malakka, waar spanningen hoog opliepen door
communistische infiltraties, ten goede komen. Omdat de Sovjet-Unie vooralsnog niet
direct betrokken was bij de gevechtshandelingen, besloot ook de regering-Attlee haar
strijdkrachten niet in te zetten ter bescherming van Taiwan tegen de Chinese Volksrepubliek. Hoewel het besef leefde dat inzet van de Royal Navy in Korea niet volstond, was
uitzending van luchtstrijdkrachten niet aan de orde omdat deze door operaties elders
(onder andere in Malakka) niet beschikbaar waren.22 Whitehall trad gelet op de eigen
belangen elders in Azië maar ook gezien het beperkte defensiebudget in een periode van
economische opbouw, weinig op de voorgrond wat betreft de strijd op het Koreaanse
schiereiland. Wèl lanceerden de Britten tot ergernis van de VS op basis van een status quo
ante en in samenspraak met India, vredesinitiatieven en benaderden hierover vergeefs
Moskou.23 De regering-Attlee zag de militair-maritieme missie zelf slechts als een “heavyduty international police action, mere hostilities-in-peacetime, to be fought with peacetime
resources.”24 Het belangrijkste politieke doel van de Britse marine-inzet in Koreaanse wateren was zodoende, en hierin onderscheidde Londen zich nauwelijks van Den Haag, het
tonen van solidariteit met Washington. Andere Gemenebest-regeringen werden door het
Verenigd Koninkrijk aangespoord soortgelijke actie te ondernemen.
In Den Haag boog de ministerraad zich intussen op 3 juli andermaal over de Koreaanse
kwestie en de uit te zenden marine-eenheid. Minister-president Drees deelde de overige
bewindslieden mee de torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen, die op dat moment in het kader van de Nederlands-Indonesische Unie in de voormalige kolonie was gestationeerd,
voor de inzet in de Koreaanse wateren aan te wijzen. Het kabinet ging hier unaniem
mee akkoord. Wel stelde minister Schokking de vraag of ook dienstplichtigen aan deze
actie deelnamen. De premier zag hier geen bezwaren, maar achtte het “wenselijk” dat
in eerste plaats beroepspersoneel hiervoor in aanmerking kwam. Naar aanleiding van
toezeggingen hierover aan de Tweede Kamer, beklemtoonde hij dat de oorlogsbodem
enkel voor inzet in Korea en “dus niet” voor de Filippijnen of Taiwan bedoeld was. Een
beperking die evenzeer door sommigen vanuit het departement van Buitenlandse Zaken
was bepleit: inzet elders in het Verre Oosten zou de spanningen verhogen en Nederlandse
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belangen aldaar schaden.25
Wat de bevelvoering van het schip betrof, kaartte de premier de opzet van een algemene staf volgens het handvest van de VN aan. Stikker merkte op dat dit orgaan “niet beslist” diende te worden ingesteld. Bovendien had de minister-president in het parlement
al aangegeven dat de Koninklijke Marine in Korea weliswaar “in beginsel” onder eigen
leiding stond, “doch zich in verbinding [zou] stellen met de strijdkrachten van andere
mogendheden, in het bijzonder met die van Amerika.” Drees bleef evenwel bezwaren
houden tegen de Britse formulering, volgens welke de Royal Navy onder leiding van het
Amerikaanse opperbevel stond “on behalf of the Security Council”, omdat dit de eigen
marine zo sterk aan het VS-beleid verbond. Overige kabinetsleden wierpen tegen dat de
U.S. Navy moeilijk met een Nederlands marinevaartuig kon werken dat niet onder haar
commando stond. De minister-president had er uiteindelijk geen bezwaar tegen dat in
de praktijk de Amerikaanse leiding werd gevolgd, op voorwaarde dat het standpunt, als
door hem ingenomen in de Tweede Kamer, niet in het gedrang kwam.26
Aldus geschiedde. Minister Stikker begreep dat Nederland met de relatief gemakkelijk
te realiseren ‘symbolische’ hulp goede sier zou maken bij Washington. Ook reageerde de
Amerikaanse pers enthousiast. De New York Times uitte in een hoofdartikel loftuitingen
aan Nederland. Onder de kop ‘Support from Holland’ stelde de redactie: “None has
been quicker or more wholehearted in the backing [van de VN-actie] than the Netherlands.” De Daily News opende naar aanleiding van de eerste patrouilles van de Evertsen
met de headline ‘Dutch Navy Guns Pound Korea Reds’.27
Op het zogeheten symbolische karakter van de Nederlandse marinemissie valt overigens het nodige af te dingen. Allereerst beschikte de U.S. Navy, zoals Van Foreest terecht
constateerde, nabij Korea over weinig eenheden. Het betrof aan de vooravond van de
Noord-Koreaanse inval een bescheiden smaldeel in Japanse wateren van COMNAVFE bestaande uit een lichte kruiser, vier torpedobootjagers, een onderzeeboot en enige mijnenvegers en landingsschepen. Daarnaast zouden delen van de Amerikaanse 7th Fleet, die
één fleet aircraft carrier, een zware kruiser, acht torpedobootjagers, vier onderzeeboten
en enige bevoorradinsgschepen omvatte, zich medio juli vanuit de Filipijnen bij Korea
melden. Zware eenheden van de Pacific Fleet, waarover COMNAVFE vice admiral Joy overigens geen zeggenschap had, zouden pas eind juli en aanvang augustus aan het Koreafront hun opwachting maken.28 Een rondgang langs de overige westerse landen leert dat
begin juli 1950, en in navolging van het eerdere terughoudende Amerikaanse standpunt,
slechts zes van hen militaire bijdragen hadden toegezegd, nagenoeg alle in de vorm van
marineschepen. Zeker ten opzichte van de overige westerse Gemenebest-landen (buiten
het eerder aangehaalde Groot-Brittannië) en Frankrijk, viel het Nederlandse aanbod van
een torpedobootjager (1750 BRT) niet uit de toon. De Pacific-staten Australië, Canada en
Nieuw-Zeeland stuurden respectievelijk een torpedobootjager (1950 BRT) en een fregat
(1500 BRT), drie torpedobootjagers (elk 1900 BRT), en twee korvetten (elk 1450 BRT).29
Frankrijk dat in Indochina in een dekolonisatie-oorlog verwikkeld was, zond (kortstondig) één fregat (1950 BRT).30
Gezien de Nederlandse vlootomvang begin juli 1950, die wat betreft grote oppervlaktevaartuigen één vliegkampschip, twee verouderde lichte kruisers en acht torpedo203
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bootjagers en fregatten omvatte, was de inzet in Korea uit nationaal oogpunt evenmin
als symbolisch te kenschetsen.31 De Koninklijke Marine had al overzeese verplichtingen
als inzet in EASTLANT en de (maritieme) bescherming van Indonesië (in het kader van
de Nederlands-Indonesische Unie), Nieuw-Guinea, de gebiedsdelen in het Caribische
gebied, en de wereldwijd opererende eigen koopvaardij. Illustratief voor het tekort aan
scheepsmaterieel is dat KM-personeel, en niet alleen dat van de regelmatig in onderhoud
liggende Karel Doorman, omstreeks 1950 bij gebrek aan eigen (inzetbare) schepen regelmatig werd gedetacheerd op Britse vaartuigen om daar ervaring op te doen.32
De leiding van de Koninklijke Marine zelf tenslotte, zag in de Korea-missie mogelijkheden het eigen blazoen verder op te poetsen. Ook luitenant-admiraal b.d. Helfrich liet
zich ondanks kritiek jegens de VN, die zich zijns inziens tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd “geen vriend van het koninkrijk h[ad] betoond”, positief uit over de
marine-inzet in Korea.
“Hier [Korea] kan het Koninkrijk tonen, dat het nog mee kan praten in deze vreemde
wereld en dat het de middelen bezit, niet alléén te praten, maar ook te doén. Deze middelen bezitten wij in onze mobiele organen der zeemacht, onder Nederlandse vlag. […]
Het is de taak der Vloot, op en over zee de belangen van het Koninkrijk te beveiligen”.33
Daadwerkelijke tegenwerpingen waren enkel te vernemen van de vlagofficier Koninklijke Marine in Indonesië, viceadmiraal F.J. Kist. Deze beschikte slechts over één inzetbare torpedobootjager, Hr.Ms. Evertsen, die op dat moment een patrouille voer langs de
oostkust van Sumatra.34 De overige twee Nederlandse torpedobootjagers in Indonesië,
Hr.Ms. Kortenaer en Hr.Ms. Banckert, kenden dusdanige materiële gebreken dat uitzending onmogelijk was. Kist was ongelukkig met het missiebesluit gezien de verantwoording die hij droeg voor de lokale verdediging van de Nederlandse koopvaardij.
“Het benauwd mij een beetje, dat wanneer er een oorlogsdreiging is een half miljoen
aan Nederlandse scheepsruimte hier beschermd moet worden door één jager met lekke
afsluiters, en één korvet, terwijl de andere jager met een geheel poreus achterdek in
reparatie ligt.”
Niettemin voegde de vlagofficier zich naar het regeringsbesluit, daar hij zich realiseerde,
aldus R.E. van Holst Pellekaan en De Regt, dat de internationale politieke betekenis van
het snel zenden van een oorlogsschip naar Korea voor Den Haag groot was. 35 Ironisch
was wel dat (nu nagenoeg onbeschermde) nationale scheepvaartbelangen in het Verre
Oosten onder meer door de regeringspartijen als argumenten waren aangedragen om de
Evertsen naar Korea te sturen.
send in the marines?
“[…] De mariniers [zijn] het meest mobiele corps van de Nederlandse defensie […],
zodat het vreemd is deze niet te vragen.” Aldus sprak de bewindsman van Sociale Zaken,
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A.M. Joekes (PvdA), tijdens de kabinetsvergadering op 7 augustus, nadat Nederland alsnog overwoog grondtroepen naar Korea te sturen. Ondanks de nodige steun binnen en
buiten de ministerraad voor zijn voorkeur, kwam het hier niet echt van.36 Hoe het tot
deze discussie over een inzet te land kwam, en dát Den Haag na eerdere terughoudendheid überhaupt serieus overwoog Nederland met een amfibische eenheid of boots on the
ground in het Koreaanse conflict te laten participeren, wordt hieronder uiteengezet.
Op 15 juli 1950 meldde de Nederlandse vertegenwoordiger bij de VN dat de secretarisgeneraal van de volkerenorganisatie, T. Lie, ons land vroeg landstrijdkrachten voor Korea
beschikbaar te stellen. Dit had alles te maken met de nog altijd penibele situatie aan
het landfront: ondanks Amerikaanse versterkingen rukten de Noord-Koreanen verder
op. Het kabinet-Drees-Van Schaijk wees het VN-verzoek op 17 juli evenwel rigoreus af.
Vooral minister van Buitenlandse Zaken Stikker was tegen. Hij wees op de problemen
die Nederland al kende met de opbouw van de defensie in Europa, onder andere doordat
een groot deel van zijn landstrijdkrachten zich nog in Indonesië bevond. Ook leefden
er bezwaren in Jakarta gelet op de officiële verbondenheid met Den Haag in de Nederlands-Indonesische Unie en het feit dat de regering-Soekarno zich formeel neutraal
opstelde in het Koreaanse conflict. Ondanks hun (uiteindelijke) formele goedkeuring in
dezen, waren de Indonesiërs al geïrriteerd over het opstomen van de torpedobootjager
Evertsen naar Korea, waarmee Surabaya een marinebasis in deze oorlog was geworden.37
Dat de torpedobootjager snel onder het bevel van de BDZ was geplaatst in plaats van (tot
dan toe) onder de vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië, had deze stemming
niet veranderd.38 Ook wenste de regering met het oog op overige belangen in Azië niet de
jonge betrekkingen met het China van Mao Zedung op het spel zetten. In het voorjaar
van 1950 had Nederland, evenals het met nóg meer belangen in Oost-Azië betrokken
Groot-Brittannië, als een van de weinige westerse landen het regime in Peking erkend.39
Tenslotte ontging het het kabinet niet dat de eigen bevolking weinig enthousiast was
grondtroepen naar Korea te sturen.40 Een NIPO-enquête eind juli toonde bijvoorbeeld dat
50% van de ondervraagden een marinemissie in Korea juist achtte, tegenover 30% wat
betreft inzet van landstrijdkrachten.41
Op 19 juli meldde president Truman in het Amerikaanse Congres dat al vijf VN-lidstaten militaire steun aan Zuid-Korea verleenden: de VS zelf, Groot-Brittannië, Australië,
Nieuw-Zeeland en Nederland.42 Ondanks deze ogenschijnlijke pluim voor de betrokken
landen, nam door het desastreuze strijdverloop op het Koreaanse schiereiland de spanning in Washington toe, net als de Amerikaanse druk op de Europese bondgenoten.
Waarom zouden immers GI’s sneuvelen in de strijd tegen het Communisme en waarom
zou Washington zo veel verplichtingen voor de verdediging van Europa in de NAVO accepteren, als deze bondgenoten in Oost-Azië nìet meevochten?43 De Britten waren als gezegd evenals Nederland met veel troepen elders in Azië gebonden (20.000 man waren in
Malakka gestationeerd),44 anderzijds dienden ze te balanceren tussen gevoeligheden van
Aziatische Gemenebest-leden die zich in de Korea-oorlog neutraal opstelden en de VSdruk. Ondanks tegenstand van vooral de Chiefs of Staff van land- en luchtmacht, besloot
premier Attlee eind juli landstrijdkrachten naar Korea uit te zenden om zo Washington
te behagen. De Amerikanen hadden immers nadrukkelijk aangegeven dat ook een aan205
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bod van kleine contingenten “would be very acceptable.” Een maand later arriveerden
zodoende de eerste twee Britse infanteriebataljons op het strijdtoneel.45 Nagenoeg tegelijkertijd kwam het na een oproep door United Nations Command meer amfibische
eenheden te leveren, en een positieve reactie van de First Sea Lord, tot de heroprichting
van het in 1946 ontbonden 41 Commando Royal Marines. In deze eenheid werden medio
augustus ruim tweehonderd vrijwilligers uit reguliere marinierseenheden en reservisten
samengebracht. Zij arriveerden 15 september in Oost-Azië.46 Na diverse amfibische raids
trok de eenheid zich in februari 1952 terug uit Korea.47
De overige al met marines in Korea vertegenwoordigde westerse landen spanden zich
eind juli (deels) eveneens in een gebaar richting Washington te maken. Australië besloot
op 26 juli een onderbemand bataljon van de bezettingsmacht in Japan met vrijwilligers
aan te vullen tot 960 man, voordat dit zich op 11 september bij de VN-macht voegde.48
Eveneens op 26 juli kondigde Nieuw-Zeeland aan met behulp van een op te zetten
vrijwilligerseenheid de VN-strijdkrachten bij te staan. Het na 1945 vergaand gedemobiliseerde Canada gaf te kennen lange tijd nodig te hebben om zijn landstrijdkrachten op
niveau te brengen. Pas in de loop van 1951 meldde het zich met diverse reguliere eenheden aan het Koreaanse landfront.49 Frankrijk tenslotte, bleef gezien zijn betrokkenheid
in de oorlog in Indochina benadrukken dat het geen troepen naar Korea kon sturen.
Pas na sterke Amerikaanse pressie besloot Parijs op 23 augustus een vrijwilligersbataljon
voor Korea samen te stellen. Dit Bataillon de Corée arriveerde op 30 november op het
strijdtoneel.50 Ook in enige westerse landen zonder marinestrijdkrachten in de Koreaanse
wateren, zoals Griekenland en België, kwam het in augustus tot de opzet van een vrijwilligersbataljon voor de oorlog in Korea. Deze contingenten arriveerden respectievelijk in
december 1950 en januari 1951 in het Verre Oosten.51 Enkel Thailand, de Filipijnen en
Turkije stuurden (buiten de VS en Groot-Brittannië) in 1950 (grote) reguliere eenheden
naar het Koreaanse landfront.52
In de Amerikaanse pers viel intussen bij monde van de radiozender Columbia Broadcasting System (CBS) eind juli kritiek op Nederland te beluisteren. Inzake de oproep voor
het sturen van landstrijdkrachten voor Korea verklaarde ze namelijk: “One nation is letting us down: Holland.”53 Op zich mag dan wel waar zijn dat CBS dit door de historici
M. van Hennik en J.M. Muys gesignaleerde commentaar gaf, maar gezien de reacties van
overige westerse landen week de Nederlandse terughoudendheid eind juli nauwelijks af
van die van andere NAVO-lidstaten. Bovendien opereerde er op dat moment, in tegenstelling tot dat van het gros van deze bondgenoten, wèl een Nederlands marineschip in
Koreaanse wateren. Iets wat enige dagen daarvoor nog in de VS-media was toegejuicht.
Dat Drees volgens Van Hennik en Muys in dit tijdsbestek onder andere “als gevolg van
de toezeggingen die andere NAVO-bondgenoten reeds hadden gedaan” van mening veranderde, verbaast dan ook. Eerder lijkt de door hen gesignaleerde druk van Washington op
2 augustus op zowel de premier als minister van Oorlog en Marine Schokking, hier debet
aan te zijn geweest. De Amerikaanse wens dat Nederland een symbolische legermacht
naar Korea zou sturen, kwam nog diezelfde dag in de ministerraad aan bod. Drees stelde
voor een vrijwilligerscontingent uit te sturen. Hij dacht in dit verband in eerste plaats
aan “de parachutisten [Koninklijk Nederlands-Indisch leger (KNIL)]”, die uit Indonesië
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waren teruggekomen, en aan “de mariniers.” Ook de chef Generale Staf, generaal H.J.
Kruls, dacht volgens de minister-president aan mariniersinzet.54 De zeestrijdkrachten zelf
hadden hier wel oren naar. Staatssecretaris Moorman moest sowieso al tot zijn spijt constateren dat de KM niet meer schepen kon sturen door verplichtingen elders. Ondanks
het feit dat de marineleiding inzag dat een uitzending van een contingent mariniers consequenties had voor de opbouw van de Nederlandse defensie, suggereerde de Marinestaf
bij monde van de plaatsvervangend chef Marinestaf (PCMS), kapitein-luitenant-ter-zee
Koudijs, al op 1 augustus aan Van Foreest bij de Amerikanen hierover een “balletje” op
te gooien indien dit verdere goodwill opwekte.55
Zes dagen later hield Schokking de ministerraad voor dat de mogelijkheid bestond een
compagnie beroepsmariniers te zenden “welke over drie weken zou kunnen vertrekken.”
Hij had er evenwel problemen mee dat de uitzending van deze eenheid op basis van vrijwilligheid moest plaatsvinden: dit was “bezwaarlijk […] met het oog op de discipline.”
Enkele ministers voelden gelet op de flexibele inzetbaarheid van het Korps Mariniers, het
feit dat het een VN-oproep betrof en op de Evertsen al enige mariniers zouden dienen, wel
degelijk voor een missie van de zeesoldaten. Anderen meenden dat het risico bij landoptreden van mariniers en landmachtmilitairen groter was dan de bestaande marine-inzet.
Drees was in ieder geval niet bereid de mariniers te verplichten aan de strijd in Korea deel
te laten nemen. Een dergelijk besluit zou hij ook niet zonder parlementaire goedkeuring
willen nemen, wat bovendien een heikel politiek proces inhield gezien het geringe enthousiasme onder de bevolking over een mogelijk landoptreden. De premier stelde hierop
voor, indien het zoals minister Schokking aangaf niet mogelijk was vrijwilligers van het
Korps Mariniers te vragen (wat in Groot-Brittannië wèl gebeurde), “zich voorlopig tot de
vrijwilligers van de landmacht te bepalen.” Hiermee stemde het kabinet in.56
Deze Nederlandse reactie maakte naar zeggen van schout-bij-nacht Van Foreest op het
State Department een “heel pover[e]” indruk. Hij had dan ook op 10 augustus in Den
Haag aangedrongen op de uitzending van een “bataljon” mariniers, te meer daar marines in de VS een grotere populariteit genoten dan doorsnee landmachteenheden. Verder
woog in Van Foreests betoog het belang van de KM mee, waarvan het takenpakket en het
budget op dat moment zowel in de NAVO als in Nederland onder vuur lag. Volgens de
vlagofficier “zouden [wij] een schitterend argument hebben, door te bewijzen dat alleen
de Nederlandse Marine soldaten kan leveren. Daarbij komt natuurlijk de enorme ervaring tegen een modern uitgeruste vijand die de Mariniers daarbij zouden opdoen en wat
ze eveneens een grotere zeggenschap zou geven inzake ’s Lands defensie.”57
Uiteindelijk nam de regering alsnog de uitzending van één compagnie mariniers en één
compagnie infanterie, beide op basis van vrijwilligheid, in overweging. Op 11 augustus
volgde namelijk een officiële publieke wervingsoproep voor Koreavrijwilligers van zowel
landmacht als mariniers.58 Deze moesten minimaal twaalf maanden onder de wapenen
zijn geweest. Opvallend is dat in tegenstelling tot wat er op 7 augustus in het kabinet
was besloten, er wel degelijk gericht vrijwilligers onder mariniers werden geworven. De
doelgroep betrof hier bovendien, gelijk bij de Royal Marines in Groot-Brittannië, zowel
reservisten als beroepsmariniers, getuige de wervingsannonces in de media: “Voor wat de
marinierscompagnie betreft moeten gegadigden verder behoren tot het beroeps- of reser207
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vepersoneel of tot de dienstplichtigen van het corps mariniers”.59 De aanmelding voor de
landmachteenheid (1800 personen) was in vergelijking met die van de zeesoldaten (350
man) overweldigend. Hoewel het laatste aantal dat van de Britse Royal Marines voor Korea ruim overtrof, was het voor de Nederlandse beleidsmakers zonneklaar dat het mogelijk was meer dan één infanteriecompagnie van de Koninklijke Landmacht te vormen.60
Onder andere met het oog op de homogeniteit van het uit te zenden contingent, besloot
het kabinet op 28 augustus uitsluitend landstrijdkrachten uit te sturen.61 Zwaarder woog
voor Drees en de zijnen dat na overleg tussen Schokking en de staatssecretarissen voor
Oorlog en Marine het “niet wenselijk” werd geoordeeld dat de zeesoldaten naar Korea
gingen, “te meer, nu besloten [wa]s een aantal mariniers [300] naar Nieuw-Guinea te
zenden” op een moment dat het Indonesische standpunt over de soevereiniteit van dit
gebied dreigender werd.62 Dit laatste werd aanvankelijk niet buiten het kabinet bekend
gemaakt. Delen van de marineleiding tastten hierdoor vooralsnog in het duister óf en
hoeveel mariniers er naar het oorlogstheater dienden af te reizen. Amerikaanse kranten
meldden daarbij dat Nederland wel degelijk van plan was (ook) mariniers naar Korea uit
te zenden. Een veeg teken was evenwel dat het kabinet aankondigde dat een eenheid mariniers op 15 september naar Nieuw-Guinea vertrok ter versterking van de defensie van
dit overzeese gebiedsdeel. De infanteriecompagnie zeesoldaten in kwestie arriveerde daar
op 18 oktober.63 Van marinezijde verzuchtte KLTZ Koudijs dat indien de VS duidelijker
stelling zou nemen tegenover Jakarta inzake de Nederlandse souvereiniteit over NieuwGuinea, Indonesië zijn aanspraken op dit gebied vermoedelijk liet varen en er een nieuwe
veiligheidssituatie ontstond. “We [zouden dan] 2 jagers méér, en zéker [een] ½ bataljon
mariniers, naar Korea kunnen zenden.”64
Op 8 september maakte het kabinet publiek dat enkel een eenheid van landmachtvrijwilligers naar Korea vertrok. Verder volgde de aankondiging dat op 1 oktober een dergelijk bataljon gereed was voor uitzending.65 Het parlement stemde met overgrote meerderheid in met dit beleid, dat gestoeld was op het besef dat Nederland voor zijn veiligheid
afhankelijk was van de VS.66 Nederlandse mariniers kwamen zodoende in Korea niet bij
amfibische raids of op het land in actie. Of toch? Na selectie van de landmachtvrijwilligers bleek al snel dat er te weinig man (500) resteerden om een bataljon te vullen. De
autoriteiten accordeerden daarom dat “niet in werkelijke dienst zijnde mariniers” zich
bij het Nederlands Detachement vn (NDVN) aansloten. Hierop werden na selectie van 72
reservisten zeesoldaten en enig vlootpersoneel, waarvan sommigen zich eerder aanmeldden voor de marinierscompagnie, er 45 in dit landmachtbataljon opgenomen.67 Het zou
in het Verre Oosten grotendeels Amerikaanse uitrusting krijgen. Training van de veelal
op Brits wapentuig geoefende vrijwilligers vond aan boord plaats dankzij instructies van
grootverlofreservisten-onderofficieren der mariniers met van het Korps Mariniers geleende wapens. De zeesoldaten waren immers het enige Nederlandse contingent dat over
Amerikaanse uitrusting beschikte.68 Het bataljon werd na aankomst in Korea, medio
december ingedeeld bij de Amerikaanse 38th ‘Rock of the Marne’ Regiment, wat weer
deel uitmaakte van de onder het 8th Army ressorterende 2nd ‘Indianhead’ Division.69 In
latere jaren zou het NDVN eveneens aanvulling kennen van grootverlofpersoneel van de KM
onder wie diverse mariniers. In totaal betrof het nog eens 124 man. Van al dit reserveper208

vwBWoutofarea1116.indd 208

17-11-16 10:23

Varen, vechten en veiligheid. Het optreden van de Koninklijke Marine in Korea 1950-1955

soneel lieten twaalf manschappen ten gevolge van de missie het leven.70
Daadwerkelijke inzet van het Korps Mariniers in een amfibische rol of met boots on the
ground in Korea vond overigens wel degelijk plaats, zij het minimaal. Het betrof kortstondige incidentele landingen door mariniers opererend vanaf Hr.Ms. Piet Hein (zie
pagina 238). Daarnaast was de latere korpscommandant generaal-majoor der mariniers
A.J. Romijn in de periode maart - september 1953 als kapitein der mariniers gedetacheerd bij de 1st U.S. Marine Divison Reinforced, die in dat tijdsbestek inzet zag aan het
uiterst westelijk deel van de frontlijn op het schiereiland.71
nabeschouwing
Met het Nederlandse regeringsbesluit van 29 juni door middel van de uitzending van
een marineschip een bijdrage te leveren aan de VN-strijdkrachten in Korea, stond vast dat
Den Haag zich niet al te zeer wilde committeren aan deze multinationale enforcement
missie. Gesproken werd immers over politiegewijs optreden dankzij een ‘symbolische’
bijdrage. De overweging dat Nederland niet negatief kon reageren op het verzoek van
beschermheer Washington marine-eenheden naar Korea te sturen in een periode dat een
Sovjet-invasie in West-Europa reëel leek, deed de regering in eerste instantie besluiten
direct een oorlogsschip aan te bieden dat snel in het conflictgebied aanwezig kon zijn
en waarvan de inzet militair-politiek gezien relatief risicoloos was. Kritiek uit bepaalde
segmenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin zorg doorklonk dat een
positief uitzendbesluit de positie van Nederland in Azië en vooral Indonesië schaadde,
legde zij zodoende terzijde. Tegelijkertijd benadrukte de regering dat de eigen rol in het
Korea-conflict een optreden onder de VN-banier betrof. Dit moest onder meer voorkomen dat Aziatische landen (en dan vooral Indonesië) de Nederlandse bijdrage vereenzelvigden met Amerikaans koudeoorlogsdenken.72 Verder woog in het besluit het prestige
als land in de Pacific met een bijzondere status en belangen mee, en niet te vergeten de
eigen traditionele rol van voorvechter van internationaal recht en een multinationale
politiemacht (denk aan de politievloot van volkenrechtsgeleerde Van Vollenhoven). Het
viel Drees en de zijnen dan ook niet zwaar een ruime meerderheid van het parlement
achter de marinemissie te krijgen.73 Mission creep risico’s als de zuigkracht van andere
(Amerikaanse) strijdtonelen tegen het communisme in Azië leken door eigen en (vooral)
Britse caveats het hoofd te worden geboden.
De marineleiding stond veelal positief tegenover de uitzending, maar niet om altruïstische redenen. Ook bij haar woog eigen prestige mee, evenals de mogelijkheid ten koste
van de overige krijgsmachtdelen (in wording) goede sier te maken ten tijde van een (inter)nationale discussie over haar takenpakket en budgetten. Dit laatste gold eens te meer
omdat het Witte Huis elke bondgenootschappelijke politiek-militaire steun in Korea
kon gebruiken in debatten met het Amerikaans Congres over verhoging van het defensiebudget, en de multinationale scheepsmacht aanvankelijk verlegen zat om inzetmiddelen. Tegengeluiden vielen enkel te beluisteren bij het marinekader in Indonesië, dat met
lede ogen de slagkracht in het eigen operatiegebied drastisch zag afnemen. Ook was er
in meer algemene zin sprake van een meer dan symbolische bijdrage van de Koninklijke
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Marine: de vloot kende in die dagen een beperkte omvang en moest elders in Azië, in
Europa, de noordelijke Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied de vlag tonen.
Een eveneens door de Admiraliteit omarmde uitzending van (beroeps)mariniers, die in
beeld kwam na VS-druk inzake een bijdrage met boots on the ground, strandde. Politieke
huiver voor een bij het publiek impopulaire missie met landoptreden en de noodzaak
zeesoldaten naar Nieuw-Guinea te sturen, waren hier debet aan. Een bataljon vrijwilligers, grotendeels bestaande uit reservisten van land- en zeemacht, bood Den Haag hier
soelaas.
Nederlands optreden in Koreaanse wateren: opereren tezamen met de white
ensign

De Nederlandse marineschepen zouden in de Koreaanse wateren inzet zien in het kader
van de United Nations Naval Forces, die onder Amerikaans bevel stonden. In Washington
besloot president Truman op 1 juli onder meer een marineblokkade tegen Noord-Korea
in te stellen, Amerikaanse (transport)schepen te laten escorteren en eventuele Noord-Koreaanse aanvallen overzee te niet te doen.74 De Nederlandse marineschepen opereerden
tijdens het Korea-conflict evenwel in een Task Group (korte tijd tevens gekenschetst als
Task Element (TE)) van het Gemenebest onder aansturing van een Britse commandant.
Gegeven dit feit, maar ook gelet op een van de centrale vragen de overzeese KM-inzet te
vergelijken met die van de Royal Navy, volgen we hierna nauwlettend de acties van dit
multinationale smaldeel. Voordat deze operaties aan bod komen wordt zowel een schets
gegeven van de organisatie en logistiek van deze maritieme eenheid, haar missiegebied,
alsook haar takenpakket en te volgen Rules of Engagement (ROE).
organisatie
Een Brits smaldeel van het Far East Station, onder rear admiral Sir William G. Andrewes,
bevond zich in het kader van een eskaderreis naar Japan al vóór de Noord-Koreaanse
invasie nabij het schiereiland. Daar viel het binnen de context van de bezettingsautoriteiten van Japan formeel onder het gezag van de Amerikaanse Commander, Naval Forces,
Far East (COMNAVFE), die tevens Commander, U.S. Naval Forces, Japan (COMNAVFORJAP)
was: vice admiral Joy, U.S. Navy. Op 28 juni 1950, daags na de oproep van de VNveiligheidsraad militaire bijstand te verlenen aan Zuid-Korea, plaatste het Britse marineopperbevel Far East het eigen smaldeel in het kader van de VN-actie tegen Noord-Korea
officieel onder het bevel van Joy.75
De Amerikaanse general MacArthur was, als eerder opgemerkt, benoemd tot VN Commander-in-Chief. Marine-eenheden vielen bij aankomst in zijn bevelsgebied officieel onder zijn commando, om vervolgens onder algehele operationele aansturing te komen
van COMNAVFE. De laatste viel tevens onder het algeheel Amerikaanse marinecommando
van de CiC, Pacific Fleet, admiral A.W. Radford, in Pearl Harbor, gelijk vice admiral A.D.
Struble, Commander van de eveneens nabij Korea opererende 7th Fleet. Hun verhouding
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tot admiral Radford was vergelijkbaar met die van rear admiral Andrewes tot admiral Sir
Patrick Brind, de Britse CiC Far East Station in Singapore.
Joy kampte aanvankelijk met organisatorische problemen omdat zijn kleine staf was
afgestemd op de aansturing van de bescheiden U.S. Navy-presentie in Japan in vredestijd, en niet op een nu snel in omvang groeiend, multinationaal oorlogscommando.
Er volgde dan ook Britse kritiek op deze opzet van de VN-commandostructuur, die
in wezen neerkwam op de Amerikaanse commando-opzet van de bezettingsmacht in
Japan zonder liaisonoffcieren op het hoofdkwartier. De Amerikaanse vlagofficier besloot daarom op 6 juli de schepen van het Gemenebest, en nog te verwachten overige
westerse marineschepen, samen te brengen in een West Korean Support Group onder
rear admiral Andrewes. Deze oorlogsbodems werden, in navolging van wat in de U.S.
Navy gangbaar was, georganiseerd in een Task Force (TF), in dit geval TF 96, en onderliggende Task Groups (TG), in dit geval TG 96.8. Een te vormen East Korean Support Group
met enkel Amerikaanse vaartuigen zou opereren onder rear admiral J.M. Higgins, U.S.
Navy, te weten TG 96.5. Beide schouten-bij-nacht vielen direct onder Joy’s bevel. De 7th
Fleet opereerde gezien haar separate commando en verantwoordelijkheden in andere
Aziatische zeegebieden zoals bij Taiwan, (vooralsnog) onafhankelijk. Deze opzet kende
als nadeel dat overige (grotendeels Amerikaanse) marinecomponenten als de (zware)
Carrier Task Force, een Amphibious Force die clandestiene kustoperaties uitvoerde, maar
ook de mijnenvegers, hier buiten vielen. Een verdere complicatie in de bevelsketen
vormde het feit dat zowel Joy als Andrewes nog enige neven-taken hadden. Zo diende
de Amerikaan tevens beleidszaken, inter-service en politieke aangelegenheden af te
handelen, en moest de Brit gezien zijn (voortgaande) functie als Second-in-Command,
British Far East Station, zorg blijven dragen voor de gereedstelling van de Royal Navy
in een bevelsgebied dat onder meer Hongkong en Singapore omvatte.76
Op 27 juli 1950 volgde een reorganisatie van de VN-zeestrijdkrachten. De blokkadeschepen en ondersteunende vaartuigen kwamen nu samen in één Task Group, TG
96.5, onder het commando van rear admiral C.C. Hartman, U.S. Navy. Deze voer zijn
vlag vanaf de zware kruiser USS Helena, maar stuurde vanaf dit schip tevens een Task
Element aan bij de Koreaanse oostkust, waardoor coördinatie met de door Andrewes aangestuurde TG 96.53 aan de westkust nagenoeg uitbleef. Nadat de Gemenebestzeestrijdkrachten en geallieerde schepen gedurende een grote VN-landing bij Inchon
medio september tijdelijk waren ingedeeld in Task Force 91, werden deze vaartuigen
op 25 september 1950 ondergebracht in Task Group 95.1 van de hierboven ressorterende Task Force 95.77 Deze Task Force zou na een nieuwe reorganisatie in april 1951
vervolgens tot aan de wapenstilstand in juli 1953 deel uitmaken van de Amerikaanse
Zevende vloot.78
logistiek
Het Britse Gemenebest-smaldeel, waar de Nederlandse marineschepen bij zouden worden ingedeeld, had het aan de Japanse zuidwestkust gelegen Sasebo als uitvalsbasis. Hier
wachtte een logistieke uitdaging. De havenplaats was niet alleen vijfhonderd mijl (ruim
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dertig uur varen met een snelheid van vijftien knopen) verwijderd van het belangrijkste
operatiegebied aan de Koreaanse westkust,79 maar tevens duizend mijl van Hongkong,
het dichtstbijzijnde Royal Navy-steunpunt. Bovendien kende Sasebo in 1950 maar een
relatief kleine marinebasis, of “small port party” zoals de Britten de haven kenschetsten.
Deze haven raakte in korte tijd overbelast. Dit kwam vooral doordat tientallen Amerikaanse marine-eenheden, componenten van het U.S. 8th Army op doortocht naar Korea, en de Gemenebest-vaartuigen er intensief gebruik van maakten. Bovendien namen
de scheepsbewegingen van Amerikaanse zijde vanuit Sasebo allengs toe. Deze basis lag
namelijk vijfhonderd mijl dichter bij de belangrijkste Zuid-Koreaanse haven Pusan, dan
het grote VS-marinesteunpunt nabij Tokio, Yokosuka. Commander L.G. Whalley, U.S.
Navy, Commander, Fleet Activities, voerde de scepter over de marinebasis in Sasebo. Deze
spande zich in de lokale logistiek naar een hoger plan te tillen. Medio juli 1950 stond
hij evenwel nog aan het begin van dit proces.80 Uiteindelijk ontstond een efficiënt systeem, waarbij de haven een opdeling kende in diverse gespecialiseerde districten voor
reparaties, munitie en brandstof. Ook lagen er toen enorme depotschepen afgemeerd,
terwijl pakhuizen op de wal slechts kleine voorraden bevatten. De filosofie achter deze
opzet was dat op deze wijze depotvaartuigen snel naar andere operatiegebieden konden
worden gedirigeerd.81 Toch kon het Gemenebest-smaldeel door het ontbreken van een
algehele standarisering tussen de Commonwealth marines en de U.S. Navy voor diverse
belangrijke items niet op de Amerikaanse Fleet Train teruggrijpen. Wat de bevoorrading
betrof, zouden schepen varend onder de white ensign voor munitie en scheepsmaterieel
(zoals reservedelen) grotendeels op aanvoer door de Royal Navy (veelal uit Hongkong)
teruggrijpen en voor overige zaken als voedsel op Amerikaanse ondersteuning.82
De scheepsmacht van rear admiral Andrewes moest het in juli 1950 vooralsnog doen met
slinkende voorraden uit de RFA Fort Charlotte. Gelukkig kon de Britse vlagofficier hierna
teruggrijpen op voorraden van de Gemenebest-bezettingsmacht in Japan. Wat de reparatiefaciliteiten van Sasebo betrof, was de basis in staat schepen tot de omvang van een Tank
Landing Ship (LST) (4.800 BRT) af te handelen. De Sasebo Ship Building Company (de derde
werf in Japan) kon overigens met het handjevol werfarbeiders dat ze nog telde, vaartuigen
van een groter tonnage wèl van onderhoud voorzien. Grote gespecialiseerde reparaties waren er niet aan de orde. Deze situatie was vergelijkbaar met die in de meer noordoostelijk
gelegen havenstad Kure, waar de Royal Australian Navy een werf aanstuurde.83
De Britse Task Group-commandant was niet altijd op zee te vinden. Hij hield zodoende
in Sasebo kantoor in een oude rivierstoomboot. Rear admiral Andrewes stelde een zogeheten split-staff systeem in, waarbij de aansturing vanaf de wal in perioden dat hij buitengaats verkeerde, plaats vond door de Chief Staff Officer. Verder was een inzetschema
uitgewerkt waardoor het Gemenebest-eskader efficiënter kon opereren. Het uitgangspunt was een periode van 36 dagen waarin de betrokken schepen bij toerbeurt in het
operatiegebied inzet zagen. Als volgt verdeeld:
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18 dagen in het operatiegebied		
6 dagen onderweg naar het operatiegebied		
Totaal op zee bij operaties		

50%
17%
67%

5 dagen (minimaal) onderhoud tegen de wal		

14%

7 dagen (alternatieve havenperiode) en binnen 4 uur 		
stand-by. Hierin vond bevoorrading plaats, oefeningen
zoals onderzeebootbestrijding nabij Yokosuka en onvoorziene inzet. Schepen bevonden zich in dit tijdsbestek
zelden binnengaats.

19%

In het laatste geval werden schepen in plaats van de overvolle marinebasis Sasebo soms
naar de 24 uur verder varen van het operatiegebied gelegen haven Kure gedirigeerd. Het
operatieschema liet deze vertraging toe.84
omgevingsfactoren en vakindeling
De natuurlijke omgevingsfactoren in de wateren rondom het Koreaanse schiereiland,
vooral die aan de westkust, waren voor de VN-scheepmacht als “very unpleasant” te kenschetsen. De steile oostkust met zijn diepe wateren en geringe getijverschillen bood nog
de mogelijkheid tot patrouillegang vlak onder de kust. De westkust daarentegen, met
getijverschillen van meer dan tien meter en een getijstroom oplopend tot meer dan acht
knopen, een labyrint van baaien en riviermondingen, honderden eilandjes, riffen en
grote bij laag tij droogvallende zandplaten, stelde het zeemanschap zwaar op de proef.85
Schepen met een grote diepgang zoals kruisers, maar ook torpedobootjagers, konden
zodoende niet te dicht bij de kust opereren zonder het risico te stranden. De klimatologische omstandigheden hielpen evenmin om het leven aan boord te verlichten. Zomers
met tropische waarden werden afgewisseld door arctische winters. In de wintermaanden,
wanneer tonnen ijs de scheepsopbouw bedekten, vormde de snijdende poolwind een
gevaar voor al het aan dek aanwezige personeel. Bevoorrading vond uitsluitend plaats op
een koers voor de wind. Iets wat evenzeer gold voor het ijsvrij maken van het geschut.
De zomermaanden brachten de bemanningen ander ongemak. De airconditioning aan
boord (indien aanwezig) was onvoldoende om in de tropische hitte verlichting te brengen. Hoge zeegang en bijkomende slagzij tot vaak meer dan 50º gedurende de vele tyfoons die Korea jaarlijks teisteren, zorgden voor verdere problemen.86 Tenslotte kampte
de VN-scheepsmacht en dan vooral vliegoperaties vanaf de carriers, met de soms hardnekkige mist in de Gele Zee.
Wat betreft de te overbruggen afstanden wachtte de relatief kleine groep VN-blokkadeschepen in Koreaanse wateren een omvangrijk patrouillegebied; permanent moest ze
een kuststrook van ruim vijfhonderd mijl bewaken. Op 1 juli 1950 had de Amerikaanse
president Truman immers een blokkade voor de gehele Koreaanse kust afgekondigd.
Twee dagen later gaf vice admiral Joy aan zijn Britse ondercommandant Andrewes te
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kennen dat deze met de “non-American” eenheden van de VN-vloot de westkust van het
schiereiland moest afgrendelen.87 De U.S. Navy nam de oostkust voor haar rekening.
Deze kende een langere kustlijn en een grotere hoeveelheid landdoelen, en vereiste meer
artillerie-, carrier-, blokkade-, en landingscapaciteit dan het Gemenebest-smaldeel kon
inbrengen.88 Mogelijk speelde in deze beslissing ook mee dat, in tegenstelling tot de VS,
het Gemenebest (net als Nederland) de Volksrepubliek China (VRC) erkende en bij incidenten in de Koreaans-Chinese kustwateren deze direct langs diplomatieke weg met
Peking kon afhandelen.89
Overigens werd het na januari 1951 gewoonte bij toerbeurt een torpedobootjager of
fregat van TG 95.1 aan te wijzen voor tijdelijke inzet aan de oostkust in TE 95.22. Omgekeerd
werd, indien mogelijk, een Amerikaans schip gekoppeld aan TE 95.12. in de West-Koreaanse wateren. Deze reguliere uitruil ging plaatsvinden met het oog op het moreel van
eerstgenoemde Task Group. Patrouilles in de Gele Zee bleken over het algemeen minder
aansprekend te zijn dan die in de Japanse Zee, met hun nagenoeg continue kustbombardementen en vermeldingen van betrokken schepen in VN-communiqués. Een bijkomend
voordeel was dat de uitwisselingen de inter-bondgenootschappelijke verhoudingen ten
goede kwamen.90
In 1950 kende TG 96.8 (later omgedoopt in 96.53 en 96.51) als afbakening van haar inzetgebied in zuid(oost)elijke richting de 128e lengtegraad. Na medio 1951 vormde de 37e
breedtegraad aan de westkust de zuidelijke sectorgrens van het Gemenebest-smaldeel.
Eenheden van de gestaag groeiende Zuid-Koreaanse marine, TG 96.7, droegen na de stabilisatie van het landfront zorg voor de kustbewaking in de aangrenzende zuidelijke
wateren. De noordelijke begrenzing van het operatiegebied van de VN-zeestrijdkrachten
was 39º 30’ aan de westkust en 41º aan de oostkust. Te weten: op ruime afstand van de
grenzen van de VRC en die van de Sovjet-Unie.91 Naarmate de oorlog vorderde, werd deze
vakindeling in noordelijke richting steeds meer losgelaten.
takenpakket, blokkade, scheepsartillerie en roe
Waar het de operationele zijde van de inzet der zeestrijdkrachten betrof, werkte de VNmarineleiding plannen uit voor de door president Truman verordonneerde blokkade van
de Koreaanse kust. Dit was, los van de natuurlijke omgevingsfactoren, evenmin een eenvoudige opgave. Begin juli 1950 waren er nabij Korea weinig maritieme eenheden voor
handen en contingency-plannen voor een dergelijke operatie ontbraken.92 COMNAVFE gaf
zijn directe ondercommandanten te kennen dat hij slechts algemene beleidsinstructies
uitvaardigde en de detailuitwerking van de blokkade aan hen liet. Op 8 juli 1950 gaf
rear admiral Andrewes de eerste operationele order voor TG 96.8. Hierin omschreef hij het
algehele takenpakket voor zijn scheepsmacht in de wateren van de Koreaanse westkust
aldus: a) afdwingen van een blokkade van door Noord-Koreaanse troepen bezet kustgebied; b) tegengaan van infiltraties in door Zuid-Koreanen bezet kustgebied; c) indien
noodzakelijk het verzorgen van (vuur)steun tegen Noord-Koreaanse zee- en landdoelen.93
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Blokkade

Een blokkade, waarbij door intensief met oorlogsschepen te patrouilleren alle (civiele)
scheepvaart van en naar een kuststaat wordt afgesloten, was geen noviteit in de geschiedenis der zeestrijdkrachten. Van de blokkade tegen Duinkerken in de zeventiende eeuw,
Frankrijk gedurende de Napoleontische periode, tot Nederlands-Indië gedurende de
jaren 1945-1949, pasten marines deze tactiek met wisselend succes toe. De VN-oorlogsschepen kenden aan de Koreaanse westkust het probleem dat grotere vaartuigen als torpedobootjagers door hun diepgang een blokkade nabij de wal niet of slechts moeizaam
konden afdwingen. Sampans en overige bootjes hadden daar aanvankelijk nagenoeg vrij
spel. Pas met de komst van meer kleinere schepen als fregatten en vanaf carriers opererende vliegtuigen, was de VN-marineleiding beter in staat in deze wateren een blokkade
door te voeren.94
Verder moesten de VN-marines schendingen van internationaal recht en, meer nog, een
escalatie van de strijd, voorkomen. Medio juli was onbekend in hoeverre Moskou en Peking bereid waren bij het conflict betrokken te raken, zodat het vermijden van incidenten
te allen tijde voorop stond. Zodoende waren duidelijke instructies voor de scheepscommandanten die de blokkade moesten afdwingen een sine qua non. In dit licht kregen zij
van vice admiral Joy de expliciete waarschuwing de Chinese of Sovjet-Russische territoriale
wateren te mijden. In zijn algehele richtlijnen gaf de Amerikaan verder aan dat enerzijds
elk koopvaardijschip dat niet onder COMNAVFE viel de toegang tot Noord-Koreaanse havens
moest worden ontzegd, maar anderzijds gold dat oorlogsschepen van alle naties, uitgezonderd die van Noord-Korea, havens in het noordelijk deel van het schiereiland mochten
aandoen. Sovjet-marinevaartuigen alsmede die van de Volksrepubliek China konden zo in
principe ongehinderd in het conflictgebied opstomen.
Wat de eventuele aanwezigheid van onderzeeboten uit de Unie van Socialistische Sovjet-republieken (USSR) of de VRC betrof, lag de zaak gecompliceerder. Aanvankelijk verordonneerde vice admiral Joy dat “Unidentified submarines are a threat to our operations
when in the vicinity of friendly forces. They will therefore be attacked and driven off.”
Na Britse zorgen over het gevaar van escalatie na een geweldsdaad door VN-strijdkrachten
tegen een Sovjet-onderzeeboot, zonder dat dit vaartuig een offensieve positie innam door
bijvoorbeeld aan de oppervlakte te varen, volgde op 25 juli een instructiewijziging. Ze
luidde voortaan:
“An unidentified submarine can be attacked and driven off by any means available in
self-defence, or when offensive action against our forces is indicated. […] Submergence of unidentified submarine in position to attack our forces operating against North
Korea is considered to indicate offensive action against our forces.”
Waar het het luchtverkeer boven het inzetgebied betrof, legde COMNAVFE vast dat vliegtuigen die de operaties van de VN-schepen hinderden zonder meer een doelwit vormden.95
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Scheepsartillerie

Bij de inzet van het vliegkampschipwapen in de Tweede Wereldoorlog was gebleken
dat vanaf vliegkampschepen opererende luchtstrijdkrachten in maritieme operaties
een beslissende rol speelden. Menig westerse marinestrateeg en Amerikaans vlagofficier zette zodoende aanvankelijk vraagtekens bij de inzet van scheepsartillerie in het
Koreaanse conflict. Zo niet COMNAVFE vice admiral Joy: deze scheepsartillerist en oudcommandant van een kruisersmaldeel droeg marinegeschut een warm hart toe.96 Dit
wapen zou bovendien spoedig zijn waarde in deze oorlog bewijzen. Oorlogsschepen
konden en kunnen met hun kanons kustgebieden ‘voorbereiden’ op een amfibische
landing en een dergelijke operatie onder nagenoeg alle omstandigheden (storm daargelaten) vuursteun verlenen. In vergelijking met de relatief statische veldartillerie en
het beperkt inzetbare luchtwapen (bij grondmist en overig slecht zicht niet inzetbaar,
gering voortzettingsvermogen), kent op schepen geplaatst geschut zo zijn voordelen
bij actie tegen landdoelen. De sleutelbegrippen zijn hierbij flexibiliteit en nauwkeurigheid. Het effect van pantserdoorborende projectielen tegen ‘hard targets’, vooral van
verticaal ingeschoten granaten, en de mogelijkheid van oorlogsschepen voor langere
tijd hun positie te handhaven, vallen hier op. Vooral langs de Noord-Koreaanse oostkust kwamen deze kwaliteiten tot hun recht. De spaarzaam aanwezige verkeerswegen
en spoorlijnen liepen hier gedwongen door het geaccidenteerde landschap alle langs
de kust.97 Ook konden de VN-zeestrijdkrachten dankzij de eerder aangehaalde overige
omgevingsfactoren (diepe en veelal getijloze wateren) aan de oostkust makkelijker met
grote oorlogsschepen en hun zware geschut dicht onder de kust opereren en zo de
eigen landstrijdkrachten aan het centrale front ondersteunen. Aan de westkust kon
de scheepsartillerie op dit laatste vlak alleen begin 1951 iets betekenen en verleende
zij de Britse 38th Brigade op het schiereiland Kimpo vuursteun. Vanaf de zomer van
1951, na het verschuiven van de frontlijn naar de 38e breedtegraad, was er op dit vlak
geen sprake meer van direct contact en samenwerking ten behoeve van het centrale
landfront.98
Het Gemenebest-smaldeel zou zich in de loop van de oorlog naast de blokkade van
de westkust veelal concentreren op kustbeschietingen meer noordelijk van het centrale
front. Deze zouden steeds meer in het teken komen te staan van de verdediging van door
de VN bezette eilanden. Overige taken waren de escorte van vliegkampschepen (en het
oppikken van nabij neergestorte vliegers) en transportvaartuigen, de controle van vissersschepen en andere vaartuigen ter bestrijding van mijnenleggen en infiltraties, bijstand
ten behoeve van kleinschalige landingen (inclusief bevoorrading), anti-mijn operaties,
onderzeebootbestrijding en verwerving van inlichtingen.99
militaire dreiging: mijnen en kustartillerie
De controle van de VN-marines over de maritieme aanvoerroutes naar Noord-Korea ontzegde het regime in Pyongyang het gebruik van de zee (sea denial). Bevoorrading overzee
was voor het communistische bewind overdag nagenoeg onmogelijk en ’s nachts moeizaam. Daarnaast stonden Noord-Koreaanse en later ook Chinese landstrijdkrachten die
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zich nabij de kust bevonden, bloot aan beschietingen door VN-marineschepen. Door
de hegemonie ter zee (sea control) konden de VN-strijdkrachten mobieler en flexibeler
(amfibische landingen, evacuaties) opereren dan hun tegenstander(s) en was transport
van materieel en troepen van de eenheden van general MacArthur eenvoudig te bewerkstelligen. Op operationeel gebied bood deze heerschappij ter zee bij de ontplooiing van
militaire inzetmiddelen grote voordelen. Zo was bevoorrading van geïsoleerde VN-steunpunten aan de kust en het vegen van mijnen mogelijk.100 De Noord-Koreanen en met
met hen de VRC en de Sovjet-Unie, beseften dat de strijd voor hen veelal zou neerkomen
op een landoorlog, waarbij het gros van hun aanvoerroutes over land liep en die van de
VN -strijdkrachten overzee. De keuze van communistische zijde voor het mijnwapen om
aan de maritieme eenheden van MacArthur afbreuk te doen lag daarom voor de hand.
Zeemijnen zouden gedurende de Korea-oorlog een serieuze bedreiging blijven vormen
voor de VN-zeestrijkrachten. De situatie was door een tekort aan Amerikaanse veegcapaciteit (ontstaan door een te gretige demobilisatie na 1945) vooral in 1950-1951 penibel.
Hoewel de uitspraak in het najaar van 1950 van rear admiral A.E. Smith, Commander
TF 95 , dat “the U.S. Navy has lost control of the sea. […]” overtrokken was, zouden de
westerse marines tijdens het Koreaanse conflict in totaal zeven schepen verliezen terwijl
tientallen vaartuigen schade opliepen.101 De (vaak gedateerde) mijnen zelf waren, zo bleek
al snel, in de zomer van 1950 door Moskou geleverd aan het regime in Pyongyang. Na
enige instructie door Sovjet-militairen te Wonsan verspreidden de Noord-Koreanen dit
wapentuig langs zowel de west- als de oostkust van het schiereiland en dan vooral nabij
de havensteden Chinampo en Wonsan.102
Mijnen leggen, North Korean style, kende een wat primitieve opzet. De projectielen
werden grotendeels ’s nachts met kleine vaartuigen als jonken eenvoudig met de hand
overboord gezet. De kleinere sampans konden meestal niet meer dan twee mijnen vervoeren, maar (de vermoede) aanwezigheid van slechts enkele van deze projectielen kon
een bepaald zeegebied dagenlang onveilig maken voordat ze getraceerd en geruimd waren. Dat er na een waarneming soms geen mijnen werden gevonden, nam niet weg dat
enkel de dreiging ervan al inzet vereiste van de VN-marines om een gebied mijnenvrij te
kunnen laten verklaren.103
Een meevaller voor de VN-zeestrijdkrachten aan de westkust was het gegeven dat bij laag
tij geankerde mijnen zichtbaar waren en zo hun positie verraadden. Een complicatie in
de Gele Zee vormde weer het feit dat daar een bijzonder groot formaat donker gekleurde
kwallen leefde; de Nemopilema nomurai, met een doorsnede van 1-2 meter. Deze dreven
vaak juist onder het wateroppervlak. Het laat zich raden dat dit meer dan eens tot vals
alarm leidde.104 Het nagenoeg ontbreken van getijverschillen en diepe wateren maakten
het zeegebied aan de oostkust meer geschikt voor het leggen van mijnenvelden. Ook de
Noord-Koreanen kwamen tot dit inzicht; in de loop van de oorlog concentreerde het
gros van hun mijnenlegoperaties zich dan ook in de Japanse Zee.105
Aanvankelijk hadden de VN-zeestrijdkrachten niet of nauwelijks te kampen met beschietingen vanaf de kust. Dit veranderde in de loop van 1951. In toenemende mate
dienden de marineschepen rekening te houden met vuur van goed gecamoufleerd of verdekt opgesteld veldgeschut met kalibers tussen de 75-105 mm. Deze kanonnen konden
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de geallieerde scheepsmacht tot ruim vijf zeemijl (tien kilometer) uit de kust bedreigen.
De aanwezigheid van dergelijke artillerie dwong de oorlogsbodems er overdag toe voortdurend van positie te wijzigen om het risico van treffers te verkleinen. Niettemin zouden
honderden zeelieden in het Korea-conflict sneuvelen ten gevolge van beschietingen door
deze batterijen en van klein kaliber vuur van de wal. Tevens liepen 28 marineschepen
beschadigingen op.106
Overige militaire gevaren bleven voor de VN-smaldelen achterwege. Hoewel de bemanningen de gehele oorlog alert bleven op aanvallen door onderzeeboten of vliegtuigen,
vonden deze respectievelijk niet en nauwelijks plaats. De (kleine) Noord-Koreaanse
marine bleef na enige schermutselingen in de beginfase van de oorlog binnengaats, de
Chinese en Sovjet-marines hielden zich afzijdig.107 De betrokken luchtmachten waagden
zich niet bezuiden de 38e breedtegraad en concentreerden hun aanvallen op lucht- en
landoppervlaktedoelen.
nationale caveats, doctrineverschillen en (mis)communicatie
De gezamenlijke inspanningen van de Amerikaanse en Britse (later Gemenebest) marines in de Koreaanse wateren hielden nog niet in dat deze multinationale vloot in alles
eenzelfde koers volgde. Londen wenste, evenmin als Den Haag (gehoord het debat op
30 juni 1950), betrokken te raken bij verdere inzetgebieden in het Verre Oosten waarop
Washington na de Noord-Koreaanse inval zijn pijlen richtte. Nadat COMNAVFE Joy op 30
juni het operationeel commando van het Britse smaldeel van rear admiral Andrewes op
zich had genomen, veranderde hij een eerdere algemene marine-order inzake de Koreainzet toen nog uitsluitend Amerikaanse zeestrijdkrachten onder zijn bevel stonden. Deze
Operation Order 5-50 kende in het vervolg de zinsnede “to include the Commonwealth
units for Korean operations only”, dus zonder hen te betrekken bij inzet bij Taiwan, waar
alleen de U.S. Navy zou optreden.108 In latere stadia in de strijd (denk aan de order inzake
Sovjet-onderzeeboten) trapte Londen nog enige malen op de rem, waar het Amerikaanse
voornemens betrof de oorlogsdoelen dusdanig uit te breiden dat Peking en Moskou
direct bij de strijd betrokken dreigden te raken.109 De TG 95.1 zelf zou nauwelijks hinder
ondervinden van nationale caveats; enkel traden de Zuid-Koreanen aan het eind van de
oorlog eigenzinniger op en kenden twee bij de Task Group ingedeelde (zelden inzetbare)
Thaise fregatten beperkingen waar het de bevelsverhoudingen betrof.110
Inzake doctrine en tactieken bestonden er eveneens verschillen tussen de marines van
de Commonwealth en de U.S. Navy, welke soms tot onenigheid leidden. Zo speelden
gedurende operaties commandanten die onder de white ensign dienden, eerder in op
situaties. Zij waren volgens Britse bronnen initiatiefrijker dan hun meer hierarchisch
denkende Amerikaanse collega’s. De laatsten speelden stelselmatig eerst nieuwe lokale
informatie door naar hun superieuren in afwachting van nieuwe orders om daarna pas
te handelen.111 Een verder onderscheid en tevens bron van onenigheid van Gemenebestzijde was het feit dat de U.S. Navy bij eigen infiltraties op de kust deze stelselmatig
vooraf lieten gaan door lucht en/of artilleriebombardementen. In de ogen van het commando TG 95.1 deed dit afbreuk aan het verrassingselement, wat vervolgens resulteerde in
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menig mislukte actie. Toch hielden de Amerikanen aan deze tactiek vast omdat, zoals
een vlagofficier van de Royal Navy verzuchtte, “this softening-up was always an essential
preliminary in American doctrine.”112 Ook uitten de Britse autoriteiten, naast zorgen over
uitbreidende Amerikaanse strategische doelen en omgang met militaire Chinese en Sovjet-vaartuigen, aanvankelijk twijfels over de verruiming van het begrip militaire doelen,
waarmee hele stedelijke gebieden in het vizier kwamen. Niet alleen speelde Washington
in de ogen van Londen hiermee Moskou in de kaart, ook vervreemdde het zo overige
Aziatische landen (lees het voor de Britten belangrijke India) van de VN-inzet en de de
facto westerse inzet in Korea.113
Een verdere uitdaging voor de multinationale zeemacht vormde de onderlinge communicatie. Hoewel er door voorgaande Anglo-Amerikaanse marine-oefeningen in Azië,
alsmede samenwerking in de Tweede Wereldoorlog tussen de U.S. Navy en de Gemenebest-marines bekendheid bestond met elkaars “signal books and procedures”, was er
in algemene zin op communicatievlak nog veel te winnen. Vooral het door de Amerikanen niet (voldoende) informeren van bondgenoten over bepaalde eigen (clandestiene)
operaties veroorzaakte meer dan eens onderlinge (militair-politieke) wrevel. Daarnaast
ontstonden er misverstanden door taalverschillen. Zo betekenen Engelse woorden in de
Verenigde Staten en in Groot-Brittannië niet altijd hetzelfde. Neem bijvoorbeeld een
term als availabe, die in de U.S. Navy betekent dat een schip gereed is voor onderhoud,
terwijl dit in de Royal Navy inhoudt dat een schip gereed is voor operaties.114 De problemen vergrootten indien bemanningen van participerende marine-eenheden het Engels
onvoldoende machtig waren. Zo kreeg rear admiral Andrewes, die in het najaar van 1950
inmiddels een divers multinationaal smaldeel commandeerde van schepen uit Australië,
Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Nieuw-Zeeland, de VS en Zuid-Korea,
ook Thaise vaartuigen toegewezen. Tot dusver had hij zijn pluriforme strijdmacht tot
tevredenheid van zijn superieuren aangestuurd, mede doordat de betrokken militairen
Engels als moedertaal hadden of deze taal voldoende beheersten. Met het Thaise aanbod
waren de grenzen van nationale verscheidenheid zijns inziens bereikt: “What we don’t
want is the gift of tongues so graphically described in the second chapter of the Acts of
the Apostles, a chapter which has proved the downfall of many an unwary lay reader
before now. Luckily we have no signs yet of any recruits from Phrygia or Pamphilia.”115
nabeschouwing
Alle tijdens het Korea-conflict ingezette KM-schepen dienden in een Gemenebest-smaldeel. Zodoende kunnen hierna centrale vraagstellingen van deze studie als de analyse
van optreden in multinationaal verband versus het nationaal mandaat, maar ook de
relatie met de Royal Navy, eenvoudig aan bod komen. Zaken als de uitsluitend op de
VS en bevelhebber MacArthur afgestemde bevelsverhoudingen, Brits-Amerikaanse logistiek en communicatie, maar vooral doctrineverschillen en nationale caveats, bieden hier
mogelijkheden toe. Onder meer doordat Whitehall aanvankelijk, evenals Den Haag, met
het oog op escalatie van het conflict huiverig was voor door Washington nagestreefde
verruiming van de strategische en tactische VN-doelstellingen in Korea. Daarnaast geeft
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de invulling van het aangekondigde takenpakket (blokkade en carrier-escorte, kustbeschietingen) en de omgang met bedreigingen (mijnen en kustartillerie) zicht op de wijze
waarop de Nederlandse marine als instrument van de nationale politiek in internationaal
verband in Korea optrad en eigen beleidsdoeleinden realiseerde.
Offensieven en tegenoffensieven juli 1950 - juli 1951

eerste inzet en evertsen�s folly
Hr.Ms. Evertsen, onder commando van luitenant-ter-zee der eerste klasse D.J. van Doorninck JAzn, ontving op 1 juli tijdens een reguliere patrouillevaart aan de oostkust van
Sumatra de order naar Surabaya op te stomen en zich daar te prepareren voor de missie
naar Korea. Na de Javazee in bijna haar volle lengte in recordtijd te hebben overgestoken,
arriveerde het schip op 3 juli 1950 in Surabaya. Na het versterken van de bemanning met
ongeveer honderd man, het verrichten van kleinschalige spoedreparaties en de nodige
bevoorrading, vertrok de torpedobootjager al op 7 juli naar Hongkong. Na een tussenstop in de Britse kroonkolonie liet de Evertsen op 16 juli in Sasebo het anker vallen. Daar
maakte Van Doorninck zijn opwachting bij Commander TG 96.8 rear admiral Andrewes.
Vergezeld door de Nederlandse marineattaché in Tokio, kapitein-ter-zee J.A.L. Muller,
bracht de commandant vervolgens een bezoek aan de Amerikaanse Commander, Fleet
Activities in Sasebo, commander Whalley. De Nederlandse torpedobootjager werd op 19
juli ingedeeld bij Task Unit 96.8.2, onder commando van captain J.S. Salter, die zijn vlag
voerde op de kruiser HMS Jamaica.116
TG 96.8 telde op dat moment slechts negen oorlogsschepen. Rear admiral Andrewes bezag gezien het overbelaste takenpakket van zijn smaldeel de komst van de Nederlandse
torpedobootjager dan ook als een welkome versterking. De “business-like appearance”
van de Evertsen maakte op hem bovendien “a very favourable impression”.117 De torpedobootjager kreeg een Britse liaisonofficier aan boord en vertrok op 20 juli als onderdeel
van TU 96.8.2 voor haar eerste patrouille in de Gele Zee. Ze diende tussen de vele eilanden
nachtelijke sweeps uit te voeren en verdachte scheepvaart te controleren. Diverse aangehouden vaartuigen hadden enkel vluchtelingen aan boord. Twee dagen later kreeg het
schip van Van Doorninck zijn eerste zelfstandige opdracht: het escorteren van een groot
Amerikaans troepentransportschip. Als opgemerkt ging TG 96.8 intussen na een reorganisatie in de bevelsverhoudingen als TE 96.53 door het leven; het West Korea Support Element.
Rear admiral Andrewes zwaaide nog immer de scepter over dit verder nog altijd louter
uit Gemenebest-schepen samengestelde smaldeel. In de dagen hierna volgden enige patrouilles waarbij de Evertsen posities van de Noord-Koreaanse kustartillerie beschoot en
onderzeebootescorte verleende aan de kruisers HMS Belfast en Kenya, die op 5 augustus
militaire infrastructuur bij Inchon onder vuur namen.118
Nadat zij op 9 augustus urenlang de kruiser HMS Kenya had geëscorteerd, kreeg de Evertsen die namiddag om 16.40 uur de order zelfstandig een verkenning langs de westkust te
maken. Hierop werd een hogere vaart gelopen. De scheepsleiding, zo getuigde commandant Van Doorninck later, realiseerde zich niet dat bij een handhaving van de periodieke
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“zigzagbeweging” zoals die tijdens het begeleiden van de Britse kruiser waren doorgevoerd, de generale koerslijn noordelijker lag dan de op de kaart ingetekende koerslijn.
Wat in deze omstandigheden niet hielp, was dat nadat de commandant om 17.40 de
brug had verlaten, de officier van de wacht behalve een korte blik op de kaart in wezen
geen peilingen meer uitvoerde. Het resultaat was dat de torpedobootjager om 18.31 uur
op het Fukusa Sho-rif liep.119 Er ontstond in de romp een achttien meter lange scheur,
waardoor diverse compartimenten in open verbinding stonden met de zee. Een groot
verlies aan stabiliteit trad op en de Evertsen maakte slagzij over bakboord. Bij het passeren
van golftoppen bolde vooral het dek boven de volgelopen koelruimte; een breuk aldaar
zou het verlies van het schip inhouden. Maatregelen als het overpompen van olie naar
het achterschip en het sluiten van een mangat in de koelruimte die werd leeggepompt,
brachten enige stabilisatie. De torpedobootjager had aan het onderwaterschip eveneens
majeure schade. De asdic dome was weggeslagen, beide schroefassen waren verbogen en
de schroeven kenden zware beschadigingen. Slechts met de bakboordschroef kon voorzichtig een aantal slagen worden gegeven. Tot overmaat van ramp stak een zware storm
op.120
Naar aanleiding van een schadebericht verleenden de kruiser HMS Kenya en de torpedobootjagers HMS Cossack en Cockade assistentie. Zij zetten ondanks de zware zeegang en de
duisternis pompen en stuthout over en brachten working parties aan boord om hand- en
spandiensten te verlenen. HMS Cockade nam hierna de Evertsen op sleeptouw. In de middag
van 10 augustus nam een Amerikaanse sleepboot dit karwei over, waarna de schepen op
11 augustus Sasebo binnenliepen. Met de nodige ironie gaven de Britten het rif de naam
‘Evertsen’s folly’.121 Niet alleen zij maar ook overige marines, zouden later gedurende het
Korea-conflict in de Nederlandse malheur delen. Zo strandden los van diverse kleine landingsvaartuigen, in de jaren 1951-1953 aan de Koreaanse westkust twee Zuid-Koreaanse
LST’s, waarvan er een verloren ging en de ander zwaar beschadigd raakte. In 1952 liep de
eerder genoemde HMS Constance zelf in deze wateren vast, waarna het wekenlang in dok
vertoefde. Iets wat evenzeer gold voor de torpedobootjager HMCS Huron, die in de zomer
van 1953 dit lot trof en vervolgens drie maanden in reparatie lag.122
Het aan de grond lopen van de Evertsen, door de officiële Britse marinegeschiedschrijving als een “misfortune” omschreven, vernam rear admiral Andrewes met verslagenheid.
“I am more than sorry”, zo rapporteerde hij. “Apart from losing a good ship, even only
temporarily, I feel very much for the captain and crew, […] keen and courageous.” De
Brit maakte zich bovendien in een bredere context zorgen over deze tijdelijke inkrimping
van zijn smaldeel: ook de torpedobootjager HMS Cossack moest hij ten gevolge van een
onderhoudsbeurt voor lange tijd missen.123 Na plaatsing van nieuwe schroeven en een
provisorisch herstel van de schroefassen in Sasebo, maakte de Evertsen op 14 september
een mislukte proefvaart in Japanse wateren. Andrewes besloot het schip vervolgens naar
HM Dockyard Hongkong te dirigeren voor verdere reparaties. Ook moesten daar de uitgeschoten kanons (bij het vertrek in Surabaya was hier geen tijd voor geweest) vervangen
worden. Op eigen kracht (dertien knopen) voer de torpedobootjager naar de kroonkolonie, waar ze dankzij haar Britse origine en de aanwezige expertise en faciliteiten grootscheepse en complexe reparaties kon ondergaan. Twee maanden na haar aankomst verliet
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de Evertsen op 23 november 1950 Hongkong om zich weer bij Andrewes’ smaldeel, nu
Task Group 95.1 geheten, te melden.124
Het onderzoek naar het incident van de Evertsen is illustratief voor de goede multinationale samenwerking in de eigen Task Group. De Nederlandse autoriteiten (evenals
trouwens de Franse ten aanzien van het fregat La Grandière) pasten zich wat betreft
disciplinaire vergrijpen aan aan de procedures als toegepast door de Royal Navy of
die van het Gemenebest. Zo stond de leiding van de Koninklijke Marine toe dat een
volledig uit Britse zeeofficieren Board of Inquiry het aan de grond lopen van de torpedobootjager onderzocht.125 De bevindingen van dit gremium vervingen bovendien
het bij Nederlandse wet voorgeschreven vooronderzoek door een eigen vlootvoogd ten
behoeve van een uitspraak van de Nederlandse Marineraad (het college dat ongevallen
met marineschepen onderzoekt). De laatste hoorde verder enige officieren, onder wie
de commandant. De Raad oordeelde in augustus 1951 op basis van het Britse rapport en het eigen verhoor dat Van Doorninck te verwijten viel bij het verlaten van de
brug zich onvoldoende bewust te zijn geweest van de “gevaarsmogelijkheden” van de
koers. Het ongeluk en hiermee de verplichte tijdelijke terugtrekking van Nederland
uit de Korea-inzet waren in de ogen van de raad “voor het overgrote deel” te wijten
aan “verwaarlozing der navigatie door de officier van de wacht.”126 Interessant is dat dit
onzorgvuldig handelen in de beginfase van de Korea-inzet mogelijk niet op zichzelf
stond. Volgens het Hoofd Machinekamer van Hr.Ms. Evertsen, luitenant-ter-zee der
tweede klasse J.L. Tuijnman, zou tijdens de begeleiding van het grote Amerikaanse
troepenschip tien dagen voor het ongeluk, een onnodig gevaarlijke manoeuvre nabij
de boeg van dit vaartuig hebben plaatsgevonden.127
vn-opmars, (inter)nationale reacties en inkrimping van de bondgenootschappelijke zeestrijdkrachten
In hetzelfde tijdsbestek dat de Evertsen zich tijdelijk van het Korea-front terugtrok,
bracht commandant TE 96.53 bij COMNAVFE een gevoelig punt inzake de inzet van de blokkadevloot aan de orde. Naar de mening van de Britse vlagofficier was “the movement of
seaborne enemy supplies, if any, […] negligible.” Hoewel de Amerikaanse vice admiral
Joy zijn mening deelde, viel deze boodschap slecht in kringen rondom general MacArthur.
De luchtstrijdkrachten meldden dat zij elke vorm van infrastructuur op transportgebied
alsmede de vervoermiddelen zelf hadden vernield (bruggen, spoorwegen, locomotieven).
Het was daarom voor de “military mind” op het hoofdkwartier niet meer dan logisch
dat de bevoorrading van de grote vijandelijke troepenmacht nu van overzee moest komen. Op dit vlak viel evenwel nauwelijks activiteit te bespeuren. Wel ontving Andrewes’
Task Group diverse meldingen door VN-vliegers van verdachte vaartuigen, maar dit waren
steeds onschuldige bootjes of eenvoudigweg ‘spookschepen’. Pas veel later bleek dat de
Noord-Koreanen met groot improvisatietalent gecamoufleerde noodbruggen en spoorlijnen bouwden en deze uitsluitend ’s nachts gebruikten. Verder greep het regime in
Pyongyang bij de bevoorrading massaal terug op de inzet van koelies. Op zee betrof het
kleinschalig structureel nachtelijk transport met sampans vlak onder de kust. Dit alles
222

vwBWoutofarea1116.indd 222

17-11-16 10:23

Varen, vechten en veiligheid. Het optreden van de Koninklijke Marine in Korea 1950-1955

was in 1950 nog onbekend, zodat MacArthur zijn marinecommandanten te verstaan gaf
de blokkade onverminderd voort te zetten.128
In de staf van de UN CiC maar ook in Washington kreeg menigeen ondanks deze frustratie, in de loop van augustus het idee dat de oorlog te winnen was. Het was op dat
moment duidelijk dat de strijdmacht van MacArthur standhield. Indien zijn troepen er
in slaagden uit het bruggenhoofd Pusan te breken, bestond de mogelijkheid het NoordKoreaanse leger een zware slag toe te brengen. Gegeven deze situatie nam bij de regeringTruman het optimisme toe: wellicht was het mogelijk niet alleen met containment op
de wereldwijde communistische dreiging te reageren. General MacArthur streefde bijvoorbeeld naar een herenigd Korea, een idee waar het Witte Huis steeds meer open voor
stond. Op 1 september 1950 kondigde president Truman namelijk aan dat de Koreanen
het recht hadden vrij, onafhankelijk en verenigd te zijn. Pyongyang kon, zo gaf het Amerikaanse staatshoofd te kennen, in het verlengde hiervan de eerste bevrijde hoofdstad
achter het IJzeren Gordijn zijn.129
Nadat MacArthur op 15 september met succes een grootscheepse amfibische aanval bij
Inchon aan de Koreaanse westkust had laten uitvoeren, drong hij de Noord-Koreanen in
het defensief. Spoedig volgde de bevrijding van Seoul en trokken Amerikaanse en ZuidKoreaanse troepen, alsook kleine contingenten uit Gemenebest-landen, over een breed
front op.130 Zonder de bondgenoten hierin te kennen, verbreedde de VS hierna het oorlogsdoel: ze richtte zich nu op de totale nederlaag van Noord-Korea. Dit was vastgelegd
in een besluit van de National Security Council. Op 27 september gaf president Truman
MacArthur toestemming de 38e breedtegraad te overschrijden. Op 7 oktober nam de
VN vervolgens een resolutie aan waarin de ‘unificatie en stabilisering’ van Korea werd gevraagd. Al diezelfde 7 oktober staken eenheden van MacArthurs strijdmacht genoemde
breedtegraad over.
In West-Europese regeringssteden als Londen en Den Haag maakte menigeen zich zorgen over de grensoverschrijding. Drees en zijn collega-ministers vreesden een escalatie
van het conflict, met alle gevolgen van dien voor het eigen grondgebied in Europa of
op zijn minst voor de Nederlandse positie in Azië. Bij sommigen op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken leefde de overtuiging dat de Chinese Volksrepubliek weinig meer
kon doen dan op de opmars naar het noorden te reageren met een tegenaanval.131 Deze
Haagse bedenkingen en een poging van minister Stikker een staakt-het-vurenresolutie
bij de VN in te dienen, kregen in Washington geen warm onthaal. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken D. Rusk liet zich hierover tegenover de Nederlandse
ambassadeur negatief uit waarna premier Drees zich uiteindelijk meegaand tegenover de
VS opstelde.132 Kennelijk durfde de minister-president Washington als beschermheer van
West-Europa na de terughoudende Haagse reactie op het verzoek om troepen, niet andermaal voor het hoofd te stoten. Wellicht woog voor de PvdA-voorman verder mee dat
Londen, dat eerder die zomer op de rem had getrapt inzake het uitbreiden van militaire
doelen met stedelijke gebieden,133 Washington niet officieel over de nieuwe Koreaanse
strategie kapittelde. Niettemin leefden in Whitehall wel degelijk zorgen over een mogelijke escalatie en een hiermee gepaard gaande bedreiging van de veiligheid in Europa en
Britse belangen in Azië.134 Te meer daar de bestaande VN-commandostructuur de volke223
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renorganisatie geen zeggenschap toestond in de door Washington aan general MacArthur
uitgevaardigde orders.135
Gezien de grote successen van de VN-landstrijdkrachten overwoog de staf van COMNAVFE
de vloot nabij Korea in omvang terug te brengen. De U.S. Navy voerde deze aanvang
november unilateraal al door. COMNAVFE vice admiral Joy riep vervolgens rear admiral Andrewes op 15 november op ook zijn Task Group in te krimpen. De Gemenebest-schepen
maar ook overige bondgenootschappelijke vaartuigen dienden in geval van een calamiteit wel stand-by te blijven in Hong Kong en Japan. Andrewes droeg hierop het bevel van
TG 95.1 over aan captain C.F.J. Lloyd-Davies en begaf zich aan boord van de kruiser HMS
Kenya naar Hongkong. De zich daar opwerkende Hr.Ms. Evertsen was gezien de gewijzigde frontsituatie de voorgaande weken nauwelijks in de Koreaanse wateren gemist. De
dislocatie van de schepen van TG 95.1 was eind november als volgt. In de wateren van Japan en Korea verbleven de Britse kruiser HMS Ceylon, zes Gemenebest-torpedobootjagers
en de juist weergekeerde Evertsen, en vier fregatten uit het Gemenebest.136 De vraag leek
zich aan te dienen wanneer zij naar hun thuisbases konden weerkeren.
terugkeer aan een ineengestort vn-front
Spoedig liep alles anders. Sterker: de omvang van de scheepsmacht bij Korea zou snel
weer toenemen. Peking had de opmars van de strijdmacht van MacArthur inderdaad
met groot ongenoegen aanschouwd en waarschuwde dat het “[would not] sit back with
folded hands and let the Americans come to the border”.137 Hierop bracht het Chinese
Volksleger vanaf medio oktober nagenoeg ongemerkt honderden militaire eenheden
over naar de zuidoever van de grensrivier Yalu. Eind november, op een moment dat de
verspreide strijdkrachten van MacArthur de noordgrenzen van Noord-Korea naderden,
sloeg dit zogeheten vrijwilligersleger van Mao Zedung, met een omvang van 300.000
man, genadeloos toe. Twee weken daarna was nagenoeg geheel Noord-Korea in handen
van de communistische strijdkrachten, met uitzondering van drie grote bruggenhoofden: Chinampo, Hungnam en Wonsan. De fronttsituatie was hiermee dramatisch gewijzigd. General MacArthur meende dat een aanval op de Volksrepubliek nu onvermijdelijk
was. Een gefrustreerde president Truman stelde op 30 november dat indien de militaire
situatie hierom vroeg, tal van maatregelen denkbaar waren, het gebruik van atoomwapens incluis. Hij voegde toe dat: “The military commander in the field will have charge
of the use of the weapons, as he always has.”138
In de Europese hoofdsteden sloegen deze woorden in als een bom. De Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken, Stikker, begaf zich direct naar Londen. Hier liet hij Foreign Secretary E. Bevin weten dat Nederland het Verenigd Koninkrijk volmondig steunde
indien het het Witte Huis namens Europa probeerde te overreden geen kernwapens in het
Korea-conflict in te zetten.139 Inderdaad vloog de Britse premier Attlee al snel naar Washington, bevreesd als hij was dat Truman binnen vijf jaar voor de derde keer boven OostAzië een atoombom zou laten afwerpen. In een reeks gesprekken met de Amerikanen
hoopte hij hen ervan te overtuigen het schiereiland voor het moment niet te ontruimen,
om zo een vernedering voor de VS en een mogelijke atoomaanval op de VRC te voorkomen.
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Daarnaast vroeg hij Washington na te denken over “some participation” van Londen in
toekomstige besluiten rondom de inzet van kernwapens. Ook besprak hij de mogelijkheid
van een vergelijk met Peking, opdat de Amerikanen hun aandacht op de West-Europese
veiligheid konden richten en Azië (lees: het voor het Verenigd Koninkrijk belangrijke India) zo westers gezind bleef. Truman, maar ook andere leden van de VS-regering, bezwoeren de Brit dat zij tot het uiterste toe Zuid-Korea zouden verdedigen en beloofden dat
zo lang MacArthur standhield, er vooralsnog geen sprake kon zijn van kernwapeninzet.
Vervolgens wees Secretary of State D. Acheson de Britten er koeltjes op dat de nationale
veiligheid van de VS belangrijker was dan buitenlandse publieke opinie. Bovendien zou
een voortgaande blijvende inzet tegen de Volksrepubliek in Korea een goed signaal zijn
naar Aziatische bondgenoten. Tenslotte merkte hij op dat de strijd tegen het communisme
wereldwijd was en de Amerikaanse bevolking geen begrip had voor een eventueel akkoord
in Oost-Azië met de VRC en op de achtergrond de USSR, terwijl de VS in Europa kosten nog
moeite spaarde om bondgenoten te wapenen tegen diezelfde Sovjet-Unie. De oorlog in
Korea ging zodoende onverdroten door, zonder inspraak van bondgenoten in het Amerikaanse beleid.140
De VN-zeestrijdkrachten dienden na de Chinese interventie intussen in te spelen op de
nieuwe situatie. Op 30 november vroeg COMNAVFE Joy alle inzetbare Gemenebest-schepen
in Oost-Azië direct te doen terugkeren naar de Koreaanse wateren. Diverse Britse schepen,
waaronder het vliegkampschip HMS Theseus met aan boord de juist tot vice admiral bevorderde Andrewes, gaven hieraan gevolg. Zijn Task Group kreeg de verantwoordelijkheid
over de gehele Koreaanse westkust, met uitzondering van de evacuatiehaven Chinampo.
Wel kreeg TG 95.1 tussen 4 en 5 december de order vanuit deze haven de evacuatie van
het Amerikaanse 8th Army te dekken. Dit gebeurde voornamelijk met vliegtuigen van
de door de Evertsen geëscorteerde Theseus. De ontruiming vond zonder vijandelijke tegenactie plaats, waarna het smaldeel zich toelegde op blokkadepatrouilles, het dekken
van de regio Inchon tegen luchtaanvallen, en verkenningen noordelijk van de centrale
frontlijn. TE 95.14, waar de Nederlandse torpedobootjager in participeerde, patrouilleerde
onder leiding van de kruiser HMS Kenya nabij Inchon.141 Een hernieuwd Chinees offensief
hing in de lucht en de schepen namen nabij de kust positie om eventueel oprukkende
vijandelijke troepen onder vuur te nemen. Ondertussen vorderde de evacuatie bij Inchon
gestaag en waren op 31 december al 32.000 man ingescheept.142 Niettemin was het moreel op dat moment aan boord van de marineschepen, zoals de Britse marinehistoricus
Grove opmerkt, “not high”.143 Los van het slechte zicht maakten de weersomstandigheden, “intense cold, frequent gales”, dat op het Nederlandse oorlogsschip overkomend
water onmiddellijk bevroor en er veel tijd verloren ging met het loshakken van ijsklompen die zich op het geschut hadden vastgezet.144
Gedurende het Chinese winteroffensief op oudejaarsdag 1950 lag het zogeheten Gunfire Support Element, bestaande uit de kruisers USS Rochester en HMS Ceylon en de torpedobootjagers HMAS Warramunga, HMAS Bataan en Hr.Ms. Evertsen, nog altijd op de
rede van Inchon. Gedurende de eerste dagen van de Chinese opmars concentreerde de
VN -marineinzet aan de westkust zich op Inchon, waar de evacuatie nog altijd voortging.
Op 4 Januari 1951 bestempelde de TG-commandant de situatie daar als “critical”. De
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schepen brachten zodoende “Interdiction fire” uit totdat de navolgende dag de evacuatie
ten einde kwam. In totaal waren overzee 68.913 militairen, 1404 voertuigen en 62.144
ton materieel veiliggesteld. Doordat verdere steunverzoeken uitbleven en het centrale
landfront inmiddels twintig mijl bezuiden Inchon lag, liet vice admiral Andrewes het
Gun-fire Support Element bij de havenstad ontbinden.145 De schepen richtten zich hierna
op blokkade- en escortetaken in de Gele Zee. Hierbij werden door de Evertsen diverse
jonken onderzocht met het oog op infiltraties en mijnenlegactiviteiten.146 Intussens stokte medio januari de vijandelijke opmars.
De VS startte onderwijl een diplomatiek offensief om in de VN steun te verzamelen en
Peking voor de interventie te veroordelen. Aanvankelijke Nederlandse bezwaren eind december 1950, van onder andere minister Stikker, die vreesde dat hiermee de westerse en
zo ook de Nederlandse positie in Azië in het geding kwam, bleven binnenskamers. Op
het departement van Buitenlandse Zaken sloeg namelijk allengs de stemming om. De
directie Internationale Organisaties (DIO) wees op de grote gevaren die een kritisch beleid
tegenover Washington in zich droeg. In januari 1951 stelde deze directie dat de eerdere
benadrukking van het voor Nederland lokaal belangrijke Aziatische perspectief de vertrouwensrelatie met de VS schaadde. Indien de Amerikanen zich van Nederland afkeerden
waren de gevolgen voor de veiligheid in Europa onoverzienbaar. DIO meende dat na Korea
waarschijnlijk ook Europa een communistische invasie te wachten stond. De verdediging
van het oude continent diende daarom prioriteit te krijgen, waarbij Amerikaanse militaire
assistentie doorslaggevend was. Nederland móest zodoende wel de VS steunen om een
buitenlandpolitiek van collectieve veiligheid onder leiding van Washington veilig te stellen.147 Drees, hierin gesteund door DIO, benadrukte in het kabinet dat de veiligheid van
Europa op dat moment in Azië op het spel stond. Op 31 januari 1951 stemde Nederland
dan ook in de VN in met een VN-veroordeling van de Volksrepubliek China.148 Ook anderszins zou het zich onthouden van commentaar op Washington inzake de aanpak van de
strijd in Korea, waar de Nederlandse marine-eenheden spoedig tactieken toepasten die
ver stonden van hetgeen het kabinet op 30 juni 1950 met de invulling van haar bijdrage
(scheepsescorte en tegengaan van infiltratie) voor ogen had gestaan.
vn-opmars naar de 38e breedtegraad januari - april 1951
Vanaf medio januari 1951 wonnen de VN-landstrijdkrachten terrein op de Chinezen, die
onder meer kampten met te lange bevoorradingsroutes. In de maanden hierna schoof
het front daarom gestaag naar het noorden op, naar de 38e breedtegraad.149 Vanuit zee
bombardeerden VN-marineschepen onophoudelijk vijandelijke posities. In februari vond
een wisseling in het marinecommando plaats, die teweeg bracht dat schepen van de
Commonwealth and International Forces voortaan structureel bij toerbeurt aan de oostkust inzet gingen zien.
Operaties oostkust februari - april 1951

Sinds zijn bevordering diende vice admiral Andrewes onder de Amerikaanse rear admiral
Smith, Commander Task Force 95, de UN Blockade and Escort Force. Dit was uit oogpunt
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van bevelsverhoudingen een merkwaardige situatie, maar in de praktijk had de Brit hier
geen problemen mee. Tot zijn verrassing kreeg COMNAVFE de order uit Washington dat
Andrewes vanaf 19 februari de Task Force 95 moest commanderen. De aanstelling was uit
politiek oogpunt evenwel verklaarbaar gezien de bezwaren die de Royal Navy en het Britse
publiek op dat moment hadden tegen het VS-standpunt dat het Atlantisch theater, (Allied
Command Atlantic) ACLANT, een Amerikaanse commandant kreeg.150 De Britse vlagofficier,
die al enige tijd constateerde dat de patrouillegang van ‘zijn’ schepen aan de westkust
geestdodend was, greep de nieuwe situatie aan om Gemenebest-schepen (en hiermee ook
de Evertsen) incidenteel aan Amerikaanse Task Groups aan de oostkust uit te lenen.151
De blokkadevloot was daar op 16 februari operaties gestart nabij Wonsan. Deze inzet,
ook wel bekend als de ‘siege of Wonsan’, zou tot het einde van de Korea-oorlog voortduren. Wonsan, de belangrijkste haven van Noord-Korea met een bevolking van 100.000,
kende een uitgebreide natuurlijke en beschutte baai, die bovendien ijsvrij was. De stad
lag aan de belangrijkste noordoostelijke spoorlijn- en autoverkeersroute en was tevens
het eindstation van de enige Noord-Koreaanse oost-west spoorlijn. Oorspronkelijk was
het de bedoeling enige eilanden voor de kust te veroveren met het oog op een nieuw
VN-offensief, maar al snel meende COMNAVFE dat bezetting van deze eilanden de controle
over de haven inhield. Een belegering van de stad vanuit zee zou bovendien veel vijandelijke troepen binden. Door de haveningangen vrij te houden van mijnen konden de
VN -zeestrijdkrachten bovendien naar believen Wonsan benaderen en beschieten en zo
proberen haar infrastructuur onbruikbaar te maken.152
Een vergelijkbare VN-inzet vond plaats bij de noordelijker gelegen steden Hungnam en
Songjin. Westerse schepen namen hierbij posities in op ruim vier tot vijf zeemijl (zeven
tot negen kilometer) uit de kust. Hun takenpakket bestond uit het bewaken van bepaalde delen van het spoorlijn- en wegennetwerk. Zodra zij enige beweging waarnamen
moesten ze hier vuur op uitbrengen.153 ’s Nachts vonden aan de hand van een overdag
opgesteld fire plan beschietingen van bruggen en dergelijke plaats. Ook bestookten de
oorlogsbodems kustbatterijen. In het laatste geval kreeg een schip een sector van counterbattery area assignment of responsibility toegewezen en moest bij waarneming van mondingsvuur de VN- scheepsartillerie hier direct op reageren. In de maanden maart en april
1951 participeerden achtereenvolgens Hr.Ms. Evertsen en vier Britse torpedobootjagers
van TG 95.1 in dergelijke patrouilles. Zij waren hierbij tijdelijk ingedeeld in TG 95.2 onder
het operationeel commando van rear admiral Smith, U.S. Navy, en traden op in de
Task Elements 95.21 en 95.22. Het schip van Van Doorninck werd daar tussen 5 en 24
maart inderdaad vergaand artilleristisch ingezet. Het betrof onder meer een langdurige
intense beschieting van Wonsan op 8 maart tezamen met de kruiser USS Manchester en de
torpedobootjagers USS Evans en USS C.S. Sperry,154 en een “rapid fire bombardment” met
enige Amerikaanse schepen op 15 maart op een grote vijandelijke troepenconcentratie
in hetzelfde gebied.155
Niet alleen in de regio van Wonsan kwam het Nederlandse marinegeschut in actie, ook
nabij Songjin nam de Evertsen, veelal in het gezelschap van Amerikaanse schepen, infrastructuur en militaire posities onder vuur. Nieuw voor de Nederlanders, maar evenzo voor
alle overige VN-zeestrijdkrachten, was dat diverse kustbombardementen in samenwerking
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plaatsvonden met helikopters die via radiocontact voor de schepen aanslagwaarneming en
verkenningen uitvoerden. De torpedobootjager kreeg sporadisch tegenvuur, zoals op 16
maart nabij Wonsan, waar enige mortiergranaten rondom het schip insloegen.156
Hoewel veel zeelieden bovengenoemde inzet inderdaad als een welkome afleiding zagen
voor de eentonige patrouilles aan de westkust, was die niet vrij van kritiek. Allereerst
eisten de patrouilles in de Japanse Zee hun tol op munitiegebied. Zo verschoot de Evertsen in een week tijd nabij Wonsan al ruim 2100 granaten.157 Het op peil houden van de
munitievoorraden, waarbij de Britse granaten (en hiermee ook de Nederlandse) helemaal
uit Europa moesten worden aangevoerd, vormde zo een permanente uitdaging. Verder
kon niet iedereen zich vinden in deze in wezen statische en defensieve vorm van inzet.
Immers, enige door de VN bezette eilanden voor de havens dienden permanent door de
marineschepen te worden verdedigd en mijnenvegers moesten tegen kustbatterijen worden beschermd. Van Britse zijde viel zo naar verloop van tijd de klacht te beluisteren dat
op deze wijze maritime flexibility in het gedrang kwam. Zo werd verzucht dat “the positions were to some extent reversed, in that where the naval forces had set out to contain
enemy ground forces, they themselves were in the end contained”.158
Operaties westkust januari - april 1951

Wat de westkust aangaat, voeren de schepen in de eerste maanden van 1951 welhaast
routinematig hun patrouilles als blokkadeschepen of fungeerden ze als bird dog. In het
eerste geval vond steeds stringenter controle van jonken plaats en werden vaartuigen
en hun bemanningen opgebracht en verhoord. In het laatste geval positioneerden torpedobootjagers en fregatten zich tussen de wal en het begeleidde vliegkampschip om
eventueel assistentie te verlenen aan in nood verkerende vliegers. Verder trad steeds meer
gewenning op in het gezamenlijk optreden met de Angelsaksische bondgenoten. Het
betrof naast bevoorrading op zee (een nagenoeg onbekend fenomeen voor de Nederlanders), het zich eigen maken van de Corpen Crazy Club methode: internationale vlaggenseinen en orders over de radio in diverse variaties Angelsaksische ‘slang’, die leidden
tot prompte koers- en snelheidswijzigingen in het jagerscherm van een vliegkampschip.159
Vice admiral Andrewes initieerde met het oog op de eerdere Chinese herovering van
geheel Noord-Korea en delen van Zuid-Korea, de bezetting van enige noordelijk van de
38e breedtegraad gelegen eilanden aan de westkust. Zij moesten dienen als uitvalbases
voor kustblokkade en het hinderen van vijandelijke mijnenlegoperaties. De landingen,
die veelal plaatsvonden bij de monding van de Taedonggang westelijk van de stad Chinampo, werden merendeels uitgevoerd door clandestiene anti-communistische NoordKoreaanse organisaties, waarvan Leopard de bekendste was. Deze stonden onder leiding
van officieren van het U.S. Marine Corps of de U.S. Army. Leopard ageerde vaak in
samenspraak met TG 95.1 en marinevaartuigen stonden haar met de scheepsartillerie bij.
Er was echter nauwelijks sprake van coördinatie met overige Noord-Koreaanse guerillagroepen die door de Central Intelligence Agency (CIA), of anderszins door Amerikanen,
werden aangestuurd. Daardoor was het moeilijk voor vice admiral Andrewes, net als zijn
opvolgers, inzicht te krijgen in deze clandestiene operaties, wat soms resulteerde in blue
on blue-incidenten.160 Te meer daar de communistische strijdkrachten nabij de zogeheten
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‘Route Cigarette’, een vaargeul tussen de eilanden Choda en Sok To die door mijnenvegers werd vrijgehouden van mijnen, veel activiten ontwikkelden en de guerilla’s vaak
unilateraal opereerden.161
terugwerpen chinees voorjaarsoffensief en aflossing april - juli 1951
De gestage opmars van VN-landstrijdkrachten vanaf eind januari maakte dat ze in maart
1951 posities innamen bij de 38e breedtegraad. De regering-Truman, hiertoe onder andere aangezet door de Britse premier Attlee, overwoog in deze situatie de Korea-oorlog
via onderhandelingen ten einde te brengen. De eigenzinnige general MacArthur voelde
hier niets voor en dwarsboomde een eventueel staakt-het-vuren door zijn troepen verder
op te laten rukken. Vervolgens openbaarde een Republikeinse afgevaardigde op 5 april in
het House of Representatives in Washington een brief van de opperofficier. Die riep hierin
op tot een nieuwe, offensieve buitenlandse politiek, waarin Azië en niet zozeer Europa
centraal stond en een herenigd Korea evenals aanvallen op de Chinese Volksrepubliek de
revue passeerden. Hoewel vele Amerikanen deze gedachten steunden, ondermijnden ze
het gezag van Truman en zijn containment politiek. De eerder al geïrriteerde president
verving hierop MacArthur als CiC in Korea door general M.B. Ridgway.162
Bijna tegelijkertijd liep de bevelsperiode van vice admiral Andrewes in het Verre
Oosten ten einde. Op 4 april vertrok de Britse vlagofficier aan boord van de kruiser HMS
Belfast uit Sasebo en droeg zes dagen later in Hongkong zijn functie als Second-in-Command, Far East Station over aan rear admiral A. Scott-Moncrieff. De laatste werd hiermee
tevens de nieuwe commandant van TG 95.1, waarbij rear admiral Smith, U.S. Navy, wederom TF 95 ging commanderen. Gelijktijdig kwam het tot een andere opzet van de bevelsstructuur van de VN-zeestrijdkrachten, waardoor Smith voortaan ressorteerde onder
de nieuwe Commander 7th Fleet, vice admiral H.M. Martin, in plaats van COMNAVFE. De
laatste bleef bevelhebber van alle VN-zeestrijdkrachten. Deze structuur vereenvoudigde de
samenwerking met de landstrijdkrachten, die nu nog maar met één marinecommandant
van doen hadden. Bovendien hoopte de marineleiding zo de coördinatie van de Amerikaanse carrier-strijdkrachten en die van de internationale blokkadevloot te verbeteren.163
De Nederlandse marinebijdrage aan de Korea-oorlog onderging aanvang april 1951
eveneens een verandering. Hr.Ms. Evertsen, dat zich op zijn laatste (nachtelijke) patrouille nog nabij de grens met de Chinese Volksrepubliek waagde, verliet op 15 april Sasebo
en voer naar Hongkong, waar het schip zou worden afgelost.164 De oorlogsbodem had
vanaf juli 1950 onder de VN-zeestrijdkrachten gediend en verliet, hetgeen bij menig Gemenebest-torpedobootjager usance was, na acht à tien maanden het missiegebied.165 Het
schip van Van Doorninck werd, zeer tot tevredenheid van de KM-leiding in Nederland,
bij zijn afscheid overladen met tevredenheidsbetuigingen van Britse en Amerikaanse
marine-autoriteiten.166 Dit laatste was “het beste wat een Nederlands marineschip kan
thuisbrengen”, aldus een enthousiast commentaar van de Volkskrant.167
In de Britse kroonkolonie meerde op 18 april Hr.Ms. Van Galen onder commando van
kapitein-luitenant-ter-zee A.M. Valkenburg langszij de tegelijkertijd daar aangekomen
Evertsen. De Van Galen, eveneens een voormalige Britse destroyer, was op 16 maart uit
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Den Helder vertrokken. De bevelvoerend officier168 had onder andere de nadrukkelijke
instructie gekregen “er bij voortduring voor [te] waken” dat zijn schip “niet zal worden
ingezet voor gevechts- of bewakingstaken anders dan die, voortvloeiende uit de actie
der Verenigde Naties inzake Korea (dus b.v. geen acties in verband met Indo-China of
Formosa).”169 Hoewel een en ander in lijn was met het mandaat als door de regering
gesteld in het parlement in juni 1950, kan niet aan de indruk ontkomen worden dat de
instructie verband hield met de tegenstrijdige geluiden uit het Amerikaanse kamp. Het
lijkt er overigens op dat de Nederlanders kennelijk onbekend waren met de van 30 juni
1950 daterende aangepaste Amerikaanse Operational Order 5-50 inzake het beperkte
missiegebied van de internationale zeestrijdkrachten bij Korea. Deze begrenzing kwam
immers tegemoet aan Britse bezwaren tegen een eventuele anti-communistische inzet
elders in Oost-Azië. Mocht Den Haag deze order al gekend hebben, dan was ze in ieder
geval niet gerust op een strikte doorvoering ervan.
Na enige dagen met zowel de Evertsen als Britse vlooteenheden te hebben geoefend,
vertrok Hr.Ms. Van Galen op 28 april uit Hongkong naar het Japanse Sasebo, dat het
op 1 mei bereikte en waar de torpedobootjager aanvankelijk werd toegevoegd aan TE
95.11.170 Op dat moment was het langverwachte Chinese voorjaarsoffensief, dat op 22
april startte, vastgelopen zonder dat de communistische tegenstanders grote terreinwinst
hadden geboekt. Een nieuwe aanval hing in de lucht. Ook ging het gerucht dat vanaf
de Yalu Golf infiltranten en voorraden per sampans en andere kleinere vaartuigen over
zee de opbouw van de vijandelijke strijdkrachten ondersteunden. Dit laatste gegeven en
de pogingen van Noord-Koreanen nieuwe mijnenvelden aan te leggen nabij het door
de organisatie Leopard bezette eiland Choda en de ‘Route Cigarette’, alarmeerden rear
admiral Scott-Moncrieff. Hij stuurde zowel aan op inzet van enige Amerikaanse mijnenvegers als op een schijnlanding die de vijand moest afleiden. Met het laatste hoopte de
Brit bovendien de druk op de eigen landstrijdkrachten te verminderen.171
Op 16 mei, dezelfde dag dat de Chinezen andermaal de aanval inzetten, voer TG
95.1 uit met onder meer Hr.Ms. Van Galen. Zeker nadat was gebleken dat het vijandelijke offensief niet de westkust bedreigde, zette Scott-Moncrief zijn landingsplan
door. Hierop liet hij na een kustbombardement ten oosten van Choda bij Naenjong
en Sidong, de schijnlanding uitvoeren en gingen Royal Marines en Leopard-guerilla’s
aan land. Na vruchteloos twee verlaten dorpen in brand te hebben gestoken scheepten
de heren zich weer in. De Britse vlagofficier betreurde dat “this stirring demonstration
had such a poor audience”. Zoals de officiële geschiedschrijving van de Royal Navy
terecht opmerkte: “for the moment it appeared that rather than drawing enemy troops
and aircraft into the area, the operation had resulted in driving them away!” Een week
later was in de regio evenwel sprake van opvallend verhoogde vijandelijke activiteit,
zodat de operatie kennelijk toch enige vruchten had afgeworpen. Bovendien waren de
marinecommandanten tevreden over de samenwerking met Leopard, die eerder niet
altijd naar behoren was verlopen.172
Eind mei 1951 liep ook het tweede Chinese offensief vast. De VN-landstrijdkrachten en
de Zuid-Koreanen trokken hierna in noordoostelijke richting op. De zeestrijdkrachten
vervielen in hun routine-activiteiten als controle van de blokkade en kustbeschietingen.
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Dit gold eveneens voor Hr.Ms. Van Galen, waarvan de bemanning na de artillerie-ondersteuning bij de schijnlanding snel thuis raakte in zaken als in multinationaal verband
varen met inbegrip van de Corpen Crazy Club-methode, en in de overige dagelijkse inzet
langs de westkust.173 Hoewel de commandant van het 8th Army, general J.A. van Fleet, in
de loop van juni goede hoop had de oorlog te kunnen winnen door de opmars te ondersteunen met amfibische aanvallen, besliste de politieke leiding anders.174
Politieke overwegingen remden in dit tijdsbestek de militaire operaties. Na de interventie van de Chinese Volksrepubliek was de volkerenorganisatie gestaag gaan aansturen
op beperking van het conflict en een noordgrens van Zuid-Korea die ongeveer overeenkwam met die van vóór 25 juni 1950. Op basis van het laatste, zo liet VN-secretarisgeneraal Lie op 1 juni weten, viel te onderhandelen over een staakt-het-vuren. Een week
later deed Acheson, de U.S. Secretary of State, een vergelijkbare uitspraak.175 Op 23 juni
gaf de Sovjet-vertegenwoordiger in de VN-veiligheidsraad te kennen dat ook Moskou
geloofde dat de tijd rijp was voor onderhandelingen, een mening die Peking twee dagen
later deelde.176 De besprekingen, die op 10 juli van start gingen, sleepten zich hierna met
vele onderbrekingen nog twee jaren voort.177
Vanuit militair oogpunt waren begin juli, aldus de officiële Britse geschiedschrijving van de Royal Navy, onderhandelingen alleen gunstig voor de zich nog altijd terugtrekkende Chinese en Noord-Koreaanse troepen. De bewegingsoorlog veranderde
zo namelijk in een statisch conflict nabij de 38e breedtegraad, waar communistische
eenheden met de inzet van grote contingenten koelies zwaar versterkte stellingen
bouwden. Ook kenden zij in deze omstandigheden minder problemen ten gevolge van
hun notoir langzame en primitieve communicatielijnen. De strijdkrachten van general
Ridgway daarentegen, kregen niet langer gelegenheid hun overwicht uit te buiten op
het gebied van manoeuvre, logistiek en amfibische slagkracht.178 Een en ander berustte
niet op toeval: Stalin beoogde met zijn toestemming betreffende onderhandelingen de
VS voor langere tijd in Oost-Azië te binden met een stellingenoorlog. De besprekingen konden in zijn ogen dan ook niet lang genoeg voortduren. “A drawn out war”,
zo verklaarde hij op 5 juni 1951 tegenover Mao Zedung, “gives the possibility to the
Chinese troops to study contemporary warfare on the field of battle and in the second
place shakes up the Truman regime in America and harms the military prestige of the
Anglo-American troops.”179
Den Haag, dat als opgemerkt begin 1951 haar belangen in Azië ondergeschikt had
gemaakt aan het veiligheidsbeleid in Europa en daarom Washingtons Korea-politiek
steunde, bezag een mogelijke diplomatieke oplossing van dit conflict met instemming.
Hoewel de oorlog nog twee jaar zou duren, had ze voor de Nederlandse regering geen
prioriteit meer. De patstelling aan de frontlijn en het hiermee verdwijnen van implicaties
van het conflict voor Nederland zelf deden de politieke aandacht voor Korea verslappen.180 Wel hielden Drees en de zijnen vast aan inbreng met zee- en landstrijdkrachten
om als trouwe bondgenoot de Amerikanen te blijven behagen.
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nabeschouwing
De Nederlandse marinebijdrage aan de VN-zeestrijdkrachten verliep in het eerste oorlogsjaar zowel vanuit het oogpunt van politiek Den Haag als KM-zijde naar wens. Schepen en
bemanningen waren al snel “versmolten” met hun Gemenebest-bondgenoten. Dit was
terug te voeren op het feit dat de wapenplatforms die de Nederlanders bemanden Brits
waren en het gegeven dat de ‘Jannen’ veelal vertrouwd waren met Royal Navy-procedures
en doorgaans het Engels machtig waren. Last but not least woog mee dat de Nederlanders
professioneel optraden tijdens gevechtsacties en nationale geweldsrestricties in het Koreaanse missiegebied ontbraken.181 De torpedobootjagers voerden derhalve zonder mankeren uit wat Angelsaksische TG Commanders opdroegen. De moeiteloze samenwerking
met de Commonwealth-eenheden werd verder onderstreept in de afhandeling door een
Britse onderzoekscommissie van de stranding van de Evertsen. Kortom: de Nederlandse
regering hoefde, afgezien van het incident met de Evertsen, geen moment te vrezen dat
de eigen militair-maritieme operaties in het Korea-conflict in Washington of Londen een
verkeerde indruk maakten. Sterker: zowel kopstukken van de Royal Navy als van de U.S.
Navy lieten zich waarderend over deze inzet uit.
Wel waren er Haagse politieke zorgen over de zich uitbreidende VS-doelen op momenten dat de frontsituatie voor de door de Amerikanen geleidde VN-troepenmacht zeer gunstig of juist dramatisch was. Voor eigen politieke speelruimte en standpunten, die vooral
minister Stikker gelet op de Nederlandse belangen in Azië voorstond, bleken de marges
te klein. Met name op instigatie van de anti-communistische en bovenal pragmatisch
ingestelde Drees, maar ook na aandringen van enige Atlantisch gerichte ambtenaren van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, koos het kabinet ervoor Washington te volgen.
Het was een volgzaamheid die de veiligheidspositie van het land in Europa na 1945 nu
eenmaal dicteerde. Dit besef leefde evenzeer in andere West-Europese landen, zoals het
veelal door Nederland gevolgde Groot-Brittannië, dat weliswaar de VS soms kritisch bejegende, maar uiteindelijk weinig meer kon dan zich bij de nieuwe machstverhoudingen
neerleggen.182
De in juli 1951 bereikte patstelling aan het front en de spoedig hierna gestarte onderhandelingen maakten niet alleen dat de Korea-oorlog geen implicaties meer voor
Nederland in Europa had, maar deden het conflict daarenboven nagenoeg van de Haagse
politieke agenda verdwijnen. De Nederlandse militairen kregen met het oog op het politiek volgen van de VS, maar wellicht ook ten gevolge van (publieke) desinteresse, carte
blanche in het uitzendgebied. De professionele en niet aflatende inzet van in dit geval
de Nederlandse torpedobootjagers, ook waar het een nieuw type opdrachten betrof als
het bombarderen van stedelijke gebieden en infrastructurele werken, konden rekenen
op grote waardering van de Angelsaksische militaire leiding. Dit laatste streelde de Nederlandse marinetop, die niet naliet er publiekelijk sier mee te maken dat de KM in een
oorlogszone gemakkelijk met de ‘eredivisie’ van de westerse zeestrijdkrachten optrok.
Dat hierbij de eerdere regeringsbelofte aan het parlement, officieel niet onder Britse
of Amerikaanse leiding te opereren terzijde was gelegd en niet door de Tweede Kamer
gemandateerde tactieken werden toegepast, mocht niemand meer deren of interesseren.
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Patstelling aan het front 1951 - 1953

gevolgen van de bestandsbesprekingen voor de maritieme operaties
Door de naderende bestandsbesprekingen nam de inzet van de westerse marines rond
Korea geenszins af. Sterker: deze dienden in de ogen van COMNAVFE te intensiveren om de
vijand zo onder druk te houden nog voordat de onderhandelingen van start gingen. Dit
hield hij zijn nieuwe commandant van TF 95, rear admiral G.C. Deyer, U.S. Navy, dan
ook duidelijk voor. 183
Operaties westkust juli - december 1951

Al snel na het begin van de besprekingen wilde de VN-legerleiding de communitische
claim betwisten dat zij een gebied van tweehonderd vierkante kilometer ten zuiden van
de 38e breedtegraad en westelijk van de rivier Imjin (het schiereiland Ongjin inbegrepen) in handen hadden. In dit gebied opereerden namelijk diverse de VN-strijdkrachten
goedgezinde Noord-Koreaanse guerilla’s zoals de Salamander-organisatie. Bovendien lag
in dit gebied de delta van de rivier Han, de waterweg die Seoul met de zee verbond. General Ridgway zag graag dat de maritieme toegangsweg tot de Zuid-Koreaanse hoofdstad
niet onder communistische controle stond.184 Aan de westkust waren vanaf medio juli
1951 tussen de mondingen van de rivieren Han en Taedonggang daarom structureel
schepen van TG 95.1 te vinden ter ondersteuning van de guerilla’s. Meer zuidelijker opereerde het door Hr.Ms. Van Galen geëscorteerde Carrier Element (TE 95.11), dat luchtaanvallen lanceerde tegen het schiereiland Ongjin.185 Nabij de door haar beschermde vliegkampschepen voerde de Nederlandse torpedobootjager tezamen met de Canadese HMCS
Cayuga op 29 juli dieptebommenaanvallen uit op een “probable submarine contact”. Al
spoedig bleek dat de schepen slechts een onbekend rif bestookten.186 De eerste helft van
augustus volgde voor het smaldeel van Scott-Moncrieff grootschalige artillerie-inzet in
de monding van de Taedonggang, om zowel een voorgenomen vijandelijke aanval op het
door guerilla’s bezette eiland Sok To als beschietingen door twee 120mm-kanonnen op
het schiereiland Amgak tegen te gaan. ‘Cigarette patrol”, bestaande uit Hr.Ms. Van Galen en drie Gemenebest-torpedobootjagers, nam hierop Noord-Koreaanse posities onder
vuur.187
De ondersteuning van door de VN bezette eilanden in de Gele Zee boven de 38e breedtegraad vroeg intussen steeds meer de aandacht van TG 95.1 Dit was terug te voeren op
het toegenomen belang dat de VN-lucht- en landmachtleiding hechtten aan deze eilanden nadat het landfront in noordelijke richting was opgeschoven. Verscheidene door de
CIA, het U.S. Army en de Zuid-Koreaanse regering ondersteunde heimelijke organisaties,
maar ook militairen van de U.S. Air Force, lieten zich steeds meer op deze eilanden zien.
In het laatste geval betrof het sea air rescue parties en personeel van radarstations. In het
eerste geval ging het om guerilla- en inlichtingeneenheden met een vaak schimmige
achtergrond. Enkel met de eerder genoemde organisatie Leopard was enige afstemming
door TG 95.1 mogelijk door tussenkomst van (veelal Amerikaanse) liaisons, Tognakis of
Tognagis genoemd. In overige gevallen was er in de woorden van rear admiral ScottMoncrieff sprake van een “most unsatisfactory situation”.188
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Eind november probeerden de Noord-Koreanen de eilanden onder de kust benoorden
de 38e breedtegraad te heroveren.189 TF 95 ontving daarom op 2 december de richtlijn van
de UN CiC dat de verdediging van diverse van deze door luchtmachtcontingenten bezette
eilanden de hoogste prioriteit kreeg. Blokkade- en escortetaken kwamen voortaan op een
tweede plan. De staf van de Task Force, evenals Scott-Moncrieff, oordeelde evenwel dat
de marine deze defensietaak niet alleen voor haar rekening kon nemen. Inzet met ZuidKoreaanse mariniers juichte ze, gelet de indirecte verantwoordelijkheid die hierin voor
de marine opgesloten lag, evenmin toe. Het 8th Army, de instigator van deze defensieve
en bindende marine-acties, kon zelf geen troepen leveren voor de eilandgarnizoenen.
Operaties door irreguliere organisaties als Leopard lagen evenmin voor de hand. Zij hadden namelijk, evenals overige irreguliere- maar ook luchtmacht-eenheden, de richtlijn
de eilanden bij een vijandelijke aanval te ontruimen. Uiteindelijk kwam het tot de opzet
van de Covert Clandestine and Related Activities, Korea (CCRAK), waarbij Amerikaanse
officieren voor de Noord-Koreaanse guerilla’s op de eilanden een verdedigingsplan uitwerkten. Recent opgeleidde Zuid-Koreaanse mariniers zouden bovendien alsnog garnizoenstaken toegewezen krijgen.190
Hr.Ms. Van Galen, dat medio december als onderdeel van TE 95.12 bij ‘Route Cigarette’ patrouilleerde om mijnenleg-operaties en verovering van de eilanden tegen te gaan,
beschoot in het kader van dit nieuwe takenpakket ’s nachts diverse doelen nabij door
guerilla’s bezette eilanden en vijandelijke troepenconcentraties op het vasteland tegenover het eiland Sok To. Tevens inspecteerde de torpedobootjager vruchteloos de nodige
jonken en voerde het overdag escortediensten uit voor de vliegkampschepen HMAS Sydney
en het USS Badoeng Strait.191
Operaties oostkust juli - december 1951

Aan de oostkust brachten VN-schepen gedurende de eerste weken van de bestandsbesprekingen het gebruikelijke patroon uit van vuur op militaire posities en infrastructurele
werken, zij het in een verhoogd tempo.192 Tussen 10 en 22 augustus was de Van Galen
tezamen met Amerikaanse eenheden van TE 95.21 voor de havensteden Wonsan, Songjin
en Chongjin te vinden. Daar voerde het, vaak in het gezelschap van de kruiser USS Toledo,
diverse (nachtelijke) bombardementen uit. Vooral het tijdens deze patrouilles zelfstandig kunnen bepalen van doelen als “fabrieken, barakken, kustbatterijen en troepenconcentraties” maakte deze operaties tot een “attractie”. Deze veelal intense beschietingen
stonden bij de kanonniers bekend als “tuintjes harken”.193 Dit enthousiaste artilleristische
optreden van het KM-schip bleef niet onopgemerkt bij de Amerikaanse rear admiral G.C.
Dyer, commandant TF 95, die zijn vlag voerde op de Toledo. Tevreden constateerde commandant TG 95.1 Scott-Moncrieff in Sasebo dat het Nederlandse vaartuig “earned high
praise for her efficiency” van Dyer, vooral waar het “anticipation of requirements when
manoeuvring” betrof. Niet vrij van nationale eigendunk en met een sneer naar het rigide hierarchische Amerikaanse commandosysteem, noteerde de vlagofficier van de Royal
Navy: “I know that this [het compliment voor de Van Galen] is fully deserved, […], and
I cannot but feel that this is the fruit of British training, but this matter of initiative by
junior officers never fails to surprise the U.S. Navy.”194
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Na de zomer van 1951 hoopten general Ridgway en vice admiral Joy de Noord-Koreanen in Kaesong tot een meer meegaande houding te brengen door aan de oostkust met
massale aanvallen van een compleet vlootverband grote delen van de vijandelijke infrastructuur te verlammen.195 Zodoende kwam het tot de opzet van speciale, grotendeels
door Gemenebest-schepen gevormde taakgroepen. Deze omvatten torpedobootjagers,
kruisers, een vliegkampschip en grote, met raketten uitgeruste landingsvaartuigen, die in
een tijdspanne van 48 uur aanvallen op industriële complexen moesten uitvoeren. Medio
september 1951 bestookte een Task Group Wonsan. In oktober volgde een soortgelijke
operatie in de Kojo-regio.196 Ook Hr.Ms. Van Galen raakte dat najaar bij een dergelijk
bombardement betrokken.197
Onder de codenaam operatie Athenaeum diende, gelijk in Wonsan en Kojo, nu bij
Hungnam een grootscheeps tweedaags bombardement plaats te vinden. De voor deze
inzet gevormde TG 95.8 stond onder bevel van rear admiral Scott-Moncrieff. Het smaldeel
bestond uit drie elements: TE 95.81, HMS Belfast (vlaggenschip), HMAS Tobruk, Hr.Ms. Van
Galen, TE 95.82, HMAS Sydney (vliegkampschip), hms Constance, HMCS Sioux, USS Hyman,
en TE 95.83, drie Amerikaanse Landing Ships Mechanized Rocket (LSMR)’s. Nadat de vaartuigen ’s ochtends om 07.45 uur bij helder weer posities voor de kust hadden ingenomen,
volgden er vijf aanvalsgolven op eerder met behulp van luchtfoto’s vastgestelde doelen.
De oorlogsbodems volgden hiertoe, met een snelheid van tien knopen, tevoren aangewezen patrouillelijnen. In de namiddag trok de Task Group zich terug, waarna ’s avonds nog
een aanval met de door de Van Galen en HMAS Tobruk geëescorteerde LSMR’s plaatsvond.
Op 21 november volgde een vergelijkbare beschieting, maar dan zonder de LSMR’s.198
De Nederlandse torpedobootjager liet zich bij deze operatie niet onbetuigd. Op 20
november wist ze treffers te boeken op een voedseldepot, een magnesiumfabriek, twee
huizenblokken en vier artillerieopstellingen. De volgende dag hadden de kanonniers van
de Van Galen enige artillerieopstellingen, een voedseldepot en een huizenblok op de korrel genomen.199 Commandant Valkenburg, die ten gevolge van een gebroken enkel het
bevel in november grotendeels aan luitenant-ter-zee der eerste klasse R.M. Elbers had
moeten laten, stelde dat de deelname aan operatie Athenaeum door de bemanning “very
much appreciated” was. Deze “actionbombardments” met luchtverkenning en registratie
van inslagen en correcties vanuit helikopters waren in zijn ogen een “excellent exercise for
everybody in the ship”.200 Rear admiral Scott-Moncrief was eveneens te spreken over de
inzet van Hr.Ms. Van Galen: “[she] put up her usual very able performance during this
operation”.201 Hij feliciteerde de Nederlanders dan ook “[…] on making an extremely
good show of your indirect bombardment.”202 Bovendien was de Britse vlagofficier “very
pleased” dat het Nederlandse schip “had no difficulty in using United States air spotting
procedure with Australian pilots”.203 Gelet op de overige, in een Britse interne publicatie (zie de verwijzingen in dit hoofdstuk naar Commonwealth Naval Operations) geuite
tevredenheid over het Nederlandse optreden, kan er vanuit worden gegaan dat het bovengenoemde Brits-Amerikaanse commentaar niet alleen voortkwam uit beleefdheden
ten opzichte van een kleinere bondgenoot. Kortom: ook op dit tactische vlak toonden
de Nederlanders hun kunnen bij geïntegreerd multinationaal optreden met de Angelsaksische bondgenoten.
235

vwBWoutofarea1116.indd 235

17-11-16 10:23

Hoofdstuk 4

Of het militair-strategische doel van deze aanval, te weten het verlammen van een vitaal
deel van de Noord-Koreaanse infrastructuur, met operatie Atheneum en vergelijkbare
eerdere operaties bereikt werd, was evenwel de vraag. Scott-Moncrieff merkte na afloop
van het Hungnam-bombardement dan wel op dat “numerous smokeless factory chimneys and gutted buildings testified that the city was of little use to the enemy”, maar hij
moest tevens constateren dat de materiële schade leek mee te vallen. Bovendien was er
in de avond van 21 november slechts een gering aantal brandhaarden en explosies waar
te nemen.204 Tot een wijziging in de houding van de Noord-Koreaanse delegatie bij de
bestandsbesprekingen leidde dit type marine-inzet vooralsnog niet.
algemeen verloop van de oorlog 1952
De oorlogssituatie aan land veranderde in 1952 weinig; de frontlijn bleef nagenoeg gelijk
aan die gedurende het begin van de bestandsbesprekingen in juli 1951. Wel kwam het
vanaf de zomer tot zwaardere gevechten nadat de VN-legerleiding had besloten de tegenstander met een reeks uitvallen harder aan te pakken. Deze resulteerden in toenemende
verliezen, vooral onder Zuid-Koreaanse eenheden. De vijand had geprofiteerd van de statische frontsituatie, waardoor zij in staat was geweest een complex versterkt systeem van
loopgraven en tunnels aan te leggen. Ook beschikten de Noord-Koreanen en Chinezen
intussen over meer artillerie en tanks, zodat zij wat geschut betrof een overwicht kenden
op de VN-landstrijdkrachten.
De zeestrijdkrachten kregen in 1952 in hun uitvalsbases te maken met een nieuwe politieke situatie. Op 28 april 1952 kwam het tot een officieel vredesverdrag tussen Japan en de
VS, alsmede enkele andere westerse landen, Nederland inbegrepen. Het gebruik van Japanse
havens en marinebases kwam hiermee in een ander daglicht te staan, omdat deze eerder
voorhanden waren op grond van het feit dat de meeste aanwezige marines als bezettingsmachten hier het recht toe hadden. Enkel de VS, die het verdrag (inclusief een binationaal
bondgenootschap) had uitgewerkt, had hierna nog een rechtspositionele grond voor hun
militaire aanwezigheid in Japan. De overige landen met troepen en schepen in het land
dienden voortaan inzake bijvoorbeeld rechtspleging en belastingen met de Japanse autoriteiten afspraken te maken. Een groter probleem vormde het feit dat de eerder door de
Australische marine beheerde werven en dokken in Kure niet langer vanzelfsprekend voor
de Gemenebest-marines (en in het kielzog hiervan de KM) beschikbaar waren.205
In de loop van het jaar onderging de VN-marineleiding een reeks persoonlijke wijzigingen. Op 3 maart loste vice admiral R.P. Briscoe zijn ranggenoot Martin af als Commander
7th Fleet en admiral Briscoe volgde op 20 mei Joy op als COMNAVFE. Commander TF 95
Dyer verwelkomde eind mei rear admiral J.E. Cingrich als zijn opvolger, en de Britse
vlagofficier Scott-Moncrieff werd op 23 september afgelost door rear admiral E.G.A.
Clifford als Commander Task Group 95.1.206 Ook kwam het weer tot een wijziging van
de Nederlandse bijdrage aan de VN-zeestrijdkrachten. Medio januari zou de Van Galen
haar laatste patrouilledienst aan de westkust afrondden, om daarna naar Hongkong op
te stomen, waar op 27 februari de aflossing wachtte in de vorm van de torpedobootjager
Hr.Ms. Piet Hein.207
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Operaties westkust

Op 6 januari nam de VN-legerleiding het besluit de volledige verdediging van alle belangrijke door de volkerenorganisatie bezette eilanden voor de Koreaanse kust aan de marine
te laten. Wat de westkust betrof kreeg rear admiral Scott-Moncrieff nu de verantwoording over de defensie van relevante delen van de archipel aldaar. In deze situatie volgde
een wijziging in de opzet van TG 95.1. Deze kreeg een nieuw task element toebedeeld, te
weten TE 95.15. Dit waren de eilandgarnizoenen onder bevel van colonel USMC W.K. Davenport. TE 95.15 kreeg bovendien een liaisonofficier van de staf van TG 95.1 toegewezen.
Majoors van het U.S. Marine Corps namen het commando over elk van deze eilanden op
zich. (Amerikaanse) officieren van de organisatie Leopard richtten zich weer uitsluitend
op hun inlichtingen en guerillataken. Tenslotte arriveerden spoedig de eerste Zuid-Koreaanse mariniers en enige helikopers ten behoeve van de verdediging van (en de communicatie tussen) de eilanden en de daar opererende marineschepen.208
Rear admiral Scott-Moncrieff gaf hierna nieuwe richtlijnen aan zijn scheepscommandanten. Deze hadden ten doel de eilandendefensie te versterken, maar moesten tevens
voorkomen dat zijn schepen in de statische landoorlog werden meegezogen. Onder Gemenebest-marineofficieren viel namelijk te beluisteren dat de Blockade and Escort Force “[…]
might more properly […] be called the Naval Defence Element”.209 In deze woorden klonk
de vrees door voor inperking van maritime flexibility die Scott-Moncrieff’s voorganger Andrewes had geuit. Elke task unit kreeg daarom naast een patrouillegebied ter verdediging
van door de VN of Noord-Koreaanse guerilla’s bezette eilanden ook verdere verantwoordelijkheden als de eerdere zeeblokkade toegewezen. Wat eventuele kustbeschietingen betrof,
dienden de oorlogsschepen er alert op te zijn direct “opportunity targets” aan te vallen,
“counter-battery fire” tegen vurend vijandelijk geschut incluis. Zijn commandanten mochten in dit verband niet nalaten eigen waarnemers op door de VN bezette eilanden te plaatsen
of terug te vallen op inlichtingen van guerilla’s.210
Dat de nieuwe verdedigingstaken met een grotere nadruk op operaties from the sea in de
maanden hierna een groter munitieverbruik met zich meebrachten, laat zich raden. Zo
verschoten de schepen van het smaldeel van Scott-Moncrieff alleen al in de maand mei
15.000 granaten van het kaliber 4, 4½, 5 en 6-inch. Het overzee aanvullen van de munitievoorraden in Sasebo werd hiermee een nog grotere uitdaging. Verder bracht dit type inzet
een verhoogd risico met zich mee voor de schepen, die meer nabij een toenemend aantal
stukken kustgeschut opereerden.211 Tenslotte kwam het tot een nauwere samenwerking met
Zuid-Koreaanse amfibische eenheden. Zo zou Hr.Ms. Van Galen in januari nabij Choda al
meermalen korte tijd Zuid-Koreaanse mariniers (en hun Amerikaanse leiding) inschepen,
hun landingsboten en patrouilleschepen onder de kust bevoorraden, en met Nederlandse
liaisonteams op kleine Zuid-Koreaanse vaartuigen verkenningen uitvoeren.212
De bemanning van Hr.Ms. Piet Hein zou al spoedig bij vergelijkbare typen operaties
betrokken raken.213 Het schip, onder commando van kapitein-luitenant-ter-zee A.H. von
Freijtag Drabbe en gelijk zijn voorgangers een voormalige torpedobootjager van de Royal
Navy, had op 2 maart 1952 de Van Galen in Hongkong afgelost. Na opwerking met
Britse marineschepen aldaar, voegde de Nederlandse oorlogsbodem zich op 23 maart
te Sasebo bij het smaldeel van rear admiral Scott-Moncrieff.214 In de maanden hierna
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voerde ook dit schip in nauwe samenwerking met de Gemenebest-eenheden zijn gevechtspatrouilles aan de westkust uit, veelal in de beruchte ‘Route Cigarette’.215 Gezien
dit type inzet, dat later bekend raakte als brown water-operaties, die gepaard gingen met
veelvuldige contacten met eilandgarnizoenen en Zuid-Koreaanse amfibische eenheden,
waren enige mariniers van de Piet Hein meermalen korststondig op de West-Koreaanse
eilanden te vinden. De scheepsartillerie deed ter ondersteuning van Noord-Koreaanse
guerilla’s in deze regio eveneens van zich spreken.
Noemenswaardig is wat de inzet van het geschut betrof het bijstaan eind augustus van
een (afgeslagen) omvangrijke guerilla-aanval op een commandopost op het schiereiland
ten noorden van Sunwi Do, samen met HMNZS Taupo en boordvliegtuigen van HMS Ocean. Ook voerde nagenoeg de gehele TG 95.1 medio oktober een grootscheeps bombardement uit op vijandelijke posities nabij Choda in het bijzijn van de Britse First Sea Lord.216
De laatste, admiral Sir Rhoderick McGrigor, was kort daarna andermaal de gast van TG
95.1 en inspecteerde daarbij in Sasebo Hr.Ms. Piet Hein in het gezelschap van admiral
H.E. Russel, de Britse Commander-in-Chief, Far East Station, en de nieuwe Commander
van de Task Group, rear admiral Clifford. Een andere hoogwaardigheidsbekleder diende
zich eind die maand aan. Als (eerste) blijk van belangstelling van de Nederlandse politiek
bezocht staatssecretaris van Oorlog F.J. Kranenburg toen naast het NDVN ook kortstondig
de Nederlandse torpedobootjager in de haven van Pusan.217 Hij liet zich lovend uit over
de inzet van de oorlogsbodem.218 Toch was vanuit Haags perspectief een kritische noot
op zijn plaats geweest. Zoals elk voorgaand KM-schip kende de Piet Hein de restrictie
dat ze geen door COMNAVFE verordonneerde inzet buiten het missiegebied, en vooral niet
bij Taiwan en Indochina, mocht plegen, zonder de eigen autoriteiten te consulteren.
Opvallend was evenwel dat het schip op 3 augustus, terwijl het voor onderhoud op weg
was naar Hongkong, al oefenend met drie Britse torpedobootjagers door de Straat van
Taiwan voer.219 Het kabinet-Drees noch de marineleiding is zich vermoedelijk bewust
geweest van deze politiek gevoelige, want voor de Chinese Volksrepubliek bruskerende,
vlootdemonstratie.220
Operaties oostkust

In een poging het effect van kustbeschietingen te vergroten en de coördinatie met luchtaanvallen vanaf carriers van Task Force 77 te verbeteren, volgde in januari 1952 de invoering van de zogeheten package en derail-programma’s. Packages waren delen van de
kustspoorlijn Songjin-Hungnam, die zowel door vliegtuigen als door schepen konden
worden aangevallen. Het oogmerk van deze gecombineerde inzet was herstel van de door
vliegtuigen vernielde infrastructuur te voorkomen. Hiertoe moesten torpedobootjagers
dit deel van de spoorlijn met onregelmatige intervallen beschieten op momenten dat er
geen carrier-vliegtuigen beschikbaar waren. Toen de marineluchtstrijdkrachten steeds
meer benodigd waren voor andere doelen, werden de oorlogsschepen grotendeels alleen verantwoordelijk voor deze packages. Het derail-programma betrof een tiental van
aanvang af uitsluitend door schepen te bombarderen delen van de spoorlijn. Vaartuigen
moesten gedurende een derail-patrouille binnen 24 uur een beperkt aantal granaten op
een hen toegewezen deel van de spoorlijn afvuren. Uiteraard was de opzet van beide
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inzetvormen de Chinesees-Noord-Koreaanse bevoorrading langs de oostkust te storen of
zelfs tot stilstand te brengen.221
De hoeveelheid vijandelijk geschut en de geoefendheid van de kanonniers namen als
eerder opgemerkt, intussen toe. Doordat de VN-schepen gelet hun opdracht, het voorkomen van reparaties aan de spoorlijn of ruiming van obstakels als vernielde treinvoertuigen, steeds dichter onder de kust opereerden, groeide het risico van vijandelijke treffers.
Zo wist kustgeschut nabij Songjin die zomer vier torpedobootjagers te beschadigen met
de nodige doden en gewonden tot gevolg.222 Ter bevordering van het moreel kwam het
in diezelfde periode aan de oostkust tot de oprichting van de officieuze “Train Buster’s
Club”, waarbij elk schip dat een vijandelijke trein vernielde namens de commandant TF
95 een “akte van bekwaamheid” ontving.223 Los van het tegengaan van reparaties van de
spoorlijn, richtte de VN-vloot zich namelijk met veel enthousiasme op het vernielen van
treinen. De schepen probeerden hierbij tijdens hun package-patrouille of -sweep treinen
te verrassen die zich op volle snelheid tussen twee tunnelmonden of andere vormen van
beschutting waagden.224
Hr.Ms. Piet Hein voerde in 1952 tot twee maal toe namens TG 95.1 enige weken package
sweeps, of ‘kietelslagen’ zoals de bemanning deze patrouilles noemde, aan de Noord-Koreaanse kust uit, te weten in juli en tussen eind oktober en medio november. Bij de eerste
patrouille wist het op 16 juli onder gebruikmaking van al de boordwapens in de buurt
van Tanchon een vijandelijke reparatiegroep te overvallen die bij een tunnelingang een
eerder door het USS Orleck vernietigde trein wilde ruimen. Marine Voorlichtingsdienst
(MARVO)-officier en Korea-veteraan luitenant-ter-zee der eerste klasse C.J.M. Kretschmer
de Wilde meldde hierover in door de marineleiding geautoriseerde publicaties: “En warempel, daar renden héél wat communistische spoorwegmannetjes in paniek langs de
baan, terwijl de granaten […] rondom hun hoofden barstten. Zij hadden […] maar één
gedachte: proberen tijdig de beschermende tunnel te bereiken.”225 Daar waren zij evenmin veilig voor het vuur van de Nederlandse torpedobootjager: “The pompom team [de
40 mm mitrailleurs], who seldom got a chance to join in the general shooting as they
were usually out-distanced, were in the picture this time. The crew of gun “D” [de achterste geschutstoren van 12 cm] did an excellent job, making a fast and sure kill, scoring
a bull’s-eye hit on the tunnel-entrance.”226
Dat najaar wist de torpedobootjager medio november zelf een Noord-Koreaanse trein
uit te schakelen. Het schip stond hierbij onder bevel van eerste officier luitenant-ter-zee
der eerste klasse jhr. H. de Jonge van Ellemeet, die de met een longontsteking aan boord
van het hospitaalschip RFA Maine opgenomen Von Freijtag Drabbe verving.227 Nadat
Hr.Ms. Piet Hein tijdens deze tweede term bij het Amerikaanse TE 95.22 al op 29 oktober
vergeefs een locomotief onder vuur had genomen, volgde in de nacht van 14 op 15
november in de baai van Songjin een tweede kans. De kanonniers wisten toen met de
kanons 2 en 4 wèl treffers te boeken op een eerder verkende trein en deze tot stilstand te
brengen. “Het was een indrukwekkend schouwspel een spoorwegwagon uiteen te zien
spatten, terwijl uit de wrakstukken de vlammen naar buiten sloegen. Elk schot was een
eendvogel: de veren stoven in het rond!”, aldus Kretschmer de Wilde. In verband met
de geslonken eigen munitievoorraad riep De Jonge van Ellemeet na twintig minuten as239
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sistentie in van overige schepen van TE 95.22 om het karwei af te maken. Hierop beschoot
onder andere de kruiser USS Helena de trein totdat hiervan slechts rokende wrakstukken
resteerden.228
Het Nederlandse schip schaarde zich door de actie onder de ‘elitegroep’ der train-busters
van in totaal achttien schepen die na de oprichting van deze ‘club’ één of meerdere treinen wisten uit te schakelen. Overigens dient te worden opgemerkt dat ook in de periode
daarvoor VN-schepen spoorwegmaterieel vernietigden.229 De varensgasten van Hr.Ms.
Piet Hein ontvingen na dit succes een reeks complimenten van de VN-marineleiding.
Ook de bevelhebber der Zeestrijdkrachten, viceadmiraal De Booy, complimenteerde in
een telegram schip en bemanning.230
verdere bestandsbesprekingen, de dood van stalin en toewerken naar een
einde van de vijandelijkheden
De impasse in de bestandbesprekingen te Panmunjon hield begin 1953 onverminderd
aan. Niettemin waren de regeringen in Peking en Pyongyang eind 1952, uitgeput door
de slepende stellingenoorlog, niet langer afkerig van een wapenstilstand. Twee factoren
weerhielden hen er evenwel van deze uitkomst serieus op te pakken. Dit betrof allereerst de eis van Stalin de strijd door te zetten. Daarnaast stelden beide landen aan
de VN-legerleiding de voorwaarde dat bij een staakt-het-vuren duizenden Chinese en
Noord-Koreaanse krijgsgevangen die niet naar hun moederland wensten terug te keren, alsnog zouden worden gerepatrieerd. Gezien de oplopende budgettaire en militaire
kosten van de oorlog, wenste de in januari 1953 geïnstalleerde Amerikaanse president
D.D. Eisenhouwer het conflict zo snel mogelijk te beëindigen. Waar het de krijgsgevangenen betrof dreigde hij in februari 1953 de vijandelijkheden uit te breiden naar de
Straat van Taiwan indien Peking op dit punt niet inbond. Ook hintte Washington in
dit verband op een mogelijke inzet van atoomwapens. Britse en Franse bezwaren op dit
laatste punt schoof hij terzijde met de opmerking dat zij dan maar extra divisies voor
het schiereiland moesten leveren die de communistische legers konden terugdrijven.
Hij concludeerde in de National Security Council dat er inzake de in Korea te gebruiken strategie noch inzetmiddelen discussie met bondgenoten zou plaatsvinden.231 Kort
hierna gaf Mao Zedung te kennen de gevangenenrepatriëring in handen te willen geven
van een neutrale internationale commissie. Na de dood van Stalin in maart 1953 kozen
zijn opvolgers bovendien niet langer voor een directe confrontatie met het Westen en
gaven zij het groene licht aan hun Oost-Aziatische bondgenoten voor een bestand.232
Marine-operaties, januari - juli 1953

De operaties van TG 95.1 gingen gelet de internationale politieke ontwikkelingen aanvang
1953 onverdroten verder. Een verschil voor de Nederlandse oorlogsschepen was, en dit
gold evenzeer voor de overige schepen van de Task Group, dat zij in algemene zin minder
artilleristische inzet zouden zien. De BDZ viceadmiraal De Booy wees de bemanning van
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau hier kort voor hun vertrek naar Korea in november
1952 al op.233 Dit in het Verenigd Koninkrijk gebouwde fregat loste na een week opwer240
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ken met schepen van de Royal Navy, op 18 januari 1953 in Hongkong de torpedobootjager Hr.Ms. Piet Hein af. Vervolgens meldde het zich acht dagen later onder commando
van kapitein-luitenant-ter-zee N.W. Sluijter te Sasebo bij TG 95.1.234
Ook Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau richtte een groot deel van haar inzet op de
verdediging van de door de VN-strijdkrachten bezette eilanden ten noorden van het landfront. Te meer daar het fregat door zijn geringere diepgang dichter onder de kust en in
ondiepere vaargeulen kon opereren dan de Nederlandse torpedobootjagers. Het schip
stond hierbij als opgemerkt bloot aan steeds grotere risico’s van vijandelijke artillerie.235
Toch bleken de arctische winteromstandigheden soms een grotere vijand dan de communistische tegenstander. Op haar eerste patrouille op 30 januari nabij het eiland Sok
To geraakte Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau vast in grote hoeveelheden kruiend ijs.
De oorlogsbodem wist slechts dankzij het uitgooien van het anker en het kerende tij te
voorkomen dat ze op de vijandelijke kust strandde.236
In januari 1953 kwam het binnen TG 95.1 tot een nieuwe opzet. Onder meer kregen grotere eilandgarnizoenen in plaats van een codenaam een verwijzing naar de eilandnaam.
Zo stond bijvoorbeeld de eerder als TE 95.15.2 te boek staande verdediging van het eiland
Choda voortaan bekend als Choda Garrison. De officiële Britse marinegeschiedschrijving
bestempelde deze verandering cynisch als “nomenclature, for the duties remained much
the same […]”. Tegelijkertijd volgde een reorganisatie van de vele Noord-Koreaanse
guerrillagroeperingen die voortaan door het leven gingen als het Partisan Command en
in totaal vijf infanterieregimenten omvatte.237 Deze ‘veranderingen’, die onder meer een
betere afstemming tussen de VN-marine-eenheden en de eilandgarnizoenen als oogmerk
hadden, voorkwamen niet dat door miscommunicatie in de avond van 26 februari een
eigen-vuurincident plaatsvond waarbij een Nederlandse marineman het leven liet.
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau lag die dag als bevelvoerend schip van TU 95.1.6 in
de monding van de rivier Haeju, zuidoostelijk van het eiland Taesuap To. De Amerikaanse commandant van het nabij gelegen eiland Tae Yongpyong Do vroeg het Nederlandse schip een ernstig zieke Zuid-Koreaanse militair van het juist ten noorden van
Taesuap To gelegen eiland Sosuap To te evacueren. Nadat de Amerikaan was gevraagd
de VN goedgezinde garnizoenen op alle lokale eilanden te informeren over de komst
van een sloep van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau voor dit ziekentransport, kwam
het scheepje noordoostelijk van Taesuap To onder vuur te liggen. Een Zuid-Koreaanse
liaisonofficier op de sloep slaagde erin verbaal contact te maken met de schutters op
het strand, waarna hij de verzekering kreeg dat ze veilig konden passeren. Kort hierop
volgden er andermaal beschietingen, die de telegrafist C. van Vliet doodden en de
Zuid-Koreaanse liaisonofficier ernstig verwondden. Een van de Jannen op de sloep, die
het Japans machtig was, communiceerde nu met de wal. Een groep Noord-Koreaanse
guerilla’s en Zuid-Koreaanse mariniers naderde vervolgens het op het strand gedreven
bootje en verklaarde dat zij onbekend was met de passage van haar bondgenoten. De
Nederlanders keerden hierop naar Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau terug. De gewonde Zuid-Koreaanse officier belandde in de ziekenboeg van de Britse kruiser HMS
Newcastle, het stoffelijk overschot van de telegrafist werd bijgezet op het militaire ereveld te Pusan.238
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In de maanden hierna beschoot het Nederlandse fregat, al dan niet op verzoek van
eilandgarnizoenen, stelselmatig vijandelijke artillerieposities, bunkers, troepenconcentraties, vaar- en voertuigen. De bemanning mocht op 19 april ter afwisseling twee hoge
Britse marineautoriteiten aan boord begroeten. Dit waren vice admiral Sir Charles E.
Lambe, Commander Far East Station, en de CTF 95.1, rear admiral Clifford. Zij gebruikten de Johan Maurits als veerboot tussen het eiland Sok To en HMS Newcastle.239 Na een
weinig enerverende korte term aan de Koreaanse oostkust medio mei, patrouilleerde het
schip van Sluijter eind die maand in de Gele Zee in de monding van de Taedonggang.
De vijand beschoot daar twee kleine, door guerilla’s bezette eilanden, Hachwira Do en
Sanchwira Do. De Chinese en Noord-Koreaanse legerleiding leek met dergelijke aanvallen nog voordat de bestandsbesprekingen ten einde liepen, door enige terreinwinst de eigen onderhandelingspositie te willen versterken. Ondanks de artilleriebarrages bleven de
eilanden onder VN-controle. Als reactie bombardeerden schepen van TF 95.1, waaronder
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, op 26 mei de vijandelijke artillerie op de noordelijke
oever van de Taedonggang, waarna zij van dit 105-mm and 76-mm geschut tegenvuur
ontvingen. Bij deze acties verzorgden Hawker Sea Fury FB XI en Fairy Firefly Mk V vliegtuigen van de carrier HMS Ocean waarnemingen voor de VN-schepen.240 Drie vliegers van
deze Sea Furies van 807 Naval Air Squadron waren officieren van de Marine Luchtvaartdienst. Zij bevonden zich voor het opdoen van ervaring met vliegoperaties onder
oorlogsomstandigheden, in de maanden april tot oktober 1953 aan boord van het Britse
vliegkampschip. Naast verkenningen en luchtsteunmissies voor guerilla’s op de eilanden
en de Gemenebest-divisie op het vasteland, voerden de toestellen interdiction operaties
uit in een groot gebied ten noordwesten van het centrale landfront.241
Op 8 juni kwam het in Panmunjon tot een akkoord over de uitwisseling van krijgsgevangenen. Een wapenstilstand hing in de lucht. Tussen 10 en 30 juni zagen de zeestrijdkrachten aan de Koreaanse westkust zich hierdoor geconfronteerd met een grootschalige
evacuatieoperatie die de codenaam Pandora droeg. In het kader van het op handen zijnde
bestand dienden negentien eilanden noordelijk van de monding van de Han, inclusief
Choda en Sok To met hun grote garnizoenen, te worden ontruimd. Voordat de militairen vertrokken moesten evenwel alle Noord-Koreaanse guerilla’s en burgers die zich ten
zuiden van de bestandslijn wensten te vestigen, worden overgevaren. De VN-legerleiding
verordonneerde namelijk dat personen die vóór 25 juni 1950 geen Zuid-Koreaanse ingezetenen waren, na een staakt-het-vuren niet langer de bestandslijn mochten oversteken.
COMNAVFE dirigeerde hierop onder meer zeven LST’s naar de westkust. Het transport van
in totaal 40.000 burgers en guerilla’s verliep voorspoedig, ondanks tegenwerking van
Zuid-Koreaanse zijde. Er ontstonden namelijk spanningen met deze bondgenoot, die
liever een militaire oplossing voor het conflict bleef nastreven en plots anti-communistische krijgsgevangenen vrijliet waardoor een bestand van de baan was. Op Sok To en
Choda handhaafden zich zodoende garnizoenen van Zuid-Koreaanse mariniers.242
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau maakte intussen na een onderhoudsperiode in Sasebo, eind juni weer haar opwachting aan de Koreaanse westkust. De tegenstander had
daar kans gezien de kort daarvoor door de guerilla’s ontruimde eilanden Yuk To and
Sunwi Do te bezetten. Dit ontlokte een reactie van het Partisan Command, dat tussen
242
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29 juni en 2 juli weer eenheden op de beide eilanden trachtte te landden. Zij moesten
zich evenwel steeds na zware verliezen terugtrekken. Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau
was sterk bij deze gevechten betrokken. Allereerst dekte het fregat op 30 juni de aftocht
van guerilla’s vanaf het strand van Sunwi Do en bracht het gewonde strijders naar het
eiland Tae Yongpyong Do. Nabij Yuk To volgde op 1 juli overleg aan boord met U.S.
Army-officieren die de leiding van de guerilla’s vormden en de landingen vanaf het schip
leidden. Hierna beschoot het fregat vijandelijke stellingen en dirigeerde het Fireflies van
de Ocean naar doelen op het eiland. Een Britse bron merkt hierover op dat gedurende
deze operaties “extremely accurate supporting fire was provided by Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau.” Niettemin slaagde de scheepsartillerie er niet in een cruciaal vijandelijk
mitrailleurnest, dat buiten het bereik van de kanons lag, uit te schakelen en raakte de
boordammunitie uitgeput. De commanderende Amerikaanse officier besloot hierop zijn
troepen onder dekking van het marinegeschut definitief terug te trekken.243 Enerzijds
was het onbevredigend dat de landingen onsuccesvol bleven, anderzijds onderstreepte de
inzet van het Nederlandse schip de waarde van oorlogsbodems bij amfibische landingen
als vooruitgeschoven waarnemingspost en artillerieplatform.
In de eerste drie weken van juli bombardeerden vier schepen van TG 95.1, waaronder Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, vervolgens stelselmatig vijandelijke posities aan
de Koreaanse westkust en dan vooral nabij het eiland Choda. Het vliegkampschip HMS
Ocean voer tussen 15 en 23 juli eveneens in de Gele Zee. De eerste patrouilledag begon slecht doordat de catapult tijdelijk buiten dienst raakte. Het 8th Army had evenwel
om maximale luchtsteun gevraagd, zodat de carrier-commandant besloot dat de eerste
vluchten met behulp van rocket-assisted take-off gear (RATOG) moesten plaatsvinden. Op
deze wijze kozen vier Sea Furies en vier Fireflies het luchtruim. Vervolgens vuurde de
vlieger van de tweede Fury, MLD-officier J.J. Mulder, zijn startraketten te vroeg af. Hij
slaagde er zodoende niet in voldoende snelheid te ontwikkelen, waarna het toestel voor
de boeg van de Ocean in het water stortte. Mulder kwam met de schrik vrij en werd
opgepikt door een helikopter. Ook een van de Fireflies crashte in zee; van de twee inzittenden liet een het leven.244
Wapenstilstand en verdere ontruiming van eilanden

Op 27 juli 1953 kwam het na Amerikaanse druk op Seoul alsnog tot een wapenstilstandsovereenkomst, waarop twaalf uur later een staakt-het-vuren volgde.245 De bestandslijn liep
iets noordelijker dan de 38e breedtegraad, behalve aan de westkust waar zij enige kilometers ten zuiden van de vroegere scheidingslijn uitkwam. In deze situatie richtte TG 95.1 zich
op de laatste fase van de eerder in juni ingezette operatie Pandora. Dit keer was deze
taak eenvoudiger dan de eerdere afvoer van de tienduizenden (ondervoedde) burgers en
guerilla’s. De weinige nog resterende kerndetachementen van Noord-Koreaanse guerilla’s
voorzagen namelijk in hun eigen transport. Vier LST’s verzorgden het vervoer van de goed
gedisciplineerde en verzorgde Zuid-Koreaanse mariniers onder Amerikaans commando.
Zij behoefden slechts minimale begeleiding. Bovendien hadden deze militairen tot 6
augustus de tijd gekregen om de eilanden te ontruimen. Toevalligerwijs was de Johan
Maurits, die ten tijde van het ingaan van het bestand veertig mijl ten noorden van de 38e
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breedtegraad lag, het meest vooruitgeschoven opererende schip van TG 95.1. Het fregat
kreeg daarom de richtlijn de evacuatie van het eiland Sok To te overzien. Een “beachparty”, uitgerust met radio en explosieven voor demolitie, begaf zich voor dit doel in een
motorsloep naar de kust. Halverwege stapten zij over op een duck (amfibisch voertuig),
die hen het strand op reed, waar zij verder contact maakten met Zuid-Koreaanse en
Amerikaanse mariniers en aan hen het door commandant Sluijter uitgewerkte ontruimingsplan uiteenzetten. De mariniers laadden vervolgens na aankomst van het LST dit
vaartuig vol met munitie en andere voorraden. Enige Nederlanders inspecteerden het
wrak van een Zuid-Koreaanse LST die in 1952 op Sok To was gestrand op bruikbare
onderdelen. Vervolgens kwam het tot de detonatie van enige afmeerboeien en een USMC
waarnemingspost. De afvoer van het bataljon mariniers, hun wapens, munitie en voorraden verliep intussen vlekkeloos en was op 29 juli voltooid. Iets wat op 1 augustus gold
voor de gehele operatie Pandora.246
nabeschouwing
Ook in de laatste twee oorlogsjaren kon er waar het de inzet van de KM in het Koreaconflict betrof, sprake zijn van tevredenheid bij zowel de Nederlandse civiele als marineautoriteten. De uitgezonden eenheden bleken steeds in staat zich snel te voegen naar
de multinationale maritieme strijdmacht in het operatiegebied. Bekendheid met de doctrine en materieel van de Royal Navy en vergaande mogelijkheden de acties naar de wens
van Britse en Amerikaanse commandanten door te zetten, droegen hier, naast een hoge
geoefendheid, immer aan bij.247 De blijvend moeiteloze samenwerking op basis van gelijkwaardigheid werd op diverse wijzen verder benadrukt. Te denken valt aan het geïntregeerde optreden van MLD-vliegers aan boord van een Brits vliegkampschip en het zonder
noemenswaardige problemen toeleggen van schepen en bemanningen op een (nieuwe)
brown water-focus bij het ondersteunen van VN-strijdkrachten en guerilla’s op eilanden
juist onder de kust. Bij het laatste wierp vermoedelijk ervaring van menige varensgast
met constabulary-taken als marineblokkade en amfibische acties in de Indische Archipel
zijn vruchten af.248 Zowel joint als combined-operaties met (irreguliere) eenheden van het
Gemenebest, de VS en (Zuid-) Korea werden volgens Nederlandse en Britse bronnen naar
tevredenheid uitgevoerd.
In de weinige aandacht die politiek Den Haag aan de kwestie Korea besteedde, zoals
bij begrotingsbehandelingen, bevestigde het gros van het parlement, de senaat en het
kabinet dat het te spreken was over de inzet aldaar van de zeestrijdkrachten.249 Hierin
werden deze politici ongetwijfeld gesterkt door loftuitingen van hoge westerse marineautoriteiten en door de goede naam die de Koninklijke Marine structureel al onder brede
lagen binnen de Staten-Generaal had.250 De Admiraliteit was van haar kant content gelet
het stijgende internationale prestige van de Nederlandse marineorganisatie. Iets wat zij
niet naliet breed uit te meten in periodieken als Alle Hens en een door staatssecretaris
Moorman ingeleide MARVO-boekpublicatie, waar stelselmatig de waardering door Britten
en Amerikanen en militaire successen de revue passeerden.251
Voor het vermelden van ‘vuiltjes’ als de politiek niet wenselijke manoeuvre door de
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Straat van Taiwan of het zetten van vraagtekens bij geweldstoepassingen tegen civiele
doelen als stadswijken was geen plaats. Deze acties werden hetzij door de marineleiding,
hetzij door de politiek (indien deze hier al interesse voor toonde) geaccepteerd. Vermoedelijk te meer omdat ze bijdroegen aan waardering van de zijde van het Amerikaanse en
Britse kader, en het buitenlands beleid onder minister Luns zich meer dan ooit op de
bondgenootschappelijke relatie met de VS richtte.252 De sporadische kritiek van officieren
van de Royal Navy op Amerikaanse tactieken en commandovoering was hierbij niet aan
het Nederlandse marinevolk besteed, hoezeer zij ook dit commentaar met hun veelal
‘Britse’ aanpak onderschreven.
Bestandstoezicht 1953 - 1955

patrouillegang en een kleinere presentie
In Washington kondigden kort na de wapenstilstand alle landen (inclusief Nederland)
die participeerden in de VN-strijdmacht in Korea aan dat, mocht het op het schiereiland
door toedoen van het regime in Pyongyang weer tot vijandelijkheden komen, zij direct
de wapens zouden opnemen. Tevens benadrukten zij dat in dat geval de strijd vermoedelijk niet tot de beide Korea’s beperkt bleef.253 Zowel ter zee als in de lucht vonden vervolgens in de maand augustus buiten een drie mijlszone nog altijd patrouilles plaats langs de
Noord-Koreaanse kust. Hiermee gaf de VN-legerleiding aan Peking en Pyongyang te kennen dat de strijdkrachten van de volkerenorganisatie nog altijd alert waren. Niettemin
was de oorlogswacht aan boord van de vaartuigen ingetrokken en voerden zij ’s nachts
weer boordverlichting. Daar incidenten op zee uitbleven, eindigden na 25 augustus de
oppervlaktepatrouilles ten noorden van de 38e breedtegraad.254 Twee dagen later verordonneerde CiC general M. Clark de stopzetting van de zeeblokkade tegen Noord-Korea.255
‘Zouteloze patrouilles’ en afbouw van de vn-strijdkrachten256
De taken van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau en andere VN-oorlogsschepen bestonden
in de periode na de wapenstilstand uit het juist bezuiden de 38e breedtegraad controleren
van de naleving van het bestand aan de Koreaanse westkust en het observeren van NoordKoreaanse en Chinese troepenbewegingen.257 In november 1953 bracht het Gemenebest
het aantal schepen dat participeerde in Task Group 95.1 terug tot zeven. Canada handhaafde evenwel zijn bijdrage van drie torpedobootjagers. Tevens volgde die maand, in het
licht van het reduceren van het aantal eenheden van het Gemenebest, de overdracht van
het commando over TG 95.1 aan de U.S. Navy nadat de Flag Officer Second-in-Command,
Far East Station, rear admiral Clifford zijn vlag te Hongkong had neergehaald.258 Doordat boorddiensten bij het ontbreken van gewapend optreden als “meer eentonig” waren
te omschrijven, kwam het ter handhaving van de paraatheid veelvuldiger tot oefeningen
met VN-marinevaartuigen en vliegtuigen. Ook kregen commandanten van kleine schepen,
waaronder ook de Nederlandse, ter afwisseling het commando over een lokale Task Unit.259
Gegeven het feit dat na het bestand opwerking in Hongkong niet langer nodig was,
loste op 5 november 1953 het fregat Hr.Ms. Dubois, onder commando van luitenant-ter245
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zee der eerste klasse T. Jellema, in het Japanse Yokosuka de Johan Maurits af. De Dubois,
maar ook het fregat Hr.Ms. Van Zijll, dat onder kapitein-luitenant-ter-zee F.G.H. van
Straten op 9 september 1954 het schip van Jellema zou aflossen, beperkten zich inderdaad grotendeels tot bestandstoezicht. In de negen, alle aan de westkust van Korea uitgevoerde patrouilles, die de Dubois in het uitzendgebied maakte, werd de eentonigheid
van de inzet alleen onderbroken door twee vergeefse Search and Rescue (SAR)-missies naar
vermiste Amerikaanse vliegtuigen.260 De Van Zijll, die in totaal slechts drie patrouilles
in het missiegebied volbracht, mocht na een boarding nog een Noord-Koreaanse jonk
vol wapens en munitie opbrengen.261 Daarnaast fungeerde ze eenmaal als veerboot voor
Zuid-Koreaanse mariniers die het eiland Yongpyong moesten versterken.262
beëindiging van de nederlandse marinebijdrage in internationaal
perspectief
Nieuw-Zeeland besloot in maart 1954 zijn maritieme aanwezigheid nabij Korea terug te
brengen tot één fregat.263 Kort hierna startten Gemenebest-landen met strijdkrachten in
Korea onderhandelingen om te bezien in hoeverre zij de omvang van hun militaire aanwezigheid bij het schiereiland verder konden terugbrengen, vooral nu de Amerikaanse
strijdmacht aldaar snel in omvang afnam. Het is hierbij, gezien de grote inbreng van
de Royal Canadian Navy in TG 95.1 met drie van de zeven Gemenebest-schepen, en de
nauwe banden die de Nederlanders in het inzetgebied met vooral de Canadezen onderhielden, interessant welk standpunt Ottawa innam.264 De Canadese regering besloot
dat in november-december 1954 twee eigen oorlogsbodems huiswaarts zouden varen
zonder dat een aflossing plaatsvond. Maar, zoals de marinehistorici T. Thorgrimsson en
E.C. Russell benadrukken, “there was little need for even one Canadian destroyer in the
Korean theatre.” Door de uitbouw en training van de Zuid-Koreaanse vloot stonden
Seoul namelijk voldoende vaartuigen ter beschikking voor het bestandstoezicht, waarbij
een smaldeel van de U.S. Navy als back-up diende. Een soortgelijke situatie ging ook op
voor de VN-landstrijdkrachten.265
Deze gang van zaken ontging politiek Den Haag noch de Nederlandse marineleiding.
Nadat het in eerdere jaren met steun van een groot deel van de Tweede Kamer verzoeken
van de CPN had verworpen de militaire aanwezigheid in Korea te beëindigen,266 kwam
het kabinet gegeven de gewijzigde situatie tot een ander inzicht. De regering besloot, na
goedkeuring door Washington, op 23 augustus 1954 al het NDVN terug te roepen. De maritieme aanwezigheid bleef vooralsnog gehandhaafd. Minister Staf van Oorlog en Marine
meende verder dat het schip in de Koreaanse wateren “nuttig” was als “reserve” voor de
verdediging van Nieuw-Guinea. Bovendien zou de missie de KM nauwelijks belasten.267
Hoewel de vloot in vergelijking met 1950 inderdaad aanzienlijk was gegroeid, toonde de
marineleiding zich ongelukkig met dit besluit. Zij beklaagde zich eind september over
de geringe oefenmogelijkheden van het juist in het missiegebied gearriveerde Hr.Ms. Van
Zijll. De voor Korea-diensten bestemde Amerikaanse schepen participeerden in snelle,
zogeheten hunter killer groepen, waarvoor het voor konvooi-escorte ontworpen Nederlandse fregat te langzaam was. Staatssecretaris van Marine Moorman gaf evenwel aan dat
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de regering de Van Zijll “niet gelijk” met het landmachtdetachement wilde terugtrekken.
Vrees voor een negatieve reactie uit Washington lag hieraan ten grondslag.268 De chef
Marinestaf moest in deze omstandigheden “zo mogelijk” maar de oefengelegenheid van
het schip opvoeren. Indien inderdaad mocht blijken dat er voor de Van Zijll te weinig
emplooi was, diende op termijn een vervroegde terugkeer van het vaartuig te worden
overwogen.269
Begin november drong viceadmiraal De Booy opnieuw bij de politieke leiding aan op
terugtrekking van de maritieme inbreng in Korea. De CMS was door zijn bezoek aan de
Dubois, die op 1 november 1954 op de rede van Texel terugkeerde, “onder de indruk gekomen van het geestdodende werk” dat de fregatten nabij het schiereiland verrichtten.270
Minister van Oorlog en Marine Staf hield andermaal de boot af. In die weken oefende
het Amerikaanse State Department namelijk druk uit een deel van het landmachtdetachement voor de VN-strijdmacht te behouden. De Amerikanen wensten zo ten opzichte van
Seoul, dat zich verzette tegen de terugtrekking van diverse internationale contingenten,
het multinationale karakter van de nog aanwezige eenheden te kunnen benadrukken.
Onder verwijzing naar de voortgezette KM-missie wist het Ministerie van Buitenlandse
Zaken dit verzoek te pareren, door zo te kunnen staven dat Nederland al voldoende
aan de Amerikaanse wens tegemoet kwam.271 Niettemin kwam De Booy eind november
op de zaak terug. Staf liet ditmaal weten dat hij persoonlijk de kwestie bij minister van
Buitenlandse Zaken Luns onder de aandacht had gebracht en nu in afwachting was van
zijn reactie.272 Dit departement hakte op 14 december de knoop door en liet die dag
door tussenkomst van de ambassade in Washington aan het Amerikaanse Unified Command bekendmaken dat het Nederlandse fregat op 24 januari 1955 van de Korea-missie
diende terug te keren met het oog op “een [nodige] bestemming elders”.273 Een week
later gaf staatssecretaris Moorman in de Admiraliteitsraad te kennen dat de regering in
de bestaande omstandigheden geen aanleiding vond nog langer een oorlogsschip in de
Koreaanse wateren te houden.274
De Van Zijll, die voor recuperatie van de bemanning tijdens de kerstperiode in Hongkong lag, diende evenwel op 2 januari uit de Britse kroonkolonie eerst naar Japan terug
te keren voor een kort onderhoud. Eind januari 1955 kon het fregat dan vertrekken, om
vervolgens via Nieuw-Guinea en een vlagvertoonreis naar Zuid-Amerika in patria weer
te keren. Dat het schip nog een maal in het missiegebied zijn opwachting moest maken,
lag aan het feit dat er nog voorafgaand overleg met de U.S. Navy moest plaatsvinden
over de vertrekdatum van het fregat. Zij was over de jongste ontwikkeling nog niet geïnformeerd en het kabinet was vermoedelijk beducht voor een onvriendelijke reactie uit
Washington indien het vaartuig nu al wegbleef uit het operatiegebied. Kapitein-ter-zee
Muller, de defensieattaché in Tokio, moest de terugtrekking officieel bekendmaken bij
COMNAVFE.275 En zo geschiedde. Op 24 januari lichtte Hr.Ms. Van Zijll in Yokosuka het
anker en op 15 mei arriveerde het in Nederland.276 Muller zelf, wiens post stond of viel
met de Nederlandse marinemissie in Korea, verliet Japan op 1 mei 1955.277
Hiermee kwam er na vijf-en-een-half jaar een einde aan de Nederlandse militaire betrokkenheid bij de multinationale VN-inzet in het Korea-conflict. Geen moment te vroeg
overigens, want op 5 maart 1955 nam de Zuid-Koreaanse marine officieel al de taken
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over die de VN-schepen uitvoerden, en kwam het op die datum tot de ontbinding van
Task Group 95.1. De weinige resterende schepen van het Gemenebest nabij het schiereiland keerden in de maanden hierna naar hun thuishavens terug.278
nabeschouwing
Na het staakt-het-vuren eind juli 1953 stond Nederland nog altijd pal achter de harde
Amerikaanse beleidslijn, wat tot uiting kwam in het mede ondersteunen van waarschuwingen aan de communistische regimes in Oost-Azië en blijvende militaire assistentie
bij de bestandsbewaking. Niettemin waren de vaderlandse autoriteiten niet blind voor
de afbouw die menig coalitiegenoot, de VS en de Gemenebeststaten inbegrepen, allengs
ten aanzien van de inbreng in de multinationale strijdmacht pleegde. Toen deze reducties in de zomer van 1954 grote vormen aannamen en het militair-politieke nut van de
aanwezigheid in en nabij Korea twijfelachtig werd, trok Den Haag de landmachteenheid
terug. Niettegenstaande bezwaren van de marineleiding, die een negatieve uitwerking
op moreel en geoefendheid van de eenheden in het missiegebied meewoog, hield het
kabinet vast aan de marine-aanwezigheid in de Koreaanse wateren. Zorgen over een
afwijzende Amerikaanse reactie wogen hier mee. Uiteindelijk kwam het eind december
alsnog tot het stopzetten van de KM-missie in Korea. De terugtrekking van nagenoeg
alle Gemenebest-schepen uit TG 95.1 eerder die maand speelde hierbij vermoedelijk een
doorslaggevende rol.
Slotbeschouwing

De Korea-oorlog was een conflict waarin de Koude Oorlog heet werd uitgevochten.
Ze bood de VS de gelegenheid de reactie van zijn nieuwe bondgenoten (de oprichting
NAVO dateerde immers van april 1949) te taxeren. Van West-Europese zijde keek menigeen evenzeer naar wat Amerikaanse veiligheidsbeloften waard waren op een moment
van communistische agressie. Van Nederlandse kant volgde uiteindelijk een strategische
keuze voor veiligstelling van het eigen grondgebied doordat met de uitzending van een
marineschip beschermheer Washington kon worden behaagd. Dit besluit ging evenwel
ten koste van overzeese sociaaleconomische belangen en invloed in Azië. Het terugbrengen van de scheepsmacht in Indonesië pakte immers nadelig uit voor de bescherming
van de handelsvloot en de relatie met Jakarta.
Toch wilde Den Haag met de Nederlandse deelname aan deze multinationale enforcement-missie zich aanvankelijk niet al te zeer inlaten met een politiek die in het teken
stond van de Amerikaanse strijd tegen het communisme. De regering benadrukte daarom dat de inzet onder VN-vlag plaatsvond en zich moest beperken tot het tegengaan van
de communistische agressie op het Koreaanse schiereiland. Doordat het kabinet de KMoperatie aan het publiek ‘verkocht’ als een missie ten gunste van de volkerenorganisatie
kon het bovendien beargumenteren dat Nederland deze handschoen oppakte gezien zijn
status van maritieme mogenheid en Pacific-mogendheid.
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De Nederlandse marineleiding kon zich eveneens vinden in de Korea-missie, ondanks
het feit dat de vlootomvang deze aanvankelijk nauwelijks toeliet. Zwaar wegende factoren als het eigen prestige, de mogelijkheid aan te tonen dat de marine een flexibel krijgsmachtdeel was dat wereldwijd direct en snel in een operatiegebied kon ageren, deden
hier opgeld. Te meer daar de KM zo de overige krijgsmachtdelen in de schaduw kon stellen in een tijdsbestek dat ze budgettair onder druk stond, en zich tevens internationaal
kon bewijzen tegenover een Angelsaksisch marinecommando dat in Noord-Atlantische
context kritisch stond tegenover een Nederlandse rol op de oceaan. Een in dit kader na
Amerikaanse druk eveneens door de marineleiding toegejuicht, maar politiek meer bindend (en publiek impopulair) landoptreden met mariniers, strandde nadat het kabinet
overzeese territoriale veiligheidsbelangen in Nieuw-Guinea had laten prevaleren en een
parlementair debat wilde mijden. Een vrijwilligerseenheid van de landmacht bood Den
Haag hier soelaas.
Het gevoerde uitzendbeleid week nauwelijks af van dat van diverse westerse (NAVO) landen, inclusief het qua buitenlandse politiek nauw gevolgde Verenigd Koninkrijk. Sterker: in bepaalde opzichten onderscheidde Nederland zich in positieve zin door zijn snelle
en structurele maritieme aanwezigheid in het operatiegebied èn een militaire aanwezigheid op het land. Ook wat het mandaat betrof verschilde het standpunt niet wezenlijk
van dat van Groot-Brittannië, het land met de meeste strijdkrachten in de Korea-oorlog
naast de VS en Zuid-Korea. Whitehall stond aanvankelijk evenzeer terughoudend tegenover vergroting van het maritieme inzetgebied naar bijvoorbeeld Taiwan, uitbreiding
van het aantal (en type) militaire doelen en de mogelijke inzet van kernwapens. Zeker
ten aanzien van de tactische militaire inzet bleek voor eigen speelruimte en standpunten
nauwelijks ruimte gelet op de veiligheidsafhankelijke positie van Europa. Dit was een
gegeven waarvan zowel Britten als Nederlanders uiteindelijk doordrongen waren.
Met het op korte termijn ten tonele laten verschijnen van een KM-eenheid gaf de marine enerzijds inhoud aan zaken als flexibiliteit en readiness. Anderzijds viel eind juni de
keuze juist op de torpedobootjager Evertsen doordat de overige KM-schepen in de archipel
niet klaar waren om in te zetten.279 In het operatiegebied toonden de diverse betrokken
Nederlandse marine-eenheden eveneens de nodige flexibiliteit. Zonder grote problemen
traden zij op in diverse rollen als bombardementsschepen, waarnemingsplatform (geleiding luchtaanvallen, mijnenuitkijk, aansturing landingen), carrier-escorte en kruiserescorte, constabulary-vaartuigen bij handhaving van de zeeblokkade en (later) het toezien
op het bestand, onderzeebootbestrijders en transporteur. Deze inzet vond plaats onder
soms hachelijke omstandigheden, zowel militair en nautisch gezien als wat het weer betreft. Weliswaar vonden incidenten plaats die kunnen duiden op een lagere paraatheid,
zoals de stranding van de Evertsen of een vliegtuigcrash, maar dergelijke voorvallen waren
evenmin vreemd aan overige westerse marines in het operatiegebied. Ze zijn zo eerder te
zien als standaardproblemen die niet uniek waren voor de KM. Deze constatering geldt
eens te meer wanneer de gebeurtenissen worden bezien tegen de achtergrond dat platforminstallaties als kanons, vuurleidings- en communicatiesystemen in de Koreaanse wateren onder alle omstandigheden en voor lange tijd (sustainability) functioneerden, hetgeen terug te voeren is op de inzet en kwaliteit van het betrokken personeel en materieel.
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De acties van de Nederlandse schepen in de Koreaanse wateren waren, evenals die van
het Gemenebest-smaldeel waar deze vaartuigen bij waren ingedeeld, niet of nauwelijks
aan nationale restricties onderhevig. Dit ondanks het feit dat het kabinet-Drees bij het
uitzendbesluit hun takenpakket omschreef als escorte verlenen en het verrichten van politietaken zoals het tegengaan van infiltraties. Bovendien zou Den Haag officieel zeggenschap houden over de vaarbewegingen en inzet van de schepen, waarbij deze in theorie
uitsluitend plaatsvonden in een verband met marines ‘die de grootste taak hebben te verrichten’ om zo ‘doelmatig’ en ‘efficiënt’ op te kunnen treden. Dat het hier in de praktijk
weinig van kwam en de facto zonder meer de Amerikaans-Britse leiding werd gevolgd,
deerde het kabinet niet, zo lang het officiële regeringsstandpunt niet in het gedrang
kwam. Het was bovendien een mandaat dat naar mate het conflict ontaardde in een stellingenoorlog en de VRC intervenieerde, slechts zuinigjes werd ingevuld. Iets wat evenzeer
gold voor de beperking van het inzetgebied tot bepaalde zones voor de Koreaanse kust.
Zelfs een door het Verenigd Koninkrijk bij de VS afgedwongen beperking inzake manoeuvres nabij Taiwan werd losjes gevolgd, getuige de doorvaart van een Brits flottielje
torpedobootjagers in 1952 door de zeestraat westelijk van dit eiland, aangevuld met de
Nederlandse Piet Hein. In die zin was er geen sprake van nationale caveats die frictie veroorzaakten in de multinationale strijdmacht. Het gedwongen volgen van Washington’s
veiligheidspolitiek door Den Haag en Londen, en toenemende publieke desinteresse na
1951 voor de Koreaanse ‘mere hostilities-in-peacetime’, gaf de uitgezonden eenheden
in wezen de vrije hand bij tactisch optreden aan de hand van Amerikaanse richtlijnen.
Wel viel er door onderscheidende verwachtingen en praktijkervaring, binnenskamers
Britse kritiek te beluisteren op het volledig door de VS gedomineerde U.N. Command
en bepaalde VS-tactieken als rigide hierarchische commandovoering met weinig intiatief
voor ondercommandanten.280 Een dergelijk gemor van Royal Navy-zijde gold overigens
niet de meegaande Nederlanders, die dankzij vergelijkbare nationale belangen en met
hun vergaande beïnvloeding door de zustermarine, moeiteloos geïntegreerd optraden in
white ensign verband.
Slechts op het gebied van strategische belangen binnen en buiten Europa, die in het
gedrang dreigden te komen door VS-provocaties richting Peking en Moskou, of de mogelijke inzet van kernwapens, uitten coalitiegenoten indringende geluiden aan het adres
van Washington. Dit alles werd door de lead nation niet zonder meer gewaardeerd. Naar
aanleiding van onder andere het kritisch volgen van het Amerikaans (militair) beleid
door Londen, en het aandragen van beleidsalternatieven door NAVO- bondgenoten, stelde
de Amerikaanse buitenlandspecialist W.P. Bundy terecht dat toenmalige conflicterende
nationale belangen en beleidsinzichten in een multinationale missie “[…] foreshadowed
an important and continuing strand in the postwar history”. Te weten: “that in situations one member of the alliance is in a lead role in a crisis outside the Nato area, others
(either with sincere official ideas or in response to domestic opinion) feel themselves
free to offer helpful advice or mediation that is not always welcomed by the lead factor”.281 De door de VN gemandateerde operatie in Korea kwam zodoende net als latere
multinationale out-of-area missies, grotendeels neer op een Amerikaanse actie waarin
overige participanten die op veiligheidspolitiek gebied van de VS afhankelijk waren, ge250
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acht werden Washington te volgen. Enig weerwerk in de marge daargelaten, gingen deze
bondgenoten na afweging van eigen belangen daarom allengs of al van aanvang af in dit
Amerikaans beleid mee.
Niettemin lieten deze coalitiegenoten zodra zich hiertoe de mogelijkheid voordeed,
overige eigen belangen prevaleren. Het uitsturen in 1950 van landmachtvrijwilligers naar
Korea in plaats van de door de VS meer gewaarde mariniers, die echter in Nieuw-Guinea
benodigd waren, is hiervan een Nederlands voorbeeld. Dit gold evenzeer voor de terugtrekking in 1954 van zowel het NDVN als uiteindelijk de maritieme bijdrage, nadat de VS
en in het kielzog hiervan het Gemenebest, hun eenheden in Korea drastisch in omvang
hadden teruggebracht. De politiek nauwelijks nog zinvolle, en uit militair-maritiem oogpunt enkel nadelige KM-missie, kwam zo gedekt door andere prioriteiten van Washington en geruggensteund door de uittocht van Angelsaksische marines, ten einde.
gevolgen marine-inzet voor de betrokken zeestrijdkrachten
In de Koreaanse uitputtingsoorlog kenden de participerende marines een rijk palet aan
taken. Hoewel de westerse zeestrijdkrachten in dit oorlogstheater experimenteerden met
nieuw materieel als helikopters en straalvliegtuigen, kwam het gros van de inzet neer op
acties met materieel dat tot kort daarvoor als verouderd of overtollig werd omschreven:
landingsboten, torpedobootjagers en andere artillerieschepen en ook carriers. Dat de
oorlog in een patstelling eindigde, ondanks het nagenoeg volledige overwicht van de
VN-strijdkrachten ter zee en in de lucht, was een bewijs voor de grote rol van landstrijdkrachten in dit conflict. Zoals de Amerikaanse marinehistoricus M. Muir jr. hierover
opmerkt: “The front line rifleman has been the central figure in the Korean War. All
other forces support him.”282 Het was een gegeven dat menig marinecommandant met
weinig enthousiasme begroette. Vooral de allengs toenemende operaties onder de kust in
een brown water-omgeving, gelijk de KM tot 1950 in Indonesië gewend was, ontlokte de
(Britse) kritiek dat zeestrijdkrachten niet langer flexibel waren en hen terugbracht tot de
status van ‘defence force’.283
Wat de twee hoofdtaken van de torpedobootjagers en overige artillerieschepen in Korea betreft, te weten de blokkade en kustbeschietingen, zijn de uitkomsten van dit type
inzet op zijn best als “mixed” te beoordelen. De oorlog lijkt de beperkingen van moderne
en superieure zeestrijdkrachten tegenover een vastberaden vijand met een groot potentieel aan mankracht en kleinschalig materieel te illustreren. De blokkade richtte zich veelal
op onbewapende vaartuigen als jonken en sampans, die ondanks grote verliezen hun
vracht in het holst van de nacht bleven aanvoeren. Om niettemin de doelmatigheid van
de blokkadeschepen te onderstrepen, stak het U.N. Command veel energie in het afsluiten en vernielen van vijandelijke havens en hun infrastructuur, evenals de aanvoerlijnen
naar deze centra. In de eerste maanden van de ‘Siege of Wonsan’ in 1951, waarbij ook
Hr.Ms. Evertsen betrokken was, verschoten oorlogsschepen meer dan 50.000 granaten
op deze havenstad. Niettemin bleven treinen en vrachtwagens ’s nachts van de stad gebruik maken en vond nog altijd bevoorrading uit de VRC en de USSR plaats. Deze tendens verbeterde niet naarmate de door het (toenemende aantal) kustgeschut bedreigde
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schepen zich minder richtten op het afsnijden van de vijandelijke logistiek, maar veeleer
probeerden deze artillerie tot zwijgen te brengen.284 Ook de latere, omvangrijke steun aan
guerrilla’s aan de Koreaanse westkust bleek “less productive” doordat hun raiding parties
door toenemende vijandelijke tegenstand vaker mislukten. De commandant van TF 95
concludeerde eind 1953 dan ook dat “[…] the advantages available through Task Force
95’s complete control of the sea were not fully exploited in a positive sense”.285
Ondanks bovenstaande negatieve teneur mag echter niet worden vergeten dat de uitkomst van de marine-operaties mixed was. De beschietingen door en dreiging met oorlogsschepen bonden namelijk aanzienlijke hoeveelheden vijandelijke geschut en troepen
aan de operatie. Naast het concentreren van grote hoeveelheden mankracht in regio’s als
Hungnam, Songjin en tussenliggende verbindingslijnen, trok de vijand hier namelijk
grote hoeveelheden artillerie samen die zo geen inzet aan het landfront zagen. De U.S.
Navy berekende dat alleen al in het Wonsan-gebied ruim duizend kanonnen stonden,
oftewel de helft van alle Noord-Koreaanse artillerie. Een verder positief effect van de
aanwezigheid van de VN-vloot was dat zij amfibische landingen en evacuaties mogelijk
maakte. Ook verzekerden deze vaartuigen een gestage aanvoer van voorraden en manschappen, iets wat door de bestrijding van steeds opnieuw gelegde mijnenvelden anders
minder zeker was geweest. Tenslotte bewees vooral het vliegkampschipwapen, zeker waar
het buiten het bereik van de luchtmacht gelegen operatiegebieden betrof, zijn waarde
voor ondersteuning van de landstrijdkrachten van de Amerikanen en hun bondgenoten
of het uitvoeren van andere precisieaanvallen.286
Met deze diverse inzetvormen snoerden de Amerikaanse en Britse marines invloedrijke
criticasters van de tussen 1945-1950 in de VS populaire ‘modern’ military school de
mond. Aanhangers van deze ‘school’ stelden dat zeestrijdkrachten in een door kernwapens en lucht- en landstrijdkrachten gedomineerd tijdperk slechts een minimale taak
kenden. De krijgsmachtdelen in Korea vulden elkaar duidelijk aan en waren ieder onmisbaar. Hoewel de ‘rifleman’ in het Korea-conflict een centrale rol had, concludeerde
general MacArthur al dat “Naval supremacy essential [was] to the conduct of any insular
campaign.”287 Ook de commandant van het 8th Army, general Van Fleet, stelde dat “we
could not have existed in Korea without the Navy”288 en meende dat de noodzaak van
marines in de Koude Oorlog “a self-evident fact” was.289 Het eerder beleidsmatig onder
vuur liggende artillerieschip en het vliegkampschip als wapenplatform geraakten door de
oorlog in Oost-Azië zodoende weer in de gratie bij de Amerikaanse politiek.
De westerse zeestrijdkrachten kregen door de Korea-oorlog een opsteker, iets wat evenzeer gold voor het geïntegreerd functioneren van het maritieme commando van de NAVO.
De Noord-Atlanische Verdragsorganisatie die tot het Korea-conflict meer een politieke
dan een militair-politieke alliantie was, ondervond al snel profijt van de succesvolle multinationale inzet aldaar. Niet alleen vond een instelling van militaire commando’s zoals
ACLANT (januari 1952) plaats, ook kwam het net als in Korea tot het beschikbaar stellen van
militaire middelen aan geallieerde commandanten. Bovendien gaf het relatief probleemloos functioneren van TG 95.1 tot tevredenheid van invloedrijke NAVO-marinebevelhebbers
aan dat nauw geïntegreerd optreden van westerse marines mogelijk was.290 In de Tweede
Wereldoorlog maakten bijvoorbeeld Britse en Nederlandse oorlogsschepen slechts inci252
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denteel gebruik van Amerikaanse tankers. In Korea daarentegen tankten schepen van diverse westerse marines, de KM incluis, op zee routinematig bij uit Amerikaanse, Britse of
Australische tankers. Ook vond op deze wijze bevoorrading met munitie, voeding en andere zaken plaats. Tevens voer marinepersoneel regelmatig bij elkaar aan boord mee naar
het operatiegebied. Door deze intensieve inzet en coöperatie van multinationale westerse
vlootverbanden in de Gele en Japanse Zee kwam het in 1954 tot de zogeheten Allied Tactical Publication (ATP) 16 inzake bevoorrading op zee, tezamen met overige manuals zoals
het gezaghebbende ATP 1, hèt handboek voor tactieken, manoeuvres, seinen en signalen.291
De Korea-oorlog was zodoende een goede leerschool voor de NAVO-zeestrijdkrachten en
hun verdere inzet en manoeuvres tijdens de Koude Oorlog. Een ander gegeven was dat
(vlag)officieren die eerder in Korea dienden, zoals vice admiral Andrewes, spoedig hun
ervaringen met het aansturen van multinationale smaldelen toepasten binnen ACLANT.292
In die zin merkte rear admiral Scott-Moncrieff terecht op:
“As [to] co-operation, there is no doubt this war has been of great value in advancing
co-operation between our various navies. There is no incentive like the stress of an
actual campaign to help on such matters […].”293
resultaten voor nederland
Het politiek-strategische oogmerk van de marine- (maar ook latere landmacht) inzet in
Korea was voor Den Haag geweest de VS te behagen, die optrad als de beschermheer van
het Nederlandse territoir in Europa. Gezien de reacties van de Amerikaanse autoriteiten
en media, en latere loftuitingen van U.S. Navy over de KM-inzet, slaagde deze opzet. Wel
diende de uit oogpunt van strategisch eigenbelang verstrekte “strikt noodzakelijk[e]”
bijstand aan de Amerikaanse strijd tegen het communisme, tegenover de buitenwacht te
worden aangemerkt als steun aan VN-optreden.294 Aldus hoopte de regering te voorkomen
dat Aziatische landen (en dan vooral het voor Nederland belangrijke neutrale Indonesië)
het beleid van de Zuiderzeestaat te veel zouden identificeren met Amerikaans Koude
Oorlogsdenken. Bovendien herstelde Nederland met deze in VN-context uitgevoerde marinemissie, in binnen- en buitenland zijn door dekolonisatieperikelen beschadigde status
van voorvechter van zaken als internationaal recht, een stelsel van collectieve veiligheid
en de opzet van een multinationale politiemacht.295 Tenslotte valt op dat premier Drees
zich inzake de Korea-politiek in de ministerraad meermalen nadrukkelijk deed gelden als
regeringsleider en de knoop doorhakte. Zoals toenmalig staatsecretaris van Oorlog Kranenburg hierover later opmerkte: “Drees zelf nam de leiding van dit avontuur […]”.296
De Nederlandse zeestrijdkrachten wisten door hun ruimhartige inzetbereidheid in
de Korea-oorlog en getoonde bekendheid met, en afstemming op, Britse marinedoctrines en materieel, het eigen (inter)nationale prestige te verhogen. In de geraadpleegde
bronnenpublicatie van de Royal Navy, die voor intern gebruik was bestemd en dus een
meer objectief beeld van de Nederlandse inzet weergeeft, laten de Britten zich niet alleen lovend over deze maritieme bondgenoot uit maar betrachten zij haar als ware ze een
Gemenebest-navy. In Nederland hielp dit om de toch al goede naam van de marine te
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vergroten, waardoor de missie er indirect aan bijdroeg het budget voor een harmonieuze
vloot veilig te stellen. De Koninklijke Marine ontving door haar deelname aan de VNzeestrijdkrachten niet alleen waardering van Britse en Amerikaanse zijde. Tevens was
deze internationale bijval de opmaat naar een door deze marines geaccepteerde rol als
oceaangaande vloot in de NAVO. Wat verder hielp, was het gegeven dat het in de oorlog
herontdekte belang van scheepsartillerie en vliegkampschepen afstraalde op de Nederlandse inzet. Het eerstgenoemde wapenplatform stond bij de inbreng van de Koninklijke
Marine in het Korea-conflict immers centraal. In het verlengde van de militair-politieke
herwaardering van de nabij het schiereiland ingezette carriers, profiteerden de Nederlandse zeestrijdkrachten bovendien van de nu meer door de U.S. en Royal Navy geapprecieerde inbreng van het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman in NAVO-verband.
Wel bracht het bestendigen van de eigen goede naam bij lead nations tijdens de missie teweeg dat KM-eenheden participeerden in soms discutabele operaties die het gestaag
oprekken van het mandaat met zich meebracht. Naast de manoeuvre door de Straat van
Taiwan en inzet ten behoeve van guerrilla’s die neerkwam op ondersteuning van een
factie in een burgeroorlog, kan verwezen worden naar het verwoesten van stedelijke gebieden of spoorweginfrastructuur door de VN-scheepsmacht. Doordat in westerse landen
de houding tegenover de Korea-inzet weinig veranderde, bleef deze mission creep voor de
betrokken marines zonder negatieve politieke gevolgen en plukte de km de vruchten van
de getoonde saamhorigheid met de Angelsaksische marines.297
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Inleiding

De wederkerende inzet van de Koninklijke Marine in de wateren rondom het Arabisch
schiereiland in de laatste fase van de Koude Oorlog en de periode kort hierna, veelal in
multinationaal (VN, WEU) verband, staat in dit hoofdstuk centraal. De operaties worden
steeds tegen de achtergrond geplaatst van de vier centrale vragen van dit promotieonderzoek. Hoezeer waren deze missies terug te voeren op een traditionele invulling van de
Nederlandse buitenlandse politiek door hier juist terug te grijpen op de KM? Tot hoever
reikte de invloed van de marine bij de invulling van deze missies? Weken de takenpakkketten en de mandaten af van die van de voor de Nederlandse zeestrijdkrachten
zo vertrouwde Royal Navy en overige betrokken westerse marines? Was de binnen en
buiten Nederland bestaande status van de KM een factor in het besluitvormingsproces
en beantwoordde de uitvoering van de uitzendingen aan de doelstellingen van politiek
Den Haag? Om deze vragen te kunnen beantwoorden komen naast de politieke beraadslaging, het politiek-strategische belang, de mandaten, de multinationale structuren en
de taken van de betrokken KM-eenheden bij de missies aan bod. Tevens is er de nodige
aandacht voor de specifieke invulling van het takenpakket door de KM − handhaving van
handelsembargo’s, mijnenbestrijdingsoperaties, escorte van kapitale schepen, bescherming van evacués, alsmede voor de readiness en flexibiliteit van de betrokken eenheden
en vergelijkingen met buitenlandse eenheden.
Na een schets van de westerse militair-strategische belangen in het Midden-Oosten,
en dan vooral die van Nederland en de VS, volgt de tekst veelal in chronologische
volgorde de politieke besluitvorming in Washington, Den Haag en belangrijke Europese hoofdsteden, maar ook de operaties van de betrokken KM-eenheden. Na een uiteenzetting over eerdere Nederlandse marine-aanwezigheid in de regio, passeren drie
analyses van even zoveel marinemissies over de jaren 1984-2000 de revue, waarna
een slotbeschouwing volgt. In het hoofdstuk zal onder meer naar voren komen dat
de KM al ruim voor de val van de Berlijnse Muur operaties overzee ondernam en dat
de latere uitzendingen na het einde van de Koude Oorlog voor de zeestrijdkrachten
daarom in meerderlei opzicht neerkwamen op business as usual. Niet minder opvallend
is dat een van deze cases, het optreden in de Perzische Golf 1987-1989, als het ware
een scharnier vormt tussen het tijdperk van de Koude Oorlog met beperkt (multi)
nationaal optreden en militair-politieke dreiging van Sovjet-zijde, en de (second generation) peacekeeping en peace enforcement-operaties in latere jaren. De toenmalige, de
stabiliteit verhogende, meer neutrale multinationale Europese marinemanoeuvres tus255
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sen strijdende partijen en (vooral) VS-optreden in het hogere geweldsspectrum, dragen
namelijk hiervan meerdere kenmerken.
Evenals bij het vorige hoofdstuk waarin een operationele casus centraal staat, te weten
de Korea-oorlog, is de bovengenoemde onderzoeksaanpak uit historiografisch oogpunt
te onderbouwen. Veel van de aangehaalde onderwerpen zijn in Nederland nagenoeg
niet in een wetenschappelijke context geanalyseerd. Soms ontbreekt elke vorm van een
historisch-academische publicatie. Dit geldt evenzeer voor de vergelijking van acties van
de Nederlandse zeestrijdkrachten in het uitzendgebied met die van buitenlandse marines en de achtergronden die maakten dat de Nederlandse marineleiding positief stond
tegenover de missies. Wat de besluitvorming, de houding van (hogere) marineofficieren
maar ook de operaties zelf betreft, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bronnen die
voor het eerst raadpleegbaar zijn. Door terug te grijpen op recent vrijgegeven stukken
uit de Haagse ministerraad, particuliere collecties en interviews met sleutelfiguren binnen en buiten de Koninklijke Marine is een meer gebalanceerd oordeel te vellen over de
toenmalige verrichtingen en standpunten van de Nederlandse zeestrijdkrachten.
Opkomen voor Neerlands belangen: de km in Zuidwest-Azië van fin du siècle
tot de early 1980’s

Alvorens in te gaan op de Nederlandse militair-maritieme betrokkenheid bij crises in
Zuidwest-Azië vanaf 1984, volgt hieronder een overzicht van eerdere marine-inzet in
deze regio. Hierin worden Nederlandse strategische belangen, seapower, prestige alsook
de relatie KM - Royal Navy meegewogen.
De Nederlandse verplichtingen buiten het NAVO-gebied richtten zich omstreeks 1950,
gelijk die van Groot-Brittannië en Frankrijk, in de eerste plaats op stabiliteit binnen de
(semi-)koloniale invloedssferen, en niet zozeer op de beperking van de Sovjet-invloed.
Overige overzeese belangen als maritieme handelslijnen en de aanvoer van grondstoffen maakten eveneens deel uit van de beleidsoverwegingen. Nederlandse marineschepen
begaven zich in dit kader vanaf het einde van de negentiende eeuw met regelmaat in of
nabij de wateren rondom het Arabisch schiereiland. Na de opening van het Suezkanaal
in 1869 lieten KM-vaartuigen, op doorreis naar of van Nederlands-Indië, in het kader van
vlagvertoon en het gegeven dat veel islamitische inwoners van de archipel de jaarlijkse
pelgrimstocht (hadj) naar Mekka maakten, de nationale driekleur zien in de havenstad
Djedda. In de Tweede Wereldoorlog passeerden meer dan eens Nederlandse oorlogsbodems het Suezkanaal en patrouilleerde een kanonneerboot in een Brits smaldeel aan de
ingang van de Perzische Golf ter bestrijding van onderzeeboten en lokale slavenhandel.1
Civiele facetten van seapower in Zuidwest-Azië, zoals zeescheepvaart en het lidmaatschap van het internationaal toezicht op het Suezkanaal, maakten dat in de eerste decennia na 1945 de Nederlandse driekleur in deze regio met grote regelmaat te vinden was.
Ook bleven in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog Nederlandse oorlogsschepen
en vliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst een bekend verschijnsel in het MiddenOosten. Dit was toe te schrijven aan de hervatte (lucht)vaart op Nederlands-Indië/Indonesië, en later die op Nieuw-Guinea. In het najaar van 1961 verviel voor de KM de
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zeeroute door de Indische Oceaan en de Rode Zee, toen diverse regionale jonge staten,
die de regering in Jakarta politiek steunden in haar conflict met Den Haag inzake de
soevereiniteit over Nieuw-Guinea, hun havens sloten voor de Nederlandse marine.2
suez
Op 26 juli 1956 nationaliseerde de Egyptische president Gamal Abdal Nasser het tot
dan toe onder (door Groot-Brittannië en Frankrijk geleide) internationaal beheer staande Suezkanaal. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk meenden dat deze nationalisatie
onwettig was en beschouwden haar als een aanslag op vitale westelijke belangen. Dit
nieuwe beleid van Caïro bedreigde naar hun mening de doorvaart naar Azië en kon een
precedent zijn voor nationalisaties door regionale landen van aldaar gevestigde westerse
(olie)maatschappijen.3
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Luns zag in de Suez-kwestie kansen
de eigen nationale positie ten opzichte van Indonesië te versterken. Een gezamenlijk westers (militair) ingrijpen tegen Egypte kon zijns inziens Jakarta doen afzien van pogingen
Nederlandse belangen in Zuidoost-Azië aan te tasten.4 Verder was er de jonge staat Israël,
waarmee Nederland in toenemende mate samenwerkte, zeker waar het politieke steun
voor het veiligheidsbeleid van dit land betrof en hieruit voortkomende wapenleveranties.
De vijandige houding van het gros van de Arabische landen tegenover de joodse staat,
waarin het Nasser-regime een voortrekkersrol vervulde, maakte eveneens dat Den Haag
zich kritisch opstelde ten opzichte van Caïro.5
Na geheime voorbesprekingen met Frankrijk en Groot-Brittannië viel Israël, dat zijn
strategische positie tegenover Caïro wilde verbeteren, op 29 oktober Egypte binnen. De
twee Europese grote mogendheden lanceerden op 31 oktober een aanval op de kanaalzone. Hoewel Londen en Parijs verklaarden dat het hier een bufferstrijdmacht betrof
voor zowel de scheiding der strijdende partijen als ter bescherming van het Suezkanaal,
was het voor de buitenwacht duidelijk dat de interventie neerkwam op een tegen het
Nasser-regime gerichte Frans-Brits-Israëlische opzet. De aanval was, zeker waar het het
Israëlische offensief aanging, een succes. Niettemin leidde het ingrijpen tot een politieke
nederlaag voor Frankrijk en Groot-Brittannië. Washington werd pas te elfder ure officieel over de invasie ingelicht. De VS zag het optreden van de Europese bondgenoten als
onwenselijk en veroordeelde dit niet alleen in de vn-veiligheidsraad, maar zette de beide
NAVO -landen tevens onder druk de operatie te staken nadat de Sovjet-Unie had gedreigd
met militair ingrijpen ten gunste van het door haar gesteunde Egypte. Het gegeven dat
Parijs en Londen de overige bondgenoten om de tuin hadden geleid, bracht intussen
geen wijziging in het pro-Brits-Franse standpunt van Nederland. Sterker: ons land weigerde in de VN, als een van de weinige West-Europese landen, het Verenigd Koninkrijk
en Frankrijk af te vallen.6
De laatstgenoemde mogendheden accepteerden op 6 november een staakt-het-vuren.
Nadat kort voor Kerstmis 1956 een VN-vredesmacht, de United Nations Emergency Force
(UNEF), de bezettingsmacht van Britten, Fransen en Israëli’s had vervangen, beschouwden velen, de VN-leiding incluis, Nederland als een “trouwe bondgenoot” van de twee
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West-Europese grootmachten. Deze zienswijze woog mee bij de samenstelling van de
internationale VN-politiemacht, waaraan Nederland uit oogpunt van prestige en zijn status van voorvechter van het internationaal recht graag had deelgenomen. Verder dan een
kortstondige uitzending van een landmacht-officier in de aanvangsfase van de VN-missie
kwam het evenwel niet. Ook in eigen land klonk kritiek op het Suez-beleid.7 Op 6 december 1956 verdedigde Luns desalniettemin in het parlement met succes de steun aan
het Brits-Franse optreden. Zijns inziens hadden de “levensbelangen” van beide staten op
het spel gestaan en zodoende “onontkoombaar” ook die van Nederland.8
Onbesproken bleef in de Tweede Kamer de rol die de KM in de Suez-crisis had gehad.
Deze (bescheiden) inbreng was niet aan de grote klok gehangen, maar had wel plaatsgevonden. Gezien de eerder beschreven nauwe band verwondert het niet dat de Royal Navy
eind juli 1956 de Koninklijke Marine polste of zij wilde participeren in een multinationale interventiemacht voor de kanaalzone. Hoewel de regering in Den Haag zich op dit
vlak terughoudend opstelde om de crisis met de aanwezigheid van eigen marineschepen
niet groter te laten worden, stuurde de Nederlandse marineleiding aan op de uitwerking
van een plan voor de inzet van een of twee torpedobootjagers.9 Hoewel hierna een mogelijke Nederlandse marinedeelname aan het Suez-ingrijpen op beleidsniveau niet (meer)
aan de orde was, kwam het hier als gezegd toch van.
Aan boord van één van de Britse carriers, HMS Eagle, het vlaggenschip van het geallieerde
eskader, dienden ten tijde van de interventie twee Nederlandse marineofficieren. Zij waren, net als in de Korea-oorlog het geval was geweest met enige MLD-vliegers op HMS Ocean,
aan boord van het vliegkampschip gedetacheerd voor het behoud van geoefendheid. Het
duo bekleedde niet onbelangrijke posities als aircraft direction en controller officers.10 In de
aanloop naar de aanval was het eenieder op het Britse smaldeel duidelijk dat een ingrijpen tegen Egypte in de lucht hing. Nieuw-Zeeland, dat evenals Nederland de Britten en
Fransen alleen politiek steunde, trok hierop de kruiser HMNZS Royalist uit het vlootverband
terug.11 De Royal Navy deed vervolgens bij de Nederlandse autoriteiten navraag wat hun
standpunt was inzake de aanwezigheid van de beide officieren op de Eagle. Het uitblijven
van een reactie, en het gegeven dat de commandant van de carrier er weinig voor voelde
kort voor de vijandelijkheden op deze functies twee officieren te moeten inwerken, bracht
de Britten ertoe de Nederlanders op hun posities te handhaven. Zodoende waren zij gedurende de tegen Egypte gerichte zogeheten operatie Musketeer verantwoordelijk voor de
aansturing van tientallen (aanvals)sorties van vliegtuigen van HMS Eagle.12
Dat de Nederlandse autoriteiten kennelijk niet al te zwaar tilden aan de aanwezigheid van
beide marineofficieren in de Brits-Franse Task Force verrast enerzijds, gezien de mogelijke
negatieve binnen- en buitenlandse reacties en de terugtrekking van de Nieuw-Zeelandse
kruiser. Anderzijds lijkt deze opstelling verklaarbaar in de context van de aanhoudende
Nederlandse politieke steun voor de harde aanpak van Egypte en in het verlengde hiervan
de beïnvloeding van Jakarta. Bovendien is niet uit te sluiten dat de toevallige aanwezigheid
van het duo, gezien het mogelijk verkrijgen van toekomstige rugdekking van Londen en
Parijs bij eigen problemen met Indonesië, Den Haag zelfs goed uitkwam.
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mineure marine-uitzendingen in het kader van vredesmissies en bescheiden
militaire contacten
Na de Suez-crisis bleef het Midden-Oosten voor Nederland uit nationaal strategisch
oogpunt belangrijk, vanwege de daar aanwezige olievoorraden, de handelsroute via het
Suezkanaal en groeiende aanwezigheid van Nederlandse bedrijven (Shell, Ballast Nedam,
offshore) en de nauwe betrekkingen met de staat Israël. Bij latere crises als een burgeroorlog in Libanon (1958), het ingrijpen tegen Irak dat Koeweit bedreigde (1961), de
Zesdaagse oorlog tussen Israël en Egypte, Libanon, Jordanië, Syrië en Irak (1967), de
strijd in Jemen tegen Groot-Brittannië (1967-1968) en de Yom Kippoer-oorlog tussen Israël en Egypte en Syrië (1973) kwam het niet tot een (grootscheepse) inzet van
de Nederlandse krijgsmacht. Wel kwam het, zoals in een eerder hoofdstuk gemeld, tot
een bescheiden bijdrage aan multinationale landcontingenten van de VN als de UNTSO
(1956-heden), UNOGIL (1958), UNYOM (1963-1964) en UNIPOM (1965-1966). In deze
missies zagen onder meer een handvol KM-officieren inzet. Verder leverde het Ministerie
van Defensie zowel in 1967 als in 1973 onderhands militair-materiële ondersteuning
aan de staat Israël en verleende de KM later in de jaren zeventig, begin jaren tachtig, assistentie aan de Israëlische marine op het gebied van onderzeeboot(bestrijding)expertise.13
Proefballonnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 1967 en de marine in
1974 om respectievelijk met fregatten of jagers in westers verband in de Rode Zee Israëlische koopvaardijschepen te escorteren, en mijnenvegers explosieven te laten ruimen
in het Suezkanaal, geraakten nooit in een hoger besluitvormingsstadium.14 Pas nadat de
VN Den Haag had benaderd voor de inzet van een voor deze multinationale organisatie
ge-earmarked pantserinfanteriebataljon (en enige marechaussees) in het kader van de
vredesmacht UNIFIL in Libanon in 1979, kwam het tot een relatief grote Nederlandse
militaire inspanning in het Midden-Oosten.
Betere acceptatie en waardering in de Arabische wereld woog mee in het besluit tot
deelname aan de UNIFIL. In die zin ijlde de schok van het olie-embargo in 1973, waarmee
Arabische landen Nederland voor zijn eerder sterk pro-Israëlisch standpunt straften, nog
enige tijd na.15 Tevens paste de uitzending in de internationalistisch-idealistische traditie
van Nederland met ‘politietaken’ de internationale rechtsorde te bevorderen. Wat niet minder meewoog in dit uitzendbesluit was dat Nederland in deze periode een weinig positieve
indruk maakte in de Verenigde Staten. Het stelde zich wijfelend op wat betreft nieuw te
plaatsen Amerikaanse atoomwapens in Europa, terwijl het tevens negatief reageerde op
druk uit Washington inzake militaire burden sharing en eventuele out-of-area assistentie
met strijdkrachten in Zuidwest-Azië (zie hoofdstuk 2). Dit alles leidde ertoe dat Den Haag,
en dan vooral het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een gebaar wilde maken naar het
Witte Huis om zo de beschermheer van zowel territoriaal West-Europa als de SLOCS tevreden te stellen. Washington streefde in dit tijdbestek naar een diplomatieke oplossing voor
alle conflicten in het Midden-Oosten, onder meer door inzet van multinationale vredesmachten, en vroeg hiervoor concrete militaire bijdragen van zijn bondgenoten.16
In maart 1979 tekenden Egypte en Israël een vredesakkoord. Doordat de Sovjet-Unie
in de VN-veiligheidsraad een obstructie opwierp, initieerde de VS een (niet door de volkerenorganisatie gemandateerde) multinationale vredesmacht, de Multinational Force
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and Observers (MFO). Deze zou bij de Egyptisch-Israëlische grens worden gestationeerd.
Washington benaderde hierna onder andere Den Haag om in deze MFO te participeren.
Aanvankelijk reageerde Nederland terughoudend, maar nadat het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Italië te kennen hadden gegeven eenheden te willen leveren17, stond ook het
in september 1981 gevormde kabinet-Van Agt II welwillend tegenover deelname. Twee
factoren wogen hierbij mee. Ook het nieuwe kabinet stelde het plaatsingsbesluit van
de kruisvluchtwapens uit, waardoor het niet onverstandig was de VS wat betreft de MFO
tegemoet te komen. Daarnaast voorkwam deelname dat enkel de grotere Europese bondgenoten in deze vredesmacht participeerden en zo een soort van directorium vormden.18
In eerste instantie had Den Haag, op Amerikaanse instigatie, voor deze inzet een grote
inbreng van de zeestrijdkrachten op het oog.19 Onder meer werd gedacht aan de inbreng
van marinevaartuigen voor patrouilles in diverse kustgebieden rondom de Sinaï. De
Marinestaf reageerde weinig enthousiast. De eigen (grote) oppervlakteschepen zouden
niet de eigenschap bezitten “in ondiepe en nauwbegrensde wateren op individuele basis,
patrouillediensten te verrichten.” Een dergelijke taak reduceerde bovendien de geoefendheid voor hun NAVO-taken. Wel zag de marineleiding mogelijkheden voor de inzet van
een (klein) contingent mariniers.20
Deze houding van de marinetop sloot aan bij hetgeen historicus Klep opmerkt over
de algemene opstelling van Defensie omstreeks 1980 inzake verzoeken voor multinationale vredesoperaties. De krijgsmacht wierp al tien jaar “complicaties” op om niet
in dergelijke missies te hoeven participeren.21 Chef Marinestaf viceadmiraal Van Beek
stond weliswaar maritiem out-of-area optreden voor, maar dan in prestigieuze NAVOgerelateerde eskaders in een blue water omgeving, opererend in het hogere deel van
het geweldspectrum (zie hoofdstuk 3).22 De regering in Den Haag zag uiteindelijk af
van deelname met marine-eenheden aan de MFO en opteerde voor deelname met een
verbindingscompagnie. Deze zogeheten Force Signal Unit telde personeel van alle drie
de krijgsmachtdelen, onder wie ongeveer vijftien man van de KM. Dit contingent arriveerde in maart 1982 in de Sinaï.23
Na de Israëlische inval in Libanon in 1982 ontstond er een internationaal vraagstuk om
nabij Beiroet ingesloten Palestijnse strijders van de PLO onder begeleiding te evacueren.
Deze operatie vond eind augustus 1982 plaats dankzij een buiten de VN om gevormde
Amerikaans-Frans-Italiaanse Multinational Force (MNF).24 Na het vertrek van de MNF medio
september volgde bij de Libanese hoofdstad een bloedbad in twee Palestijnse vluchtelingenkampen door een met Israël sympathiserende Maronitische (christelijke) strijdgroep.
Hierdoor kwam een hernieuwde legering van de Multinational Force (hierna MNF II) in
beeld.25 Hoewel premier A.A.M. van Agt eind september publiekelijk verklaarde in dit
verband mariniers naar Beiroet te willen sturen,26 herriep het kabinet deze uitspraak.27
Niettemin ontstond bij de Amerikanen het beeld dat Nederland zeesoldaten naar Libanon
wilde sturen en drong het State Department in de persoon van minister Shultz nadrukkelijk
aan op een dergelijke inbreng.28 Hiermee geraakte Den Haag in een lastig parket. De chef
Defensiestaf, generaal der Artillerie C. de Jager, vroeg de marineleiding hoe zij aan het
verzoek dacht te kunnen voldoen. Deze stelde driehonderd mariniers voor korte tijd te
kunnen uitzenden, eventueel aangevuld met een bevoorradingsschip en een fregat.29
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Na het polsen van overige door de VS voor versterking van de MNF II benaderde Europese landen, bleek dat deze hier veelal negatief tegenover stonden. Hierop stelde de Nederlandse regering, die binnenlands op weinig sympathie voor deelname aan deze door
de Amerikanen geïnstigeerde overzeese missie kon rekenen, zich eveneens terughoudend
op. Den Haag liet Washington weten dat de bijdrage aan de UNIFIL al veel druk legde op
haar strijdkrachten in Europa, waardoor het geen uitzending van een tweede bataljon
(mariniers) voor de MNF II kon opbrengen.30 De troepenmacht zelf kende verder een
ongelukkige geschiedenis. In de loop van 1983 volgde een toename van anti-Israëlische
en anti-Amerikaanse sentimenten in Libanon, na unilaterale (maar politiek door Frankrijk gesteunde) VS-acties die de veiligheidssituatie voor Israël ten goede moesten komen.
Bloedige terreuraanvallen op Amerikaanse en Franse posities in Beiroet waren het gevolg,
waarbij in oktober 241 U.S. marines en 59 Franse para’s de dood vonden. Na dit debacle
trok de MNF II zich eind maart 1984 uit Libanon terug.31
Alles overziende kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse regering expeditionaire multinationale inzet buiten VN-verband aanvang jaren tachtig een hachelijke zaak
vond. Zeker indien dergelijke missies onder een Amerikaanse paraplu plaatsvonden en
waarbij (zie hoofdstuk 2) een groot deel van de Nederlandse bevolking de VS als agressor aanwees. Ook anderszins, getuige de lauwe ontvangst van de UNIFIL-missie, was het
publiek weinig gecharmeerd van militaire inzet overzee. Toch kon Den Haag gelet op
de druk van beschermheer Washington deze Amerikaanse oproepen moeilijk negeren.
Ook speelde op de achtergrond mee dat Nederland voor zichzelf nog altijd een voorbeeldrol zag als voorvechter van de internationale rechtsorde. Wat betreft de deelname
aan de MFO werd op VS-verzoek (ook) overwogen militair-maritieme middelen in te zetten. De KM hield in het algemeen, gelet op haar NAVO-gerelateerde blue water ambities
te midden van Angelsaksische partners op de oceanen, liever de boot af voor een brown
water operatie in het lagere geweldsspectrum. Hoewel de VS druk uitoefende, bleef
mariniers- en vlootinzet bij de Libanese hoofdstad uiteindelijk achterwege, waarbij
Den Haag argumenteerde dat de Nederlandse krijgsmacht in Europa, in casu bij de
verdediging van het eigen territoir, al onder druk stond door de gepleegde inspanning
in de UNIFIL (en de MFO). Nationale binnenlands-politieke belangen (weerstand tegen
niet door de VN gemandateerde en door de VS geïnstigeerde missies) stonden zodoende
in deze vraagstukken van (mogelijke) multinationale missies voorop, terwijl de marineleiding haar blik liever gericht hield op de oceanen en mogelijke NAVO-gerelateerde
inzet in het hogere deel van het geweldsspectrum.
Amerikaans (militair-)strategisch beleid ten aanzien van Zuidwest-Azië

Zoals in voorgaande hoofdstukken naar voren kwam, woog voor Nederlandse beleidsmakers bij uitzendmissies van de krijgsmacht meermalen politieke druk uit Washington
zwaar mee. Om de hierna te behandelen KM-vlootoperaties in het Midden-Oosten in
een begrijpelijke context te plaatsen, is het daarom van belang inzicht te verkrijgen in
het algemene militair-strategische VS-beleid ten aanzien van deze instabiele, maar voor
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Washington belangrijke regio. Daarom volgt hierna op hoofdlijnen een schets van de vsstandpunten, aan de hand van deelgebieden. Tevens wordt inzicht gegeven in de opzet
van de Amerikaanse militaire commandostructuur in Zuidwest-Azië.
In de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw verslechterden de eerder
ogenschijnlijk verbeterde verhoudingen tussen Washington en Moskou. De Sovjet-Unie
liet bijvoorbeeld niet na haar invloed uit te breiden bij binnenlandse onlusten in de
Derde Wereld. Washington, dat door het Vietnam-debacle tijdelijk minder genegen was
tot expeditionair optreden, volgde deze ontwikkeling met argusogen. Na een politieke
omwenteling in Ethiopië in 1977 ten gunste van Moskou, liet de Amerikaanse president
Carter onderzoeken welk expeditionair militair vermogen de VS moest hebben om op
dergelijke brush fire-conflicten te kunnen inspelen. Deze studie resulteerde in het voorstel te komen tot een Rapid Deployment Force (RDF).32 Na de Sovjet-invasie in Afghanistan in december 1979 vreesde menigeen in Washington dat Moskou erop uit was een
warmwaterhaven aan de Indische oceaan te verwerven om zo de vitale olievoorraden in
de Perzische Golf-regio te kunnen beheersen.33 Hierop stelde Carter in januari 1980 in
zijn State of the Union dat elke Sovjet-poging controle te verkrijgen over de regio van de
Perzische Golf, als een inbreuk op vitale Amerikaanse belangen werd gezien, en dat de VS
dergelijke manoeuvres met alle noodzakelijke middelen zou tegengaan. Deze verklaring
stond spoedig te boek als de Carter Doctrine.34 Ze verbond voor het eerst formeel Amerikaanse strijdkrachten aan een eventuele verdediging van de oliebronnen in de Perzische
Golf-regio. Deze politiek zou na zijn verkiezing in november 1980 tot president van de
35
VS, door R.W. Reagan worden voortgezet.
de vs en strategische belangen in het midden-oosten omstreeks 1980
In het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied waren naast NAVO-partner Turkije, Israël en Egypte voor de VS van belang. Hoewel Washington met de staat Israël
formeel geen alliantie kende, liet het sinds de onafhankelijkheid van dit land in 1948
niet na het te steunen. Vanaf het einde van de jaren zestig ontving Israël bovendien
ruimhartig economische en militaire steun. Hiermee benadrukte de VS dat Israël een
“vital U.S. interest” was. Deze waardering kwam niet zozeer voort uit factoren als
defense-of-homeland van de VS of de eigen economische welvaart. Factoren die hier veel
meer wogen waren het eigen joods-christelijk erfgoed en de Amerikaanse visie dat joden recht hadden op een eigen staat. Bij het laatste speelde bovendien mee dat menig
VS-president zijn verkiezing deels dankte aan de kleine maar invloedrijke groep joodse
Amerikaanse kiezers.36
Egypte, dat tot 1973 onder Sovjet-invloed stond, zocht in de jaren hierna vrede met Israël
en toenadering tot Washington. Het resultaat was een stroom aan Amerikaanse economische en militaire hulp voor Caïro en een officiële alliantie. Strategisch belangrijke vaarwegen als het Suezkanaal en aansluitend de Rode Zee, en het gegeven dat van alle Arabische
staten Egypte de grootste bevolking telde en een omvangrijke krijgsmacht bezat, maakten
het land voor de VS vanaf medio jaren zeventig tot een belangrijke veiligheidspartner.
262

vwBWoutofarea1116.indd 262

17-11-16 10:23

Missies van de Koninklijke Marine rondom het Arabisch schiereiland 1984 - 2001

Libanon gold gelet op zijn positie als buurland van zowel Israël als het door de SovjetUnie beïnvloedde en bewapende Syrië, lange tijd als een vital interest voor de Amerikanen. De bloedige aanslag in 1983 nabij Beiroet op de U.S. marines bracht evenwel
teweeg dat de VS-bemoeienis met dit land vergaand afnam.
Pakistan en Afghanistan lagen in de marge van de Amerikaanse belangensfeer in Zuidwest-Azië, maar vormden een buffer voor het aan de Perzische Golf gelegen Iran. Zodoende diende daar de invloed van de Sovjet-Unie te worden ingedamd. Wat de aan dit
zeegebied grenzende landen betrof, wogen voor de VS twee zaken mee: de economische
factor, die nagenoeg geheel was gebaseerd op de enorme olievoorraden in het gebied, en
het tegengaan van Sovjet-invloed.
Een probleem waar Washington vanaf het einde van de jaren zestig in Zuidwest-Azië
mee worstelde, was de vraag of het zijn vitale belangen moest veiligstellen door eigen
militaire aanwezigheid en inzet, of door diplomatie en militaire en economische hulp.
De Amerikanen zagen aanvankelijk de handhaving van de vrede en veiligheid in het Perzische Golf-gebied als een Britse aangelegenheid. Nadat het Verenigd Koninkrijk nagenoeg al zijn strijdkrachten East of Suez had teruggetrokken, gaf de Amerikaanse president
R.M. Nixon in 1969 te kennen dat de VS nu geenszins ging optreden als beschermengel
van de Indische Oceaan. De Amerikanen sloten een akkoord met de sjah van Iran om
in de regio de vrede en veiligheid te handhaven, waartoe Washington Teheran militaire
steun verleende in de vorm van materieel en adviseurs. Daarnaast richtten de Amerikanen een steunpunt in op het van de Britten gehuurde eiland Diego Garcia midden in de
Indische Oceaan. Bahrein ten slotte, bood de U.S. Navy havenfaciliteiten, waarvan een
handvol schepen gebruik maakte.37
Ten gevolge van de islamitische revolutie van 1978-1979 stelde Iran zich onder ayatollah Khomeini rabiaat op tegenover de VS. Nadat de Iraniërs Amerikaans ambassadepersoneel in gijzeling hadden genomen, verbraken de landen de onderlinge diplomatieke
betrekkingen. Irak, dat in september 1980 Iran binnenviel, kon hierdoor bij menig Amerikaans politicus op sympathie rekenen. In 1984 volgde het herstel van de sinds 1967
verbroken diplomatieke betrekkingen met Bagdad. Een en ander hield in dat Washington in het kader van het regionale machtsevenwicht de territoriale integriteit van Irak
voortaan als een vitaal Amerikaans belang zag.38
De belangrijkste Golfstaat vanuit Amerikaans perspectief was Saudi-Arabië. De VS
had een aanzienlijk economisch belang in het koninkrijk gezien de enorme oliereserves
aldaar. De deelname van het Saudische koninkrijk aan een tegen onder andere de VS
gericht olie-embargo van de OPEC in 1973 en de definitieve Britse terugtrekking uit het
Midden-Oosten in 1971, deden het gewicht van Saudi-Arabië toenemen. Hier diende
het machtsvacuüm wel degelijk te worden gevuld om invloed van Moskou tegen te gaan.
Na de val van de sjah van Iran begin 1979 en de invasie later dat jaar van de Sovjet-Unie
in het aan Iran grenzende Afghanistan, kreeg Saudi-Arabië in de ogen van Washington
een nòg grotere strategische waarde. De Saudische autoriteiten hielden evenwel Amerikaanse strijdkrachten (sporadische oefeningen daargelaten) liever op afstand, om zo
meningsverschillen met overige Golfstaten tegen te gaan en de eigen traditionele islamitische bevolking niet voor het hoofd te stoten. Ook achtten zij het Sovjet-gevaar minder
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groot dan de VS. Niettemin kochten de Saudi’s vanaf 1980 voor miljarden dollars aan
Amerikaans militair materieel.39
Het aangrenzende Koeweit was uit oogpunt van economische belangen (olie) en indamming van Sovjet-invloed voor de VS eveneens van belang. Iets wat eveneens gold voor
Oman, dat bovendien net als Iran de Straat van Hormuz controleerde. Een mogelijke
afsluiting van deze voor de aanvoer van olie voor het Westen vitale, slechts 25 zeemijlen
brede zeestraat, was een reële bedreiging. Te meer omdat voor een dergelijk scenario een
honderdtal zeemijnen volstond. Een militaire operatie waartoe onder andere de SovjetUnie zeer wel toe in staat werd geacht.40
Nadat Washington met de Carter Doctrine de verdediging van eigen belangen bij het
Arabisch schiereiland tot beleidsdoel had gemaakt, diende het Pentagon aldaar een geschikte commandostructuur op te zetten en de benodigde strijdkrachten te ontplooien.
Tot eind jaren zeventig stond de Amerikaanse wereldwijde strategie van indamming van
het communisme in het teken van de afschrikking of het verslaan van Sovjet-agressie in
Europa en de Pacific.41 De twee belangrijkste bevelsgebieden waren het U.S. European
Command en het U.S. Pacific Command. Beide waren een joint organisation van de vier
krijgsmachtdelen: de U.S. Navy, U.S. Marines, U.S. Army en U.S. Air Force. De regio
van de Perzische Golf bevond zich op het grensvlak van deze commandostructuren.
Wat de benodigde strijdkrachten betrof, telden deze naast de eerder genoemde bases
op Bahrein en Diego Garcia, niet veel meer dan een sporadisch in de Indische Oceaan
oefenende carrier-taakgroep. De door Carter voor Zuidwest-Azië bestemde RDF kreeg in
maart 1980 de benaming Rapid Deployment Joint Task Force (RDJTF), die onder het bevel
viel van het U.S. Readiness Command.42
De ontwikkelingen in het Perzische Golf-gebied (omwenteling in Iran, de in 1980
uitgebroken Iran-Irakoorlog) vroegen in de ogen van het Pentagon om een reorganisatie
van de wereldwijde VS-veiligheidsstructuur. Op 1 januari 1983 volgde de oprichting van
het U.S. Central Command (CENTCOM), waarbij een rear admiral werd aangewezen als
commandant U.S. Naval Forces, Central Command. Het gebied waarvoor dit commando
verantwoordelijk was, omvatte negentien landen,43 waaronder alle landen die grensden
aan de Rode Zee en de Perzische Golf. Het CENTCOM had tot doel het zekerstellen van de
toegang van het Westen tot de regionale oliebronnen, bescherming van lokale bevriende
naties en de handhaving van de regionale stabiliteit. De planners van het Command
duidden hierbij drie hoofddreigingen aan: Sovjet-agressie, interregionale conflicten en
binnenlandse onlusten.
Spoedig volgde in Washington kritiek op het nieuwe commando. Onder meer omdat
CENTCOM geen daadwerkelijke strijdmacht bezat. Als opgemerkt was het afhankelijk van
eenheden die voor het moment gemist konden worden bij andere Commands en in de VS
zelf. Het waren versterkingen, die bij een eventueel meer wereldwijde crisis, in hun eigen
bevelsgebied moesten blijven. Verder ontbeerde CENTCOM afdoende budget en lucht- en
zeetransportcapaciteit. De mogelijk hier in te zetten RDJTF was zodoende Rapid noch
Deployable. Permanente stationering van Amerikaanse land- en luchtstrijdkrachten in
de regio was als aangegeven niet aan de orde doordat niet alleen Saudi-Arabië maar
ook andere Arabische buurlanden dit niet toestonden. Een deeloplossing was “maritime
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prepositioning”, waarbij materieel en voorraden in Military Sealift Command Ships in
vooruitgeschoven posities te vinden waren.44 Verder paste dit laatste in het concept van
de nieuwe Amerikaanse Maritime Strategy, die in die jaren in zwang raakte en neerkwam
op offensieve voorwaarts ontplooide eigen zeestrijdkrachten om de Sovjet-strijdkrachten
in en nabij de eigen wateren en territoir vast te zetten en daar (in geval van een conflict)
te vernietigen. Voor deze Global Forward Deterrence was het evenwel noodzakelijk dat de
U.S. Navy ging samenwerken met de overige krijgsmachtdelen en bondgenoten.45
Een ander vraagstuk was hoe CENTCOM zijn joint forces diende te ontplooien nadat die
in het missiegebied waren gearriveerd. Niet op elkaar afgestemde communicatie, onvoldoende inlichtingen-uitwisseling en onenigheid over de aanpak van tactische vraagstukken in het bevelsgebied ontlokten in het Amerikaanse Congres andermaal commentaar
op CENTCOM. Dit resulteerde in de invoering van de zogeheten Goldwater-Nichols-wet.46
Deze wet was vanaf oktober 1986 van kracht en gaf meer zeggenschap aan unified commanders zoals de Commander-in-Chief, Central Command (CINCCENT), waardoor planning, command and control en de uitvoering van operaties van alle krijgsmachtdelen in
een dergelijk bevelsgebied meer op elkaar waren af te stemmen. Verder groeide de autoriteit van de Chairman of the Joint Chiefs of Staff (JCS), die dankzij deze nieuwe opzet in
staat was orders van de politieke leiding direct door te geven aan de unified commanders
en zo kon optreden als de belangrijkste militaire joint advisor van zowel de minister van
Defensie (Secretary of Defense) als de Amerikaanse president.47
Seapower, handel en multinationale politiemissies en het Midden-Oosten
1984 - 2000

Den Haag richtte zich in het najaar van 1983 waar het de betrokkenheid van de eigen
krijgsmacht bij het Midden-Oosten betrof, niet louter op grondstrijdkrachten die stabiliserende ‘politietaken’ uitvoerden in multinationale vredesmachten. Een ander speerpunt
vormde namelijk de inbreng van militaire middelen in het kader van nationaal concurrerend handelen in de internationale arena (hoofdstuk 2). Niettegenstaande morrende
geluiden in marinekringen over de op expeditionair vlak ogenschijnlijk beperkte Defensienota 1984, zouden al spoedig wereldwijd vlagvertoon, export- en industriebeleid en
defensie-materieelverwerving, hand in hand gaan ten behoeve van Nederlandse belangenbehartiging en resulteren in militair-maritieme out-of-area missies. Het Ministerie
van Economische Zaken pleitte in die periode voor exportvergroting en het gelijktrekken van financieringsvoorwaarden voor het exporterende bedrijfsleven. Het departement
streefde ernaar acties voor de exportpromotie te laten bundelen en dan vooral door programma’s van de Economische Voorlichtingsdienst (EVD), die zich richtte op groeimarkten als het Midden-Oosten.48 Voor de Nederlandse exportbevordering moesten contacten zoals handelsmissies en technische samenwerkingsovereenkomsten, voortaan hoog
in het vaandel staan.49 Gelet op dit beleidsvoornemen stond het Ministerie van Economische Zaken niet onwelwillend tegenover vlagvertoonreizen en militaire uitzendingen
naar Zuidwest-Azië.
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In beschouwingen van marine-inzet in de Rode Zee in 1984, de Golf van Oman en de
Perzische Golf in 1987-1989 en missies in deze wateren in de jaren negentig, komt de
economische drijfveer achter de uitzendingen eveneens aan bod. Niettemin speelde bij
de maritieme operaties in toenemende mate ook het Nederlands prestige een rol, onder
andere als voorvechter van het internationaal recht door de veiligstelling van scheepvaartroutes, maar bovenal wogen strikt nationale belangen als bescherming van aanvoer
van strategische grondstoffen en de Atlantische band met beschermheer VS mee.
mijnen in de rode zee 1984
In de maanden juli en augustus 1984 werd de internationale scheepvaart geconfronteerd met explosies in de Golf van Suez en het zuidelijke gedeelte van de Rode Zee. De
eerste vond op 9 juli plaats bij een onder Sovjet-vlag varend koopvaardijschip. In de
weken hierna voeren een twintigtal handelsschepen van diverse vlagstaten op zeemijnen
en raakten (ernstig) beschadigd. Caïro wachtte enige tijd voordat het de VS en andere
grote maritieme landen over de detonaties informeerde. De regering, een militair bewind onder leiding van president Mohammed Hosni Said Moebarak, was vermoedelijk
angstig het nieuws in de wereld te brengen omdat dit mogelijk zijn weerslag had op het
aantal passages door het Suezkanaal. Met toltarieven die per schip per passage konden
oplopen tot tienduizenden dollars was het Suezkanaal de grootse inkomstenbron voor
Egypte. Pas nadat op 27 en 28 juli vijf andere schepen explosies hadden gemeld, informeerden de Egyptenaren hierover enkele westerse ambassades. Ze waren zeer bezorgd,
niet alleen omdat de detonaties een bedreiging konden vormen voor het internationale
scheepvaartverkeer, maar ook omdat een humanitair drama dreigde indien een schip met
moslimpelgrims voor de jaarlijkse reis naar Mekka (de hadj) werd getroffen.
De zaak kwam op scherp te staan toen op 31 juli de islamitische terreurgroep Islamic
Jihad de verantwoordelijkheid voor de explosies opeiste en claimde 190 mijnen te hebben gelegd in de Golf van Suez en in de smalle zeestraat Bab el Mandeb, de zuidelijke
toegang tot de Rode Zee. Caïro, dat slechts op enige verouderde mijnenvegers kon teruggrijpen, benaderde al snel Washington voor assistentie. In de loop van augustus rees het
(later bewezen) vermoeden dat Libië, dat op gespannen voet leefde met Egypte, achter
deze mijnenleg zat in een poging Caïro onder druk te zetten. Egypte, maar ook SaudiArabië (op 8 augustus) vroegen naast de VS andere westerse staten assistentie om de nabij
gelegen zeestraten mijnenvrij te kunnen verklaren.50
Naast tienduizenden Aziatische en Afrikaanse pelgrims, bedreigden de mijnen vooral
het internationale vrachtverkeer ter zee. Los van een mijnengevaar in en nabij de Rode
Zee, ontstond bij menigeen het beeld dat ook in de Straat van Hormuz en de Perzische
Golf mijnen waren gelegd, waardoor het olietransport uit Zuidwest-Azië tot stilstand
kon komen, met alle gevolgen voor de westerse en vooral West-Europese economieën.
Het oude continent importeerde op dat moment 70% van zijn olie, voor het grootste
deel uit het Midden-Oosten. De schok bij westerse beleidsadviseurs was in dit geval des
te groter, doordat de Rode Zee in die jaren, in vergelijking met de door de Iran-Irakoorlog getroffen Perzische Golf, “as something of a haven” was gezien.51
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De Amerikaanse regering polste in Washington de defensieattachés van NAVO-bondgenoten die zowel belanghebbenden in het scheepvaartverkeer van het Suezkanaal waren
als over moderne mijnenbestrijdingsvaartuigen beschikten. De Amerikanen gaven aan
de mijnendreiging in Suez en de Rode Zee te willen bestrijden, onder de codenaam
Operation Intense Look, vanuit hun bases in Spanje met drie schepen en acht (uit de VS
ingevlogen) helikopters met in totaal ruim 1500 man personeel. De VS vroeg vervolgens
wat de andere bondgenoten dachten te gaan doen.52 De Britten, die met het oog op een
eventuele mijnendreiging in de Perzische Golf vanaf medio 1984 oefeningen hielden
met mijnenvegers in de Oostelijke Middellandse Zee, stuurden na verder overleg met
Caïro, op 6 augustus dit Armilla Accomplice MCMV (mine countermeasure vessel) flottielje
naar Egypte.53 Frankrijk zond na gesprekken met de Egyptische regering, op 7 augustus
eveneens mijnenbestrijdingsvaartuigen naar het bedreigde zeegebied. Rome dirigeerde
na accordering door Caïro drie dagen later mijnenvegers naar de Golf van Suez. De U.S.
Navy en haar Britse en Franse zustermarines arriveerden tussen 4 en 31 augustus in de
Golf van Suez en de Rode Zee en startten aldaar hun zoekacties. De Sovjet-Unie was
vanaf eind jaren zestig met de 18th en 10th Operational Squadron van de Rode Vloot in
de Indische Oceaan actief, bezat in Jemen militaire bases en ondersteunde het regime
in Ethiopië. Het land liet zich gelet op de Oost-West controverse evenmin onbetuigd.
Enige Sovjet-mijnenvegers en een duikerondersteuningsschip opereerden, tezamen met
een Jemenitische mijnenveger, vanaf 9 augustus nabij Aden en de zeestraat Bab el Mandeb.54 Moskou versterkte deze eenheid later met de helikoptercarrier Leningrad en een
torpedobootjager.55 De Sovjet-Unie etaleerde met deze inzet aan het Westen en aan lokale (cliënt)staten haar wereldwijde militaire slagkracht en technisch kunnen.56
Koude Oorlogscontext en de Nederlandse reactie

Onder de benaderde defensieattachés in Washington bevond zich ook die van Nederland.57 Vanaf het begin was de VS, evenals Egypte, bezorgd over de perceptie van deze internationale mijnenbestrijdingsactie. Caïro hoopte vooral dat de actie kort zou duren en
dat ze weinig aandacht zou krijgen. Hier speelde naast nationale trots het feit dat Moebarak en de zijnen hun toch al moeilijke positie tegenover de overige Arabische landen na
de vrede met Israël, door een te lange stationering van westerse marines niet verder wilden compliceren. In Washington leefden zorgen over zowel de binnen- als buitenlandse
reactie op een hernieuwde Amerikaanse militaire inzet in het Midden-Oosten kort voor
de presidentsverkiezingen van 6 november. De adviseurs van president Reagan wilden
herinneringen aan de desastreuze ontplooiing van de MNF II nabij Beiroet voorkomen. De
respons op zowel het Egyptische als het latere Saudische verzoek om militaire assistentie,
diende zodoende low profile en tevens binnen een beperkte tijdperiode plaats te vinden.
Amerikaanse terughoudendheid moest bij de missie voorop staan. Daarnaast hoopte de
VS andere landen dan de troepenleveranciers aan de MNF II bij de actie te betrekken, en
door een meer multinationaal karakter verwijzingen naar kolonialisme en uitbreiding
van invloedssferen in de Koude Oorlog voor te zijn. Het Sovjet-nieuwsagentschap Tass
verklaarde evenwel al op 15 augustus dat de westerse inzet tegen de mijnendreiging
“virtually a question [was] of the revival of the so-called +multinational force+ […] de267
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velopping into +natorisation+ of the region”. Daarnaast werden de oogmerken van de
betrokken westerse landen afgeschilderd als “to make use of the situation in the red sea
to impose the neo-colonialist doctrine on arab states”.58
De leiding van de Koninklijke Marine, die door de eigen defensieattaché in Washington over de mijnencrisis was ingelicht,59 zag in een Nederlandse participatie niet alleen
een kans wereldwijd te kunnen opereren te midden van de eredivisie van NAVO-bondgenoten, maar ook een mogelijkheid de nieuwe Alkmaar-klasse op lange afstand onder
tropische klimatologische omstandigheden te testen. Tevens was het een uitgelezen gelegenheid met het oog op export en grotere seriebouw van dit type mijnenbestrijdingsvaartuig, dit platform in die regio te etaleren. Zoals elders in deze studie opgemerkt, was
begin 1984 al een schip van de Alkmaar-klasse voor vlagvertoon in Alexandrië afgemeerd
en had de Nederlandse marineleiding zich in mei in principe akkoord verklaard met
een eventuele verkoop aan Egypte van twee mijnenjagers uit een reeks op stapel staande
rompen bij de werf GNM te Alblasserdam.60 Op 2 augustus 1984 zag het Ministerie van
Buitenlandse Zaken zich dan ook niet alleen geconfronteerd met officiële berichtgeving
en waarschuwende geluiden uit Nederlandse scheepvaartkringen (Nedlloyd) over mijnenleg in de Rode Zee en de Golf van Suez. Tevens opperde namelijk het Ministerie van
Defensie de vraag of er principiële bezwaren bestonden tegen de uitzending van één of
meer mijnenjagers naar Egypte. Het departement van Buitenlandse Zaken, dat niet lang
daarvoor op de rem had getrapt bij (initiatieven tot) Nederlandse maritieme out-of-area
ontplooiingen, uitte nu geen bezwaren op grond van het feit dat bij een dergelijke missie het openhouden van de internationale scheepvaartroutes voorop stond, en het een
positief signaal naar zowel Egypte (waar eigen MFO-eenheden in de Sinaï waren gelegerd)
en de Verenigde Staten (burden sharing) toe was. Tenslotte woog mee dat drie partners
op het gebied van Europese Politieke Samenwerking al militaire hulp hadden toegezegd.
Dat er economische motieven speelden stond eveneens vast, maar deze uitte de Nederlandse regering niet officieel. De Nederlandse ambassadeur in Caïro drong gelet op het
laatste op 7 augustus onverbloemd aan op een snelle besluitvorming van zijn superieuren
en actie bij de Defensiestaf: “Deze promoting van nl marine en alkmaar-mijnenjager
zou voor eg van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor aanschaf van de tripartite
mijnenjager”. Van Egyptische marinezijde klonken soortgelijke geluiden, waarbij zij al
pogingen ondernam bij de VS gelden los te krijgen om de Nederlandse schepen te kunnen kopen.61
Ondanks deze aansporing bleef het stil aan Nederlandse regeringszijde. De ambassade
in Caïro drong op 10 augustus nogmaals aan op een “snelle reactie”. Naast “verkoopmogelijkheden” voor de betrokken Nederlandse werf, dacht de ambassadeur aan de politieke relevantie van de marinemissie: “(1) een zeevarende natie zet zich in voor belang
van ‘vrije scheepvaart’ en biedt concreet hulp (2) voor eigen schepen en (3) aan bevriend
land, zonder dat (4) enig ander land wordt geantagoniseerd”.62 De ‘radiostilte’ in Den
Haag hing samen met diverse zaken. Allereerst besteedden de internationale media relatief weinig aandacht aan de mijnendreiging en reageerden scheepvaartmaatschappijen
gematigd, waardoor publieke druk uitbleef.63 Verder kwam het zomerverlof van premier
R.F.M. Lubbers en de zijnen de Nederlandse reactiesnelheid niet ten goede. Op 6 augus268
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tus was ten langen leste minister Van den Broek op zijn Italiaanse vakantieadres over de
kwestie benaderd. De communicatie met zijn departement verliep moeizaam.64 Tenslotte
zijn er signalen dat de departementen van Buitenlandse Zaken en Defensie twistten over
wie de missiekosten moest betalen.65 Niettemin was in de loop van 9 augustus duidelijk
dat de regering positief tegenover een uitzendbesluit zou staan.66 ’s Anderendaags viel de
officiële beslissing dat Den Haag, gelet op het belang dat het hechtte aan een “ongestoord
scheepvaartverkeer via de rode zee en het suez-kanaal en de beperkte mijnenveegmiddelen die de kuststaten ter beschikking staan”, Nederland twee mijnenjagers wilde inzetten
indien Egypte hiertoe een verzoek indiende.67
De Nederlandse marineleiding greep als opgemerkt de mijnendreiging aan om zich
out-of-area te presenteren. Plaatsvervangend bevelhebber der Zeestrijdkrachten schoutbij-nacht Brainich von Brainich-Felth liet minister van Defensie De Ruiter in een nota
op 8 augustus weten, dat indien Egypte een steunverzoek indiende, de Koninklijke Marine “voor onbepaalde tijd” twee mijnenbestrijdingsvaartuigen kon leveren. Hij meende
dat de inzet, die neerkwam op “het beschermen van de Nederlandse koopvaardij”, een
positief effect had op de “motivatie” van deze maritieme bedrijfstak. Bovendien konden
zo in Nederland gebouwde mijnenjagers een praktijkdemonstratie geven aan de Egyptenaren, die voor dit scheepstype belangstelling hadden. Ook was een dergelijke missie uit
oogpunt van “personeelsmotivatie” van de marine aantrekkelijk.68 Dat laatste bleek alvast
uit de “knap enthousiaste” reactie van de bemanningen van de mijnenjagers Hr.Ms.
Harlingen en Haarlem, nadat zij op 13 augustus hadden vernomen dat zij zich gereed
moesten maken voor een mogelijke uitzending naar Egypte.69
Buitenlandse reacties op het Nederlandse aanbod, uitzendbesluit en bevelslijnen

De voorbereidingen in ons land ten spijt gaf Egypte op 14 augustus officieel te kennen
het aanbod “(voorlopig?)” niet aan te nemen. Op 11 augustus was in Caïro al aangekondigd dat de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren aangezocht voor hulp
en dat Nederland deze slechts had aangeboden. Tot verdere ontsteltenis leidde een Franse
verklaring op 12 augustus, twee mijnenjagers van de moderne Tripartite-klasse als extra
slagkracht mee te sturen. Mismoedig merkte de Nederlandse ambassadeur vanuit de
Egyptische hoofdstad op dat de Nederlandse werf GNM er zo een “geduchte concurrent”
bij had. Het Nederlandse aanbod van 10 augustus was “juist te laat” geweest, waarop
president Moebarak gesommeerd had Italië te benaderen in plaats van het Nederlandse
aanbod te aanvaarden.70
Washington reageerde beteuterd op de jongste stellingname van Caïro. Eerder had
het State Department op 9 augustus met “grote voldoening” kennis genomen van het
Nederlandse voornemen positief te reageren op een Egyptische verzoek tot assistentie.71
Sterker: de VS, dat de hand had in de verdeling van de diverse operatiezones, suggereerde
de Nederlanders (ook) de zuidelijke ingang van de Rode Zee, het gebied Bab el Mandeb,
voor hun rekening te nemen, om zo tegenwicht te bieden aan de daar opererende Sovjetmijnenvegers.72
Na de “voorlopig[e]” Egyptische afwijzing, benaderde het Ministerie van Buitenlandse
Zaken Saudi-Arabië, Sudan en Noord-Jemen met het aanbod te willen assisteren bij
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de opsporing en ruiming van mijnen.73 Caïro, dat (mogelijk na druk van Washington)
enigszins in zijn maag zat met de kwestie, liet de Nederlandse ambassadeur op 20 augustus weten dat het besluit niet losstond van een gestrande poging van president Moebarak
met een door Egypte geleidde mijnopruiming in de Rode Zee weer toenadering te krijgen tot de Arabische buurlanden. Door de terughoudendheid van Saudische en Jemenitische zijde verloor het staatshoofd zijn belangstelling voor acties in de zuidelijke Rode
Zee en (gelet op de al aanwezige grote westerse veegcapaciteit in de Egyptische wateren)
hiermee voor het Nederlandse aanbod.74
Het State Department en het Pentagon benadrukten die dagen andermaal het Nederlandse aanbod “zeer op prijs” te stellen. Een dergelijke participatie paste in het Amerikaanse beleid de eigen rol “zo weinig mogelijk geprononceerd […] te doen zijn door
m.n. deelname van zoveel mogelijk andere landen te bevorderen”. Ook gaven beide ministeries te kennen dat Washington tegenover de betrokken Rode Zee-landen de betekenis van het Nederlandse aanbod “benadrukt[e].” De VS-ambassade in Saudi-Arabië had
in dit verband de lokale autoriteiten “verzocht zich tot nederland te wenden in geval het
nodig zou zijn nog andere wateren dan die rondom djeddah en yanbu te vegen, zulks
met het oog op de beperkte amerikaanse inzetmogelijkheden”. Ook wat betreft Sudan
lobbyde Washington ten behoeve van Den Haag. In de namiddag van 21 augustus was
de Amerikaanse ambassade in Caïro geïnstrueerd “in the interest of timely action to urge
egyptians to recommend to sudanese that latter should formally approach netherlands
for assistance”.75 Niet toevallig vernam de Nederlandse ambassade in Caïro nog diezelfde
dag dat het Sudanese opperbevel zijn Egyptische tegenhanger had geïnformeerd dat het
“met welk land dan ook zou willen samenwerken” bij de mijnenbestrijding van het kustgebied nabij Port Sudan”.76 Een probleem vormde evenwel wat Sudan betrof, dat elke
capaciteit ontbrak om de Koninklijke Marine logistiek te ondersteunen. De autoriteiten
aldaar talmden zodoende om het Nederlandse aanbod officieel te aanvaarden en zagen
hier uiteindelijk op 25 augustus van af. Egypte gaf aan op termijn wellicht alsnog van het
Nederlandse aanbod gebruik te maken.77
In Washington hield de Nederlandse ambassadeur R.H. Fein over de kwestie nog altijd voeling met hoge Amerikaanse functionarissen. Tijdens de Republikeinse Conventie
sprak hij op 23 augustus met major general C.L. Powell, op dat moment assistant van
Secretary of Defense C.W. Weinberger, over een mogelijke inzet van eigen mijnenjagers.
De opperofficier was gevoelig voor de Nederlandse argumentatie op te willen komen
voor de eigen verantwoordelijkheid als zeevarende natie, en een “state of art” vaartuig
van de Alkmaar-klasse in de praktijk te willen beproeven. Powell “[zegde toe] zo mogelijk
nederlandse deelneming te zullen bevorderen” en “ruimere deelneming [aan de mijnenzoekacties te] verwelkome[n].”78 Vier dagen later werd de Nederlandse zaakgelastigde
(de ambassadeur was met vakantieverlof ) in Djedda, J. Zaadhof, ontboden bij de top
van de Saudische strijdkrachten. Deze gaf te kennen dat “thans [het] moment is aangebroken” om het Nederlandse aanbod te aanvaarden. De Saudi’s verwachtten wel dat
vooruitlopend op de komst van enige mijnenjagers twee officieren van de Koninklijke
Marine (gedacht werd aan een liaisonofficier en een commanding officer), binnen 72 uur
hun opwachting zouden maken. De diplomaat bepleitte bij zijn minister “ten zeerste”
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een snelle accordering. Te meer daar de Saudische marine te kennen gaf ook behoefte te
hebben aan de inzet van het Nederlandse vliegtuigtype Fokker Maritime.79
Op 28 augustus onderschreef minister van Defensie prins Sultan bin Abdulaziz al Saud
officieel de “wenselijkheid overkomst” van de Haarlem en de Harlingen.80 Zaadhof zag
in de positieve reactie van de Saudi’s een kans voor de Koninklijke Marine haar “kwaliteiten [te] bewijzen door [een] slagvaardige reactie en goede communicatie” met de
Royal Saudi Navy. Te meer daar de Saudische (en Amerikaanse) samenwerking met de
Fransen, die al vanuit Djedda opereerden, door onder meer de taalbarrière niet optimaal
was. De diplomaat vroeg zodoende om de “o n m i d d e l l i j k e” komst van beide marineofficieren, ook omdat op 30 augustus door de start van de hadj het openbare leven,
en hiermee besprekingen met de lokale marineleiding, tien dagen stil kwamen te liggen.
De Saudi’s zelf benadrukten dat zij uitzagen naar de Nederlandse schepen en het Fokkervliegtuig, net als eventuele samenwerking in de toekomst. Zaadhof meende dat in dit
“plotseling” gunstige politiek-economische klimaat (de Amerikaanse lobby ten faveure
van Nederland ontging hem kennelijk) “de spiering door Nederland inderdaad zou kunnen worden uitgezet”.81
Het missiebesluit dat de ministers Van den Broek van Buitenlandse Zaken en De Ruiter van Defensie op 28 augustus in een brief aan de Vaste Commissies van Buitenlandse
Zaken van de Tweede en Eerste Kamer uiteenzetten, kwam volgens marineofficier H.
van de Beek, die in 1985 een scriptie over de inzet schreef, neer op de al op 6 augustus
vastgelegde uitgangspunten.82 “Op verzoek van de regering van Saoedi-Arabië” kwam de
Nederlandse regering tot het besluit de mijnenjagers Hr.Ms. Haarlem en Hr.Ms. Harlingen naar het Rode Zee-gebied te sturen. De schepen dienden aldaar een ongestoorde
doorvaart te bewerkstelligen van de voor de wereldeconomie zo belangrijke scheepvaart.
Dit streven paste in het opkomen voor Nederlandse belangen waar het de bescherming
van de zeelijnen en hiermee de internationale rechtsorde betrof. De verwachting was dat
het volledig vrijmaken van de zeewegen “enige maanden” in beslag zou nemen.83
De Amerikanen lieten na het groene licht in zowel Djedda als in Den Haag weten
“zeer verheugd” te zijn dat Nederland ging participeren in de mijnruimingoperaties. De
VS vermoedde verder dat Saudi-Arabië vooral grote waarde hechtte aan het “absoluut
mijnenvrij zijn” van de belangrijkste havens in verband met de Mekka-gangers die in september met honderden schepen naar genoemde havens zouden varen. Hierdoor “vooral”
zou het verzoek aan Nederland zijn ingegeven.84 Het kabinet in Den Haag had van zijn
kant vooral oog voor de “commerciële gevolgen.” Tevreden stelde het op 31 augustus vast
dat de betrekkingen met Saudi-Arabië “zich in een opgaande lijn” bevonden.85
De Koninklijke Marine zat intussen niet stil. Aangespoord door het bericht van de diplomatieke vertegenwoordiging in Djedda vertrokken kapitein-luitenant-ter-zee D.Th.
Notten en luitenant-ter-zee der eerste klasse J. Boonstra op 29 augustus naar SaudiArabië, waar zij de volgende ochtend arriveerden. Zij moesten respectievelijk gaan fungeren als senior en junior liaisonofficier.86 Direct na aankomst introduceerde zaakgelastigde Zaadhof hen bij de commandant van de King Faisalmarinebasis te Djedda. Al snel
volgde het besluit Notten als commanding liaison officer aan te stellen. Dit vloeide voort
uit de Saudische wens, maar ook adviezen van bevriende defensieattachés, een centrale
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coördinatie van de beide opsporingsmiddelen (de mijnenjagers en de Fokker Maritime
van de Koninklijke Luchtmacht) te bewerkstelligen.87 De organisatie van het joint Nederlandse contingent zag er hierna als volgt uit. CMZMNED viceadmiraal R. Krijger voerde
vanuit Nederland het commando over de gehele operatie. Hiertoe had hij vrijwel dagelijks telefonisch contact met de Commander Task Unit (CTU). De commandant ter plaatse
van Task Unit (TU) 429.9.1, bestaande uit Hr.Ms. Haarlem, Hr.Ms. Harlingen en de Fokker F27 Maritime, was KLTZ Notten. Op de Nederlandse ambassade te Djedda fungeerde
Boonstra als liaisonofficier en was deze verantwoordelijk voor de communicatie met de
lokale autoriteiten. Task Element (TE) 429.9.1.1 werd gevormd door Hr.Ms. Harlingen,
88
TE 429.9.1.2 door de Haarlem en TE 429.9.1.3 door de Fokker 27M.
Organisatie van het Nederlands optreden in de Rode Zee en de Golf van Suez

De maritiem-militaire assistentie ter bestrijding van het mijnengevaar in de Rode Zee en
nabij de Golf van Suez was weliswaar internationaal van aard, maar stond geenszins te
boek als een officiële multinationale operatie. Een multi- of supranationale organisatie
die haar aanstuurde ontbrak. Egypte en Saudi-Arabië zagen elk toe op de vlootbewegingen in hun wateren en elk van de vijf westerse staten handhaafde separaat formele
betrekkingen met hun respectieve gastheer. In deze situatie probeerden Caïro en Djedda
meer overzicht te krijgen met de opzet van een coordinating committee. Het Egyptian
Coordinating Committee (ECC) gevestigd in Adabiyah wees officieel elk van de deelnemende marines een gebied toe waar mijnen werden vermoed. De staten die mijnenbestrijdingseenheden leverden dienden hun schepen slechts zo lang in deze wateren te
handhaven totdat “reasonably certain” was dat deze veilig waren. De inzetgebieden zelf
werden afgestemd op het type mijnenbestrijdingscapaciteit. Zo opereerden moderne,
goed toegeruste (Franse) mijnenbestrijdingseenheden in het zuidelijke, meer brede en
diepere deel van de Golf van Suez, waar ze beter van pas kwamen dan helikopters van de
U.S. Navy met enkel veegcapaciteit in ondiep water.
De Britten namen met hun defensieattaché in Caïro zitting in bovengenoemd comité,
evenals de Amerikanen.89 De Fransen en Italianen weigerden formeel deel uit te maken
van het ECC. De achterliggende reden dat beide mediterrane NAVO-partners zich niet institutioneel aan dit Egyptische orgaan wensten te verbinden, was dat ze niet afdoende
geconsulteerd zouden zijn over de Amerikaanse politiek in Libanon het voorgaande jaar,
wat hun troepen in de MNF II tot doelen voor Arabische terreur zou hebben gemaakt.
Een Franse diplomaat stelde: “[…] we do not want to be associated with any American
crusade in the Red Sea”. Fransen en Italianen benadrukten ook herhaaldelijk dat zij
enkel op een bilaterale basis opereerden: “we are not part of a new multinational force”.
Deze beleidslijn ging zelfs zo ver dat Franse schepen geheel onder Egyptische verantwoordelijkheid opereerden, ook waar het coördinatie met schepen van andere nationaliteit betrof.90 Alle schijn naar buiten toe dat de mijnenbestrijdingsacties van de Marine
nationale verbonden waren met Amerikaanse operaties, wensten de Fransen dan ook te
vermijden.91 Overige participerende westerse landen namen hen deze opstelling niet allemaal in dank af. Hoewel op regeringsniveau werd bevestigd dat andere staten meer in
bilateraal verband met lokale autoriteiten opereerden, reageerden zowel de Brits-Ame272
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rikaanse pers als hun regeringen en zeestrijdkrachten verbolgen. Te meer daar als gevolg
van deze opstelling, en derhalve het ontbreken van centrale aansturing, misverstanden
over inzetvakgebieden optraden.92
De Saudi’s zetten in Djedda eveneens een coordinating committee op. Hier lieten de
Fransen overigens toch sporadisch hun gezicht zien. Bovendien bleek dat op de werkvloer
de soep niet zo heet gegeten werd als deze op hoger niveau was opgediend. Informeel
vond tussen alle westerse marines vrijelijk uitwisseling plaats van tactische inlichtingen,
technische en operationele informatie. Inzetgebieden werden veelal op elkaar afgestemd
opdat duplicering van acties uitbleef, tenzij hier van Egyptische of Saudische zijde specifiek om was gevraagd.93 Liaisonofficieren van de gastlanden bevonden zich daarbij op
elk van de participerende westerse oorlogsschepen. Kortom: hoewel de Fransen en Italianen officieel de boot afhielden waar het een meer multinationaal optreden onder een
committee betrof, opereerden alle deelnemende westerse marines in de praktijk in deze
door de lokale overheden opgezette kaders.94 De laat arriverende Nederlanders, die gezien specifieke wensen van Saudische zijde enkel in bilateraal kader enige overgebleven
gebieden zouden doorzoeken, vielen niet onder het lokale Coordinating Committee. KLTZ
Notten was hierbij rechtstreeks verantwoording schuldig aan de commandant van de
King Faisal-naval base en bereidde officieel elke patrouille voor met een Saudische officier Operaties. In de praktijk werd een patrouille door de Nederlanders “voorgekookt”
en nog slechts als formaliteit aan de Saudische autoriteiten voorgelegd. Een situatie die
eveneens opging voor de latere Nederlandse operaties in Egyptische wateren. Wel onderhielden ook de KM-officieren op meer informele basis contacten met de overige westerse
marines. Zo maakte Notten kort na zijn aankomst in Saudi-Arabië zijn opwachting bij
de Amerikaanse commandant van het USS La Salle, dat lag afgemeerd in de handelshaven van Djedda.95 De Sovjet-marine tenslotte, die aan de monding van de zuidelijke
ingang van de Rode Zee opereerde, handelde veelal naar eigen inzicht vanuit bases in
Zuid-Jemen.
De extreme klimaatomstandigheden in de Rode Zee in de maanden september-november waren voor menig bemanningslid van de mijnenbestrijdingsvaartuigen een uitdaging. Zo stond aan boord ’s ochtends om tien uur de thermometer al bij veertig graden Celsius. Bovendien maakte een vochtigheidsgehalte van 90% het verblijf er beslist
niet aangenamer op. Ook de temperatuur van het omringende water van 30 graden
Celsius loog er niet om. Airconditioning aan boord was zodoende een absolute must
om überhaupt operaties te kunnen uitvoeren.96 De mijnenzoekacties zelf waren moeilijker en complexer dan ingeschat. Dit gegeven was, de hoge temperaturen daargelaten,
terug te voeren op een dikkere zoutlaag in de Rode Zee, die regelmatig afwijkingen in
het sonarcontact veroorzaakte, en de deels robuuste en modderachtige karakteristieken
van de zeebodem, waarbij (incidenteel niet in kaart gebrachte) koraalriffen problemen
veroorzaakten bij de inzet van moderne Nederlandse en Franse mijnenjagers. Deze opereerden met draadgeleide PAP (poisson auto-propulsé) onbemande minionderzeeboten om
de met sonar gedetecteerde mijnachtige objecten te identificeren en zonodig te ruimen.
De draad van de PAP wilde in de riffen meer dan eens vastraken, die duikers niet zonder
risico’s (deze wateren tellen veel haaien) dienden te ontwarren. Verder vormde de enorme
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hoeveelheid schroot op de zeebodem een extra obstakel bij het snel kunnen veilig verklaren van zeegebieden. Behalve een enkele, door de Royal Navy gevonden moderne mijn
van Sovjet-makelij, en (door overige marines) getraceerde mijnen uit de Tweede Wereldoorlog en die van de Israëlisch-Egyptische oorlogen, leverden de zoekslagen niets op.97
De Saudische marinebasis King Faisal te Djedda was ruim bemeten en modern en
goed toegerust (de basis bezat onder meer een groot droogdok). Na het nodige masseerwerk van KLTZ Notten hadden de Nederlandse bemanningen en schepen aldaar in
de maanden september-oktober een prima uitvalsbasis.98 Een groot mankement aan een
scheepsmotor van de Harlingen werd verholpen door per commerciële vlucht een burgerspecialist te laten overkomen. Een MLD Atlantic maritiem patrouillevliegtuig leverde
van zijn kant op 15 oktober reservedelen af op het militaire deel van het vliegveld van
Djedda.99 De (slecht beveiligde) ‘basis’ El-Adabiya in Egypte was nauwelijks meer dan
“één pier aan een stoffig en vervallen stukje land” en kende nauwelijks port facilities. De
bevoorrading aldaar verliep via een louche ship chandler.100
De Nederlandse eenheden hadden de order gekregen mijnenbestrijdingsoperaties en
“maritieme presentie” in de Rode Zee uit te voeren, “teneinde in internationaal verband
een bijdrage te leveren aan de veilige doorvaart op internationale scheepvaartroutes”. De
mijnruimingsoperaties dienden “in nauwe samenwerking met vriendschappelijke autoriteiten en aanwezige vriendschappelijke maritieme eenheden” plaats te vinden, waarbij de
CMZNED bepaalde wanneer een gebied als mijnengevaarlijk werd aangemerkt. In dit geval
kenden de Golf van Suez en de Rode Zee een dusdanige kwalificatie.101
Schepen van de Nederlandse Alkmaar-klasse en de zustervaartuigen van de Franse
Éridan-klasse en de Belgische Aster-klasse waren uitgerust met een sonar-sensor-systeem
om automatisch naar mijnen te kunnen zoeken. Zodra de sonar contact maakte met
een voorwerp, onderzocht personeel van de commandocentrale wat het was. Mocht de
sonar met een voorwerp contact maken dat op een mijn leek, dan kwam het tot de inzet
van de eerder genoemde, met een camera uitgeruste PAP. Betrof het voorwerp een mijn,
dan kon de PAP er een explosieve lading naast leggen, waarna de vernietiging van de mijn
volgde. Een andere mogelijkheid was dat een duiker afdaalde om poolshoogte te nemen
en zo nodig na te gaan hoe de mijn het beste onschadelijk te maken was. In wateren waar
mijnen werden vermoed, kreeg elk schip een gebied toegewezen om naar deze objecten
te zoeken.102
Wat de rules of engagement (ROE) betrof keken de Nederlanders naar hoe de VS zich op
dit vlak opstelde tijdens hun operatie Intense Look. De U.S. Navy kende in dit geval geen
speciale ROE. De normale procedure in vredestijd was bij hen van toepassing, waarbij
commandanten indien nodig zelfverdediging konden toepassen.103
Vergeefse zoekslagen naar mijnen en exportorders

De mijnenjagers Hr.Ms. Haarlem, onder commando van luitenant-ter-zee der eerste
klasse L.M. Dey, en de Harlingen, onder bevel van luitenant-ter-zee der eerste klasse J.O.
Geertsema, hadden zich vanaf 13 augustus in allerijl gereed gemaakt voor een mogelijke
inzet in de Rode Zee. Nadat een uitzendbesluit was uitgebleven voeren beide schepen
naar het West-Duitse Lübeck voor een oefening. Op 27 augustus kwam de order ter274
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stond naar Nederland terug te keren om de noodzakelijke laatste werkzaamheden te verrichten voor de nu geaccordeerde missie naar de Rode Zee. Twee dagen later vertrokken
de Haarlem en de Harlingen als de nieuw gevormde Task Unit 429.9.1 uit Den Helder,
waarna zij op 3 september de Britse marinebasis in Gibraltar bereikten om daar te bevoorraden.104
Niettegenstaande deze voortvarende start, pakten zich donkere wolken samen boven
de missie. Dit gold allereerst enige nieuwe politieke inzichten. Gezien de late beslissing tot uitzending, de inmiddels al vier weken daarvoor gestarte zoekacties door andere
marines, en het uitblijven van verdere mijndetonaties, vatte aan de wal bij sommigen
de gedachte post dat de Nederlandse schepen beter huiswaarts konden keren. De direct
achterliggende reden was de Amerikaanse verklaring tegenover de Nederlanders op 5
september, dat Washington wilde aankondigen de eigen mijnenveegactiviteiten in de
Rode Zee te beëindigen. Dit besluit was overigens grotendeels ingegeven door operationele factoren: “de VS heeft niet zo’n grote mijnenveegcapaciteit en zou het materieel niet
langer willen missen”. Daarnaast wilden zij niet “overstay their welcome” bij de Saudi’s
en tijdig aangeven dat hun aanwezigheid eindig was. De Nederlandse ambassadeur liet
zich tegenover R. Haass (State Department, Europe) ontvallen dat nu de vraag kon ontstaan wat de Nederlandse schepen nog kwamen doen? Hij wenste een en ander op elkaar
af te stemmen, waarbij de VS publiek maakte dat er nog een “voortdurende dreiging” was
waarbij de Koninklijke Marine de U.S. Navy afloste en een ander gebied ging doorzoeken.105 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, dat constateerde dat SaudiArabië het steunverzoek niet had ingetrokken en overzag dat andere participerende landen geen aanstalten maakten zich terug te trekken, onderstreepte op 7 september in een
bericht aan de ambassade in Washington dat Nederland de missie doorzette.106 Minister
De Ruiter, niet onbekend met het Amerikaanse voornemen, informeerde echter van zijn
kant op 12 september in de Defensieraad of de uitzending “nog wel zinvol [was]”. CMS viceadmiraal Hulshof, die de actie wilde voortzetten, wees de bewindsman er nadrukkelijk
op dat de VS zich nog niet had teruggetrokken (dit gebeurde pas eind september), SaudiArabië met het oog op de bedevaartgangers op weg naar Mekka de toegang tot Djedda
veilig wilde stellen, en de eigen schepen inmiddels in Port Said lagen. De Ruiter stemde
hierop in met het continueren van de missie.107 De vondst van een modern type Sovjetmijn dezelfde dag door de Royal Navy ten zuiden van Suez, een nieuw incident met een
mijnexplosie enige dagen later bij een (lege) Saudische veerboot voor de pelgrims en het
Britse standpunt dat zij “lang niet zeker” waren of de Golf van Suez en de Rode Zee vrij
waren van mijnen, leken de Nederlandse standvastigheid te ondersteunen.108
De bemanningen van de Haarlem en de Harlingen, onkundig van dit politieke steekspel, vervolgden intussen onverdroten hun reis. Hoewel? De Harlingen had in de Middellandse Zee pech aan de hoofdmotor gekregen, waardoor de Haarlem genoodzaakt was
tot Port Said, een afstand van ongeveer 640 mijl, te fungeren als sleepboot. Niet alleen
liep de Nederlandse Task Unit hiermee vertraging op, ook leek het geen reclame voor het
product Alkmaar-klasse of de readiness van de Koninklijke Marine.109 Overige marines
kampten eveneens met technische defecten. De medio augustus in Port Said gearriveerde
Franse mijnenvegers liepen dagenlang vertraging op doordat een van hen door motorde275
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fecten werd geplaagd.110 De Britten in Suez moesten hun operaties aanvankelijk uitstellen toen enige schepen problemen kregen met de stuurinrichting en de sonar.111 Na een
verblijf in Port Said op 10 en 11 september, passeerden de Nederlandse mijnenjagers het
Suezkanaal en bereikten zij op 16 september Djedda. Dit werd hun uitvalsbasis voor het
doorzoeken van zeegebieden nabij deze havenplaats en de wateren van Janbo en Jizan.112
De operatie bestreek een gebied van 380 zeemijl (ongeveer 700 kilometer) noordelijk en
430 zeemijl (ongeveer 800 kilometer) zuidelijk van Djedda.113
Zoals gezegd, arriveerden KLTZ Notten en LTZ 1 Boonstra al op 30 augustus in Djedda,
om daar als kwartiermeesters en liaisonteam met de Saudische marine te fungeren.
Bovendien was Notten kort na zijn aankomst tevens belast met de tactische leiding
van alle Nederlandse eenheden. Zodoende was hij als CTU verantwoordelijk voor de
bewegingen van de Fokker F-27 M-2. Deze arriveerde onder bevel van majoor-vlieger van
de Koninklijke Luchtmacht F. Rijnders, na een vlucht van vier dagen vanaf Curaçao,
op 5 september te Djedda. Het toestel en zijn bemanning maakten na enige dagen acclimatisering en reparaties aan de radar, tussen 10 en 22 september negen operationele
vluchten. Tijdens deze patrouilles werden veel drijvende objecten waargenomen, maar
geen hiervan kreeg de kwalificatie gevaarlijk. Eerder die maand, maar ook op 23 en 29
september, waren in totaal nog vier vluchten uitgevoerd, die grotendeels in het teken
stonden van oefeningen en VIP-vervoer. Het Fokker-toestel keerde hierna op 8 oktober
terug op Curaçao.114
Notten merkte over de weinig enerverende Fokker-vluchten op dat deze van Saudische
zijde “bedoeld waren als ‘Naval presence’ naar Yanbu en Jizan” (de U.S. Navy opereerde
al met drie RH-53D Sea Stallion-helikopters nabij Djedda), om de Arabische wereld zo te
tonen dat het koninkrijk als beschermer van de heiligdommen van de islam er alles aan
deed de pelgrims een veilige terugkeer te garanderen. Eenzelfde politiek signaal ging in
zijn ogen uit van de op 16 september in Djedda gearriveerde mijnenjagers.115
Nadat de scheepsbemanningen zich vertrouwd hadden gemaakt met de King Faisalmarinebasis en de Fransen op 17 september waren gestopt met acties van hun twee
Tripartite-mijnenjagers nabij Djedda, volgden voor de Nederlanders twee maal een operationele periode in de Saudische wateren. De bestaande zeekaarten bleken overigens
dermate onbetrouwbaar, dat operaties alleen overdag plaatsvonden. De eerste patrouille,
van 22 september tot 1 oktober, bestond uit een visual surveyance naar verdachte scheepvaart voor de havens Al Wajh (Harlingen) en Janbo (Harlingen en Haarlem). Het laatste
schip vertrok twee dagen later uit Djedda in verband met reparatie aan enkele generatoren. Er werd overigens geen poging gedaan vóór de genoemde havens op mijnen te jagen
omdat het water hier te diep was (500-700 meter) en zich niet leende voor mijnenleg.
Na een onderhouds- en rustperiode volgde de tweede patrouille. Deze vond tussen 6 en
15 oktober plaats en bestond uit ‘exploratory operations’ in de noordelijke aanlooproute
tot in het ankergebied voor Jizan (diepte minder dan 50 meter). De Fransen waren hier
al actief geweest, maar de Saudi’s zagen graag dat hier andermaal een zoekslag werd gemaakt. In genoemde wateren identificeerden de Nederlanders enige verdachte contacten
met de PAP of met duikers, maar mijnenvondsten bleven uit. Op 17 oktober deelde de
Saudische marine mee dat zij geen verdere operaties voorzag. In het licht van het einde
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van de hadj en het feit dat overige mijnenzoekoperaties door andere westerse marines in
de Rode Zee en nabij Suez inmiddels waren stopgezet, kwam dit bericht voor de Nederlanders geenszins als een verrassing.116
Naar aanleiding van een Egyptisch verzoek in de Golf en de Baai van Suez een mijnenjachtoperatie uit te voeren, kwam er vooralsnog geen einde aan de aanwezigheid van TU
429.9.1 in het Midden-Oosten. Op 22 oktober vertrokken de Haarlem en de Harlingen
dan ook uit Djedda met als bestemming het Egyptische El-Adabiya nabij Suez.117 De
Nederlandse ambassadeur in Djedda, J.F.E. Breman, die medio september in SaudiArabië was teruggekeerd van verlof, liet zich na het vertrek van de mijnenjagers in een
rapportage aan zijn superieuren vol lof uit over de eerdere militaire exercitie. Op het
operationele vlak, zo meende de oud-jachtvlieger, had het “zeer goed […] geroken”.
Daarnaast was Breman te spreken over de wijze waarop officieren en manschappen zich
hadden heengeslagen door onaangename verrassingen en obstructies die waren opgetreden ten gevolge van lokale normen en waarden. Hierdoor was in zijn ogen een “vertrouwenssfeer” met de Saudische partners ontstaan. Dit had onder meer geresulteerd in
een beleefdheidsbezoek van KLTZ Notten aan de invloedrijke gouverneur van Mekka en
Djedda, prins Majid, de broer van koning Fahd bin Abdulaziz al Saud. Over de “politiek
dan wel zakelijke spin-off” van de inzet van Nottens Task Unit liet Breman zich niet uit.
Dit bleef zijns inziens speculatief.118 Formele bezoeken van Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders tijdens de operaties voor de Saudische kust, zoals de al eerder geplande
komst van minister van Verkeer en Waterstaat mevrouw N. Smit-Kroes op 22 september
en de commandant Mijnendienst kapitein-ter-zee D.J. van den Hoed op 15 oktober,
konden hier geen verandering in brengen.119
In Caïro dacht de Egyptische marineleiding nog altijd na over de mogelijke verwerving van mijnenjagers van de Alkmaar-klasse. Hiertoe was de directeur van de werf GNM,
J.C.C Smit, eind september al naar de Egyptische hoofdstad getogen. Ook kwam het op
24 september tot een gesprek tussen ambassadeur N.H. Biegman en de defensieattaché
met de Egyptische chef Defensiestaf, generaal Ibrahim el-Orabi. Hoewel Italië in het
laatst overgebleven vak in de Golf van Suez nog een zoekslag pleegde en de aanwezigheid
van Nederlandse mijnenjagers “uit dien hoofde niet meer vereist” was, wilde Caïro, “ook
i.v.m. eigen belangstelling voor eventuele aankoop 2 schepen, nl kans geven om samen
met eg. bemanning capaciteiten tripartite uit te testen […]”. Met Franse eenheden, die
zich eveneens van de Tripartite bedienden, was daarvoor te weinig direct contact geweest.
Een eventueel Nederlands verblijf in Egypte diende overigens het karakter van een gezamenlijke oefening te krijgen. Op deze wijze hoopten de potentiële gastheren gevoelens
van landen die in de nieuw te onderzoeken gebieden al actief waren geweest te ontzien.
Het ging er om, aldus Orabi, “het ijzer te smeden nu het heet is.”120 De opperofficier
kwam in twee gesprekken medio oktober met Biegman terug op hun eerdere discussie.
De generaal verklaarde dat de Egyptische autoriteiten graag een klein maar naar verhouding diep gedeelte van de Golf van Suez (85 meter) wilden laten controleren, dat de
Fransen te diep achtten voor de mijnenjacht. Orabi schatte enerzijds de aanwezigheid
van nieuwe mijnen als “onwaarschijnlijk” in, anderzijds verwachtte hij mogelijk oude
mijnen uit de Arabisch-Israëlische oorlogen aan te treffen.121 De generaal drong erop aan
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dat “enkele experts” van de TU 429.9.1 alvast in Caïro hun opwachting maakten, alvorens
over manoeuvres in de Egyptische wateren gesproken kon worden. Biegman meende dat
in het licht van de onderhandelingen van GNM aan dit verzoek moest worden voldaan.122
Ter voorbereiding van de operatie vloog KLTZ Notten vervolgens naar de Egyptische
marinebasis El-Adabiya nabij Suez, waar tot 15 oktober Britse mijnenbestrijdingsvaartuigen waren gestationeerd. Op 24 oktober meerden de Haarlem en de Harlingen vervolgens af bij hetzelfde marinesteunpunt. Hier vandaan vonden vier operaties plaats. De
eerste, van 26 tot 29 november, bestond uit een minehunting exploratory patrouille in een
gebied in het zuidelijk deel van de Golf van Suez dat gelet de diepte nog niet was gejaagd
door de U.S. Navy of de Fransen. De waterdiepte van 85 meter was “marginaal” voor het
gebruik van de PAP. De sonar werkte op die diepte goed, maar het geluid had een afwijkende baan. Tijdens de operatie, waarbij, net als de hierna volgende patrouilles, Egyptische officieren en manschappen meevoeren voor “trainingsdoeleinden”, werden geen
mijnen ontdekt. Een tweede patrouille volgde op 4 en 5 november op een al jarenlang
gesloten ankerplaats nabij El-Adabiya. Hierbij zochten beide schepen vergeefs naar twee
verankerde Egyptische mijnen die hier tijdens de Suez-crisis van 1956 waren gelegd. Tot
grote tevredenheid van Caïro kon na het “clearen” van dit gebied daar weer scheepvaart
worden toegestaan. Tussen 7 en 11 november koos de Task Unit andermaal zee, evenals
in de periode van 12 tot 17 november. Bij beide exploratory minehunting pogingen in de
Golf van Suez, respectievelijk ten westen en ten oosten van de hoofdvaarroute, bleven
mijnvondsten uit. Op 19 november voeren de Nederlandse schepen door het Suezkanaal
en meerden een dag later af in Alexandrië voor een driedaags informeel bezoek. Op 23
november aanvaardden de schepen de thuisreis, waarna zij op 6 december de rede van
Den Helder bereikten. Hier volgde een welkom door CZMNED Krijger, commandant Mijnendienst Van den Hoed en CTU Notten. De laatste was al op 24 november per vliegtuig
in Nederland weergekeerd.123
Hoewel de Egyptenaren na het vertrek van TU 429.9.1 geen uitlatingen deden over een
voorkeur voor vaartuigen van de Alkmaar-klasse, liet ambassadeur Biegman op 27 november weten dat de Nederlandse bereidheid op de terugreis uit Saudi-Arabië nog in
de Golf van Suez te opereren, door Caïro “duidelijk geapprecieerd” was.124 Iets wat ook
zou blijken uit het feit dat de werf GNM op dat moment “drukdoende” was de aanschaf
van twee schepen van de Alkmaar-klasse te bespreken met Egyptische autoriteiten.125
Biegman meende zodoende dat het bezoek uit oogpunt van promotie een succes was
geweest.126 Op 17 januari 1985 zou in Caïro inderdaad de ondertekening volgen van een
contract door de Egyptische marine met GNM voor twee mijnenjagers. Niettemin sprong
de koop te elfder ure af, nadat een financieringsovereenkomst tussen Egypte en een Nederlands bankenconsortium uitbleef.127
Nabeschouwing

Den Haag toonde met de mijnenjagermissie tegenover Washington, beschermheer van
het Nederlandse belang binnen en buiten Europa, dat het bereid was consequenties te
trekken uit een bedreiging van Europese belangen buiten het NAVO-gebied. Dit gegeven
was niet zonder betekenis in een periode dat de VS de West-Europese bondgenoten ver278
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weet dergelijke gevaren niet of nauwelijks128 onder ogen te willen zien. De uitzending
van de Haarlem en de Harlingen kon dan ook op bijval van de Amerikanen rekenen, te
meer daar zij na het MNF II-debacle het jaar daarvoor, de eigen rol beperkt wensten te
houden en de mijnenbestrijdingsactie een zo internationaal mogelijke statuur wensten te
geven. Uit oogpunt van dit beleid lieten het State Department en het Pentagon dan ook
niet na voor de Nederlanders lobbywerk te verrichten bij autoriteiten van het door de
mijnenterreur getroffen gebied.
Naast een positief gebaar naar de VS toe in een periode dat Nederland zich in de NAVO
weifelend opstelde tegenover de stationering van Amerikaanse kruisvluchtwapens, had
Den Haag met de missie ook andere doelen voor ogen. Hoewel nooit officieel uitgesproken, mikten Lubbers en de zijnen allereerst op orders voor de geplaagde nationale
(scheepsbouw)industrie. Iets wat in de vaderlandse pers werd onderkend. Zo stelde nrc
handelsblad dat de mijnenjagers “op zoek naar mijnen en orders” het zeegat uitvoeren.129
Van haar kant benadrukte de Volkskrant dat GNM “met het tonen van de schepen [hoopt]
orders binnen te halen, die voor de marine de prijs van de aangekochte jagers kunnen
drukken”.130 Het dagblad Trouw toonde met een spotprent dat het de uitzending louter
als een promotie voor de bv Nederland zag.131 Ook het maritieme vakblad Zeewezen ontging het niet dat de “dubbele demonstratie” in de Rode Zee eventueel orders bracht voor
“onze nationale vliegtuigbouwers alsook de scheepsbouwers in Alblasserdam [GNM]”.132
Daarnaast, en dit werd officieel breed uitgedragen, zocht Nederland naam en faam in
het kader van opkomen voor de internationale rechtsorde. Dit deed het immers door te
participeren in het veiligstellen van een internationale scheepvaartroute waar het tevens
overige eigen nationale belangen diende in de vorm van bescherming van aanvoer van
grondstoffen en de vaderlandse koopvaardij. Tenslotte kon de actie in de context van
Europese politieke samenwerking een eerste aanzet zijn tot een meer militair samengaan
van West-Europa.
Als gezegd was het eerstgenoemde oogmerk behaald, gelet op de reacties in Washington. Ondanks het feit dat daadwerkelijke orders van zowel Egypte en Saudi-Arabië (uiteindelijk) uitbleven, gaf Nederland met de missie in de regio een visitekaartje
af, doordat het hiermee duidelijk maakte zich politiek niet langer alleen op Israël te
richten en zo nieuwe contacten legde. Met het brengen van stabiliteit langs een internationaal gewichtige scheepvaartroute in een gespannen regio, diende Nederland
weliswaar deels eigen belangen, maar ook die van bijvoorbeeld de Saudische regering,
die de pelgrimsvaart op Mekka zichtbaar liet beveiligen. Staatssecretaris van Defensie
W.K. Hoekzema (VVD) sprak in de Tweede Kamer inzake het verzekeren van een ongestoorde scheepvaart dan ook onder andere zijn “speciale dank” uit voor de inzet van
de bemanningen.133 Wat betreft de invloed in het Midden-Oosten en westerse militaire manoeuvres aldaar stelde CDA-woordvoerder voor Defensie Frinking: “wie nooit
meedoet, heeft ook niets in te brengen”.134 Waar het de beoogde Europese veiligheidssamenwerking betrof, zag de regering eveneens lichtpunten. Hoewel officiële coördinatie uitbleef doordat enige betrokken hoofdsteden wilden voorkomen dat de inzet
als een out-of-area actie van de NAVO werd gezien, en Frans-Amerikaanse controverses
in Groot-Brittannië irritaties wekten, vond op operationeel niveau “actual coordina279
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tion” plaats.135 Het was een gegeven dat Den Haag tevreden stelde. Dat verschillende
Europese landen, Nederland inbegrepen, marineschepen naar de Rode Zee hadden gestuurd, bracht minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken er zowel in Den Haag
als in Brussel toe, in ronkende bewoordingen te benadrukken dat met de mijnenjacht
“Europa een concrete bijdrage [leverde] aan het behoud van de vrijheid van doorvaart
en daarmee aan de stabiliteit in een ook voor Europa belangrijk gebied”.136 Kortom;
met de uitzending van de Haarlem en de Harlingen en de Fokker waren verschillende
doelen van de regering verwezenlijkt.
De marineleiding had na de geslaagde poging de Koninklijke Marine East of Suez
actief te laten zijn, begin november uitgekeken naar de terugkeer van de schepen. Commercieel noch operationeel was het noodzakelijk de Haarlem en de Harlingen langer
actief te laten zijn. Bovendien drukten de kosten van de uitzending “te sterk” op het
marinebudget en was het gelet op het winterverlof van de bemanningen noodzakelijk
dat de vaartuigen de Egyptische wateren verlieten.137 Niettemin was de Admiraliteit tevreden met de missie. Bij haar woog met dit etaleren van eigen operationeel presteren
in een klimatologisch en logistiek uitdagende out-of-area-omgeving, verhoging van het
eigen (inter)nationale prestige mee in een tijdsbestek dat de KM budgettair en politiek
(denk aan de Walrus-affaire) onder druk stond. In die zin kon zij tevreden constateren
dat zowel in de landelijke pers als in defensieperiodieken onder kopjes als ‘Vlagvertoon
bij jacht op mijnen herstelt imago zeevarende natie’ en ‘Alkmaarklasse kan wereldwijd
opereren’, de loftrompet over de uitzending werd uitgestoken.138
De Koninklijke Marine behaalde met de missie naar de wateren nabij het Arabisch
schiereiland niet alleen haar doelstelling als ocean going marine voor de dag te komen.
Het daadwerkelijk optreden (naast de vlagvertoonreizen naar Oost-Azië) buiten het
NAVO -verdragsgebied in loose coordination met grote andere westerse marines smaakte
naar meer. Voor de marineleiding was het een veelbelovend gegeven dat haar overzeese
ambitie naadloos aansloot bij het door het kabinet voorgestane (economische) beleid
tegenover het Midden-Oosten en al bijna leidde tot een exportorder voor mijnenjagers
die de stuksprijs van eigen wapenplatforms had kunnen verlagen. Zij kon in die zin hoop
putten uit de woorden van ambassadeur Breman, die zijn rapportage over de inzet van
de mijnenjagers afsloot met de woorden: “het [is] evenzo zeker dat wij dit soort operaties
in de toekomst niet zullen mogen ontduiken. We zijn bepaald wel op de goede weg”.139
tankeroorlog en mijnengevaar in de iran-irakoorlog
Achtergronden van het conflict en de krijg ter zee

De regio van de Perzische Golf kent een lange geschiedenis van rivaliteit en strijd tussen
Arabieren en Perzen. De relatie tussen de moderne staten Iran (het oude Perzië) en Irak
was tot 1980 al evenmin vriendschappelijk: territoriale claims overschaduwden stelselmatig de onderlinge relatie. Het grootste twistpunt betrof de Shatt al Arab, de rivier die
uitmondt in de Perzische Golf en die voor Irak de belangrijkste olie-exportroute was. Tot
1979 legde Iran zijn wil op aan Irak. Iran telde een veel grotere bevolking, kende een
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hoger BNP en bezat een modernere, door de VS ondersteunde krijgsmacht.140
De val van de sjah in 1979 en de vestiging van een islamitische republiek onder de
sjiitische ayatollah Khomeini hadden twee ingrijpende gevolgen voor het Iraanse veiligheidsbeleid. Allereerst voerde Teheran een sterk tegen het seculiere Ba’athistische regime
in Bagdad gerichte politiek. Iran poogde door beïnvloeding van de grote minderheid van
sjiitische Iraakse moslims het bewind van de Iraakse dictator Saddam Hoessein te ondermijnen. Ten tweede stond voortaan de positie van Iran als regionale dominante militaire
macht ter discussie. Het nieuwe regime executeerde of detineerde honderden officieren
en initieerde de opzet van een nieuwe strijdmacht van veelal jonge fanatiek gelovigen
naast de gedemoraliseerde reguliere strijdkrachten. Deze jonge eenheid stond bekend
als Revolutionaire Garde of Pasdaran. Een andere factor die de Iraanse militaire macht
intoomde, was het feit dat de nieuwe heersers vijandig stonden tegenover de westerse
wereld en dan vooral ten opzichte van de VS, die ruimhartig het regime van de sjah had
gesteund. Washington trok hierop zijn militaire adviseurs terug en stopte de levering van
defensiematerieel. Hierdoor was militaire hardware zoals de luchtvloot spoedig nauwelijks nog inzetbaar.141
Deze Iraanse teloorgang veroorzaakte in de Perzische Golf een verandering in de
machtsbalans. Zij bood Irak de mogelijkheid de positie van de eens zo machtige buurstaat uit te dagen. Bagdad wilde met een korte beslissende oorlog Irak als de nieuwe
dominante regionale macht doen gelden, de grenzen met Iran in zijn voordeel veranderen en met het verslaan van de sjiitische buurstaat een voorbeeld stellen voor de eigen
sjiitische bevolkingsgroep.142 Nadat zijn troepen op 23 september 1980 succesvol Iran
waren binnengevallen, kregen deze dan ook na enige dagen van Saddam Hoessein het
bevel op de plaats rust te houden in de veronderstelling dat Teheran zich zou voegen naar
de eisen van Bagdad. De Iraniërs vochten evenwel door. Ze propageerden bovendien
dat hun doel in dit conflict, nu door Khomeini tot ‘heilige oorlog’ uitgeroepen, de val
van de Iraakse leider was. In de jaren hierna hielden beide landen elkaar in een militaire
houdgreep zonder op het land een daadwerkelijke doorbraak te forceren.143
In de beginjaren van het conflict concentreerden de strijdende partijen zich op de
grondoorlog. Beide landen beschikten namelijk over weinig maritieme slagkracht. De
Iraanse marine omvatte in 1980 elf torpedobootjagers, fregatten en korvetten, een twintigtal patrouilleboten en mijnenvegers. De Marine Luchtvaartdienst kampte net als de
luchtmacht met materieelschaarste. De Iraakse zeestrijdkrachten kenden een nog kleinere omvang en telden slechts een handvol fregatten en snelle patrouilleboten. Het eerste
maritieme wapenfeit kwam op het conto van Iran te staan toen het eind 1980 Iraks
olieterminals aan de Golf aanviel en de vijandige marine aldaar insloot. Bagdad was
daardoor gedwongen zijn olie-export met pijpleidingen over land via Saudi-Arabië en
Turkije te laten lopen.144
Hoewel zij over beperkte zeestrijdkrachten beschikten, viel eerst Irak en vervolgens
Iran de scheepvaart in de Perzische Golf aan. Het Ba’ath-regime besloot hiertoe toen het
besefte dat de oorlog lang ging duren. Na een vergeefse poging in april 1982 het bewind
van Khomeini te bewegen tot een wapenstilstand, viel Irak stelselmatig met jachtbommenwerpers de olietankvaart naar en van Iran aan. Het riep exclusion zones uit rondom
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(uiteindelijk alle) belangrijke Iraanse olieterminals zoals het eiland Kharg, maar vrijwaarde het zuidelijke deel van de Golf van deze luchtaanvallen. Het doel van de campagne
was de Iraanse olie-export te ondermijnen en Teheran alsnog tot een bestand te dwingen.
Hoewel Irak besefte dat het niet de gehele Iraanse olie-export kon verlammen, was het
wel in staat deze overal te bedreigen, hiermee de kosten ervan te verhogen en Teheran te
dwingen de olie tegen bodemprijzen te verkopen. Verder bood de inzet Bagdad in een
tijdbestek van vijandelijke landfrontsuccessen een militair-politiek gezien relatief risicoloos alternatief. Te meer daar de Iraanse luchtmacht nauwelijks op inzetmiddelen kon
teruggrijpen.145 De Iraakse luchtstrijdkrachten moesten evenwel ervaring met aanvallen
op de scheepvaart opdoen, en hiertoe meer geschikte wapenplatforms verwerven (onder
andere in de loop van 1983 Franse Super Étendard vliegtuigen uitgerust met Exocetantischipraketten) om met deze strategie enig effect te sorteren. Echte successen bleven
daarom tot 1983 uit.146
Het toenemende rendement van de Iraakse luchtaanvallen op de Iraanse scheepvaart
en de schade die dit teweegbracht aan de Iraanse economie, dwong Teheran in 1984 tot
tegenmaatregelen.147 Dit besluit een serieuze eigen antischeepvaartcampagne op te zetten
deed de zeeoorlog escaleren.148 In tegenstelling tot Irak was Iran bij gebrek aan alternatieven (Iraakse doelen ontbraken) welhaast gedwongen de internationale scheepvaart
buiten de eigen zogeheten exclusion zone aan te vallen. Het gevolg was dat vrachtvaarders
op weg van en naar de overige Golfstaten die Bagdad steunden, werden aangevallen. Dit
oorlogsgeweld droeg ook een bredere politieke boodschap; het onderstreepte eerdere
Iraanse waarschuwingen aan de Golfstaten hun financieel-militaire steun aan Irak te
staken. Teheran hoopte zo Saddam en de zijnen te bewegen de aanvallen op de Iraanse
scheepvaart te stoppen. Irak reageerde evenwel met een verhevigde luchtcampagne tegen
de vijandelijke handelsvaart. Hieruit volgden over en weer wraakacties met (lucht)aanvallen tegen de koopvaardij in de gehele Golf. De intensiteit van deze campagne varieerde al naar gelang de situatie aan het front. Zo verhoogde Bagdad zijn aanvallen in 1985
na een mislukt eigen landoffensief. Teheran liet Koeweitse koopvaarders beschieten en
dreigde het met een afsluiting van de Straat van Hormuz. Dit patroon in luchtaanvallen
herhaalde zich na de Iraakse overgave van de havenstad Umm Qasr en het schiereiland Al
Faw in februari 1986. Het aantal aanvallen op de scheepvaart in de Perzische Golf steeg
hiermee van zeven in 1983 tot 165 in 1987.149
De Iraakse luchtmacht verwierf in de loop van 1986 het luchtoverwicht in het noordelijke deel van de Golf. Bagdad had in tegenstelling tot Teheran onbeperkt toegang
tot de wereldwapenmarkt en dit deed zich uiteindelijk voelen. Het regime van Saddam
Hoessein kon zich zodoende makkelijker toeleggen op luchtaanvallen op de zeelijnen
naar en van Iran. Dit dwong de Iraniërs tot de toepassing van meer onorthodoxe aanvals-tactieken op de scheepvaart.150 Aanvankelijk betrof het ogenschijnlijk onschuldige
controles van koopvaardijschepen door Iraanse fregatten, waarna deze handelsvaartuigen
’s nachts werden aangevallen. De tegenvallende resultaten van deze aanpak deden Teheran teruggrijpen op Pasdaran-inzet. Deze strijders hadden nauwelijks ervaring met de
krijg ter zee, maar hun bezieling en moed zouden dit (zeker in de ogen van het Khomeini-regime) grotendeels compenseren. De betrokken eenheden omvatten 20.000 man,
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die veelal opereerden vanuit de marinebases Abu Musa en het eiland Farsi. Zij beschikten
over honderden vissersvaartuigen, speed- en motorbootjes, waarbij de bemanningen zich
wapenden met zware mitrailleurs en rocket propelled grenades (RPG’s). Hiermee konden
zij weliswaar nauwelijks grote koopvaardijschepen beschadigen, laat staan doen zinken,
maar wel konden zij de bemanningen ervan verwonden of doden. De Pasdaran hoopte
een dusdanig schrikeffect te bewerkstelligen dat scheepsbemanningen hun weg niet durfden te vervolgen. Ingrijpender was het besluit in januari 1987 de Revolutionaire Garde
in de Perzische Golf mijnen te laten leggen. Daarnaast deed de Iraanse stationering van
surface-to-surface-raketten nabij de Straat van Hormuz in westerse landen alarmbellen
afgaan. De toepassing van de laatstgenoemde twee wapensystemen was een nieuwe en
ernstige bedreiging voor de scheepvaart in de Golf.151 Al met al tilden de Iraanse maatregelen de tot dan toe regionale strijd naar een breder internationaal plan.
Groeiende Amerikaanse betrokkenheid

Washington stelde zich na de val van de sjah aanvankelijk terughoudend op tegenover de
nieuwe machthebbers in Teheran. De fel anti-Amerikaanse houding van het regime van
Khomeini en de gijzeling van VS-ambassadepersoneel tussen november 1979 en januari
1981, leidden naast een terugtrekking van elke vorm van (militaire) assistentie tot een
breuk in de diplomatieke betrekkingen. Met Irak daarentegen verbeterde de onderlinge
relatie. Zo opende de VS in 1984 weer een ambassade in Irak. Die was gesloten, nadat
eerder de verhouding verzuurd was ten gevolge van de Zesdaagse oorlog in 1967 tussen
Israël en onder andere Irak, en een vriendschapsverdrag in 1972 tussen Moskou en Bagdad (assistentie met militaire hardware en adviseurs incluis).
Ondanks het feit dat Iran was weggevallen als beschermer van westerse belangen in de
Perzische Golf, beperkten de Amerikanen hun militaire aanwezigheid aldaar tot enige
torpedobootjagers en een klein contingent adviseurs in Saudi-Arabië ten behoeve van
aangekochte defensie-hardware.152 Als eerder opgemerkt in dit hoofdstuk woog hier terughoudendheid van regionale Arabische staten over het stationeren van Amerikaanse
gevechtstroepen of vliegtuigen in mee. In november 1986 benaderde Koeweit evenwel
de Gulf Cooperation Council (GCC), een in 1981 opgericht politiek-economisch verbond
bestaande uit Saudi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein
en Oman, met het plan de supermachten bescherming te vragen voor de scheepvaart in
de Golf. De VS hield nog altijd de boot af. Te meer omdat het Witte Huis op dat moment
de handen vol had aan een kritisch Congres nadat was uitgekomen dat de regering-Reagan nota bene met Iran in het geheim zaken deed over (betaalde) wapenleveranties. Ze
had hiermee gepoogd Amerikaanse gijzelaars in Libanon van de door Teheran gesteunde
Hezbollah vrij te krijgen. Tegelijk financierde ze met de opbrengsten rechtse guerrilla’s
(Contra’s) in het Midden-Amerikaanse Nicaragua.153 Moskou versterkte intussen juist de
marine-aanwezigheid in de Perzische Golf na aanhoudingen van Sovjet-koopvaardijschepen door de Iraanse marine.154
Gezien de toegenomen Sovjet-invloed, en de afgekondigde Carter Doctrine deze invloed teniet te willen doen, volgde Washington met argusogen Koeweitse manoeuvres
om de overzeese olie-export van het emiraat te beschermen tegen Iraanse aanvallen door
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hiervoor gecharterde Sovjet-tankers in te zetten.155 Tussen januari en maart 1987 bereikten Koeweit en Moskou een akkoord over het verwerven van drie Sovjet-tankers op een
one-year lease basis, en volgden er besprekingen over het omvlaggen van meerdere Koeweitse tankers als Sovjet-vaartuigen. De Amerikanen, die na het Iran-Contraschandaal
hun geloofwaardigheid als regionale politiek-militaire machtsfactor ten overstaan van
bevriende Arabische Golfstaten moesten bevestigen, lieten hierop hun terughoudendheid varen en opperden eind maart 1987 Koeweitse vaartuigen tegen Iraakse of Iraanse
aanvallen te willen beschermen. Het emiraat stelde in april voor eigen olietankers te laten
registeren in de VS.156
Aanvankelijk meende Washington evenwel dat een kleine versterking van het eigen
smaldeel in de Golf (de Middle East Force) voor de bescherming van Koeweitse tankers
volstond. De ironie wilde dat het juist een Iraakse aanval was, die vervolgens de Amerikaanse, en in het verlengde hiervan de Europese (en Nederlandse) maritiem-militaire
inbreng in het conflict vergrootte c.q. teweegbracht. Op 17 mei 1987 troffen Exocetraketten van een Iraaks vliegtuig zeventig mijl ten noorden van Bahrein het fregat USS
Stark. Daarbij kwamen 37 bemanningsleden om. Onderzoek wees uit dat de Iraakse
vliegers dachten van doen te hebben met een Iraans fregat.157 Twee dagen na het drama
kondigde het Witte Huis aan dat in navolging van het eerdere verzoek van Koeweit, elf
olietankers van dit land in de VS zouden worden geregistreerd en dat de U.S. Navy deze
schepen ging escorteren.158 In wezen vond zo een toepassing van de Carter Doctrine
plaats zonder deze te noemen.159 De operatie kreeg de codenaam Earnest Will.160
De VS verplichtte zich hiermee, in tegenstelling tot wanneer het buitenlandse schepen
betrof, dergelijke schepen te beschermen. Ook was het een signaal aan Teheran dat Washington de zeelijnen open wilde houden, Iraanse dreigingen de Straat van Hormuz te
sluiten ten spijt. Gelet op het drama van de MNF II in Beiroet (Iran had vermoedelijk de
hand in de bloedige aanslag in 1983 op aldaar gestationeerde de U.S. Marines), bestond
enerzijds het risico dat het islamitische regime kon pogen slachtoffers onder Amerikaanse
zeelieden te maken opdat het U.S. Congress de U.S. Navy terugriep. Anderzijds wilde het
Witte Huis voorkomen dat Iran de Golf ging domineren en hiermee het Arabisch schiereiland en de toevoer van voor het Westen cruciale olie.161 Deze olie was niet alleen voor
de Europese economieën van belang, maar ook voor die van Japan. Doordat Tokio de
voornaamste crediteur van de financiering van het Amerikaanse defensiebudget was, zag
de VS zich ook in dit opzicht verplicht actie te ondernemen. Het gros van de omgevlagde
tankers was namelijk voorbestemd olie naar Japan te vervoeren.162
De Amerikaanse media reageerden kritisch op dit besluit. De VS nam relatief weinig
olie uit de Golf af. Genoemde pers vond, het Roth-Nunn-amendment uit augustus 1984
indachtig (zie hoofdstuk 2),163 bescherming van de tankers in de Golf veeleer een zaak
voor Europa dat meer van deze toevoer afhankelijk was. Het State Departement meende
evenwel dat olie een dusdanig cruciale grondstof in de wereldhandel vormde, dat elke
crisis in de Perzische Golf automatisch de VS zou raken als grootse wereldwijde gebruiker
en importeur van olie.164 Naast beïnvloeding door Japan was er sprake van druk die de
Saudi’s uitoefenden op Washington, door te benadrukken dat zij, maar ook andere Golfstaten, na Beiroet 1983 een nieuwe Amerikaanse terugtocht vreesden. De VS versterkte
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hierop de eigen aanwezigheid in en nabij de Perzische Golf. De West-Europese bondgenoten, al dan niet al met marineschepen in deze wateren (Frankrijk, Groot-Brittannië),
gaven onderwijl niet thuis. Zij wensten niet in een eventuele oorlog tussen Iran en de vs
te worden meegezogen. Zeker nu Iran zogeheten Zijderups-raketten met een actieradius
van ruim dertig zeemijlen langs de kust stationeerde waarmee het land alle staten en
vaartuigen in de Golf bedreigde.165
In de maanden mei-juni escaleerde de oorlog ter zee door Iraanse en Iraakse aanvallen
met schepen en vliegtuigen op diverse buitenlandse koopvaardijschepen maar ook door
een mijnendreiging.166 In mei 1987 liepen twee koopvaardijschepen nabij Koeweit op
een mijn, waaronder een van de geleasede Sovjet-tankers.167 De Amerikanen kampten
met het probleem dat zij nauwelijks eigen mijnenbestrijdingseenheden bezaten. De weinige in de VS beschikbare mijnenvegers waren al decennia in dienst. Ondanks diverse
oproepen hiertoe van Washington aan West-Europese bondgenoten, bleef assistentie op
dit vlak uit.168 Pijnlijk was dat Moskou, dat naar aanleiding van de eigen getroffen tanker
mijnenvegers naar de Perzische Golf dirigeerde, opperde een multinationaal VN-smaldeel te vormen. Dit plan versterkte de positie van de Sovjet-Unie in de regio, iets waar
Washington om begrijpelijke redenen weinig voor voelde.169 Het enige wat beide supermachten in dezen in eendrachtige samenwerking in VN-context bewerkstelligden, was
de op 20 juli door de Veiligheidsraad aanvaarde Resolutie 598. Deze riep de strijdende
partijen op te komen tot een staakt-het-vuren en liet de mogelijkheid open de staat die
deze oproep negeerde te treffen met een embargo. Irak aanvaardde de resolutie maar Iran
hield onverdroten vast aan zijn oorlogsdoelen.170
De Amerikaanse regering en vooral het State Department stuurden er intussen op aan
dat de eigen marine een vrije en veilige doorvaart van de Golf kon garanderen. Op 3 juli
begon die met het begeleiden van de omgevlagde tankers.171 Op 22 juli escorteerden de
oorlogsbodems twee van dergelijke schepen naar Koeweit. Binnen 48 uur liep een van deze
laatste vaartuigen, de Bridgeton, tot verlegenheid van de U.S. Navy nabij het eiland Farsi
op een mijn. De tanker wist ondanks de schade haar weg te vervolgen. Secretary of Defense
Weinberger liet hierna, net als in 1984 in de Rode Zee, op 1 augustus enkele Sea Stallionhelikopters met mijnenveegcapaciteit naar de Golf overbrengen.172 De Amerikaanse marine liet zich andermaal verrassen door het mijnwapen (zie hierboven in de casus over de
Rode Zee). Vooralsnog kon ze hier niet veel meer tegenover stellen dan de genoemde helikopters en met karabijnen uitgeruste uitkijkposten op schepen. Enige oude mijnenvegers
arriveerden pas in de loop van november in de Golf.173 Deze slagkracht was te gering om
de missie adequaat uit te voeren. Een ander minpunt was dat mijnenbestrijding van de
U.S. Navy neerkwam op het clearen van een landingsgebied, wat inhield dat ze slechts een
oppervlakkige veegactie uitvoerde zonder te kunnen verzekeren dat een gebied mijnenvrij
was.174 Dit alles was weinig aanlokkelijk voor zeelieden en rederijen die kampten met hoge
personeelskosten (gevarentoeslag), personeelstekorten (zeelui weigerden te monsteren vanwege het toenemende oorlogsgeweld) en snel stijgende verzekeringspremies.175
Het State Department drong in deze situatie andermaal bij de Europese bondgenoten
aan op assistentie, zeker nu de verhoudingen tussen Iran en Saudi-Arabië zich verscherpten. Zo had Teheran tijdens de hadj aangezet tot onlusten in Mekka en waren er Iraanse
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marinemanoeuvres in het zuidwestelijk deel van de Golf.176
Ter verduidelijking van de context van de latere KM-inzet in deze regio, volgt hieronder
een schets van de Amerikaanse maritieme bevelsstructuur in 1987 en de ontwikkelingen
die ze kort hierna doormaakte. De Perzische Golf lag in het bevelsgebied van het nog
jonge CENTCOM. Wat de command and control van alle Amerikaanse strijdkrachten aldaar
betrof, zwaaide officieel de Commander U.S. Naval Forces, Central Command (COMUSNAVCENT) de scepter over zeestrijdkrachten in het CENTCOM-gebied. In 1987 bevond COMUSNAVCENT rear admiral (Select) Ph.F. Duffy zich in zijn hoofdkwartier in Pearl Harbor, ver
van het operatiegebied. In de praktijk stuurde hij alleen de logistieke en administratieve
ondersteuning van de Golf-operaties aan. In de eerste fase van operatie Earnest Will
ontbrak het de CINCCENT te Florida, U.S. Marines general G.B. Crist, dan ook aan een
hogere marineautoriteit om het beleid in Zuidwest-Azië mee te coördineren. Een ander
pijnpunt betrof de afstemming van de operaties van de Middle East Force in de Perzische
Golf onder het bevel van CENTCOM, met de carrier group in de Golf van Oman, die onder
verantwoording viel van het Pacific Command. Operaties vonden zodoende plaats op de
grens van twee unified commands. “[A] receipe for trouble”, aldus Crist.
Na overleg tussen Crist en admiral W.J. Crowe jr., voorzitter van de Joint Chiefs of Staff,
kwam het tot een Joint Task Force Middle East (JTFME) onder leiding van rear admiral
D.M. Brooks, die zijn vlag voerde vanaf de carrier battle group in de Noord-Arabische
zee. Deze opzet kwam tegemoet aan het feit dat inzet in deze regio veelal neerkwam op
marine-optreden. Wel moest Brooks zich voor zijn operationele en logistieke aansturing
tot Crist wenden. De eerstgenoemde vlagofficier kende de nodige speelruimte omdat
Crist zich in een hoofdkwartier ver daarvandaan bevond. Daarbij bleef de commandostructuur onduidelijk doordat de Commander Middle East Force, rear admiral H.J.
Bernsen, de nodige autonomie behield over zijn smaldeel en confrontaties met Brooks
niet schuwde. Deze situatie verbeterde na Brooks’ vertrek in februari 1988 en het samenbrengen van de JTFME en de Middle East Force onder één commando.177
West-Europees veiligheidsbeleid in de Golf

De uiteindelijke Europese opstelling over marine-assistentie aan de Amerikanen in de
Perzische Golf in 1987 had een duidelijke link met gelijktijdige wapenbeheersingsonderhandelingen in de Koude Oorlog en hiermee gepaard gaand Europees veiligheidsbeleid.
Inzicht hierin en relevante nationale overwegingen van de belangrijkste West-Europese
veiligheidspartners van Nederland, maken het mogelijk latere Haagse beleidsbeslissingen
inzake de KM-uitzending naar de wateren rondom het Arabisch schiereiland te doorgronden. Deze items passeren daarom hieronder de revue.
Midden jaren tachtig kwam het tot nieuwe initiatieven inzake de Europese Politieke
Samenwerking (EPS).178 De onmogelijkheid in EPS-verband veiligheidsvraagstukken te
bespreken zorgde voor een hernieuwde belangstelling voor de WEU, die in de schaduw
van de NAVO bijna drie decennia een slapend bestaan had geleid. Zo verklaarden de lidstaten hiervan op 27 oktober 1984 in Rome dat de organisatie zich leende voor meer
defensiesamenwerking. Een verdere impuls vormde de topconferentie van de Amerikaanse president Reagan en Sovjet-partijleider Gorbatsjov in Reykjavik in oktober 1986.
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Door een daar bereikte voorwaardelijke overeenstemming over kernwapenvermindering,
groeide in menig West-Europese hoofdstad het besef dat zij te weinig invloed hadden op
de eigen veiligheidsbelangen.179 Vooral de in IJsland serieus overwogen ‘Option Zero’,
waarbij beide supermachten (enige slagkracht in het Verre Oosten daargelaten) al hun
kernwapens zouden ontmantelen, deed diverse West-Europees regeringsleiders huiveren.
De Britse premier Thatcher stelde dat de Europese NAVO-lidstaten in dat geval nagenoeg
waren overgeleverd aan de genade van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten. Deze bezaten op het oude continent een meervoudig conventioneel militair overwicht op het Atlantisch Pact. Ook de Franse president F.M.A.M. Mitterand meende dat de Amerikaanse
regeringsleider hen in dit opzicht “close to catastrophe” had gebracht, omdat Parijs en
Londen gelet op de dan ontstane (inter)nationale politieke druk de eigen kleine nucleaire
strijdkrachten zouden moeten opgeven.180
In lijn met de gemengde gevoelens in Whitehall over de voortgaande VS-USSR besprekingen over de ontmanteling van alle nucleaire middellange-afstandwapens in Europa (deze
bereikten hun hoogtepunt met het INF-akkoord van december 1987), drong de Britse
minister van Buitenlandse Zaken Howe op 16 maart 1987 te Brussel in algemene zin
aan op meer Europese inspanningen voor de eigen defensie. Te meer daar de Amerikanen
hun focus naar Azië leken te verleggen en het Verenigd Koninkrijk op militair conventioneel gebied noodgedwongen meer nabuurschap moest nastreven gelet op de stijgende
kosten van de modernisering van het eigen strategisch nucleaire wapenarsenaal (Trident).
Londen zocht zo binnen de Atlantische veiligheidsstructuur naar een opening voor een
(beperkte) nauwere Europese defensiesamenwerking.181 De toenemende dreiging voor
de internationale scheepvaart in en nabij de Perzische Golf leek in dezen kansen te bieden. Europa, en meer specifiek de WEU, kon aldaar politiek en militair zijn betrokkenheid
tonen bij het beveiligen van eigen belangen, waarvoor nu veelal alleen de VS zorg droeg.
Van Britse zijde bood op dat moment de Armilla Patrol, een bescheiden vlooteenheid die
kort na het begin van de Iran-Irakoorlog was uitgezonden, enig soelaas voor het veiligheidsidee van de eigen koopvaardij in de Golf van Oman en de Straat van Hormuz. Niettemin
was Londen er beducht voor de eigen inzet aan te duiden als escorteren of konvooieren,
om zo Arabische Golf-staten niet voor het hoofd te stoten en escalatie uit de weg te gaan.
De marineschepen dienden officieel enkel bij te dragen aan risicobeperking van de Britse
scheepvaart in de Perzische Golf. In dit licht hield de Royal Navy, die vanwege de escalatie
in de Iran-Irakoorlog na 1986 eigen handelsschepen voortaan tot Bahrein begeleidde, zich
strikt afzijdig van de sinds mei 1987 lopende U.S. Navy operatie Earnest Will uit vrees
dat Washington te snel zou ingrijpen bij een Iraanse provocatie.182 In het verlengde hiervan ging Londen medio 1987 evenmin in op Amerikaanse verzoeken om ondersteuning
met (moderne) mijnenbestrijdingsvaartuigen voor een gezamenlijk optreden.183 Het Britse
Golf-beleid bleef zo hinken op twee gedachten: enerzijds het afhouden van gezamenlijk optrekken met de VS uit vrees bepaalde nationale belangen (olie, relatie Arabische Golfstaten)
te raken, anderzijds voorzichtig aansturen op een (Europees) robuuste opstelling gezien de
overige eigen belangen (VS-veiligheidsgarantie en internationale rechtsorde).184
Parijs kende in de regio van de Perzische Golf evenzeer belangen. Naast de olieaanvoer
betrof het grote wapenleveranties aan Irak (de Fransen waren op dit vlak in West-Europa
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lijstaanvoerder), waardoor Parijs de schijn tegen had op de hand van Bagdad te zijn.185
Verder was de Marine nationale met enige fregatten in de Indische Oceaan en de Perzische Golf vertegenwoordigd. Dit smaldeel had zijn thuisbasis in de voormalige Franse
kolonie Djibouti. Frankrijk voelde er (traditiegetouw) weinig voor te zeer met de VS
te worden geassocieerd. Het zag er gezien dit eigen onafhankelijke buitenlands beleid
niets in met eigen mijnenbestrijdingsvaartuigen de in het mijnengevaar verstrengelde
U.S. Navy een reddingslijn toe te werpen. De regering-Mitterand kende overigens die
zomer zo haar eigen problemen met Teheran, zoals een zich in de Iraanse ambassade in
Frankrijk schuilhoudende en van terroristische activiteiten verdachte diplomaat van de
islamitische republiek.186 Na het afbreken van de onderlinge diplomatieke betrekkingen
op 17 juli zag het land zich vier dagen later in de Perzische Golf geconfronteerd met een
aanval van de Iraanse marine op een Frans vrachtschip. Hierop dirigeerde Parijs het vliegkampschip Clemenceau naar de Indische Oceaan en kregen eigen fregatten in de Golf de
order Franse tankers te escorteren.187 Let wel: deze inzet stond uitsluitend in het teken
van Franse nationale belangen. Afstemming op dit vlak met Europese partners, laat staan
de VS, was voor het moment niet aan de orde.
De Duitse Bondsrepubliek stelde zich op het standpunt dat haar grondwet verbood
dat eigen marineschepen buiten het verdragsgebied van de NAVO opereerden. Wel was de
regering in Bonn bereid in het kader van een backfill-operatie gaten in de NAVO-verdediging te dichten die konden ontstaan nadat door andere lidstaten mijnenbestrijdingsvaartuigen naar de Perzische Golf zouden worden gestuurd.188
Nederlands uitzendbesluit: opkomen voor eigen belang

Sinds het begin van de Iran-Irakoorlog nam Nederland een terughoudend standpunt
in tegenover de belligerenten en stond het huiverig tegenover de inzet van eigen marineschepen in de Perzische Golf. Reeds in een eerder hoofdstuk is opgemerkt dat
het toenmalige centrumrechtse CDA-VVD-kabinet beducht was voor reacties van de oppositie en de linkervleugel van het CDA wat betreft militair optreden buiten het NAVOverdragsgebied. Aantijgingen van neokolonialisme of de angst meegezogen te worden in Amerikaanse overzeese militaire avonturen wogen hier mee. Te meer daar het
Lubbers en de zijnen onduidelijk was wat het Witte Huis precies voor ogen stond.
Was bijvoorbeeld het omvlaggen van Koeweitse olietankers een defensief gebaar of
vormde het de inleiding tot een periode van gunboat diplomacy? Wilde Washington
uitsluitend het conflict beëindigd zien of stuurde het er tegelijkertijd op aan Teheran
terug te wijzen en Moskou duidelijk te maken geen illusies te koesteren over een rol
in de Golf?189 Kortom: waar liet West-Europa zich mee in indien het de Amerikanen
militair ging bijstaan?
Niettemin speelden er ook voor Nederland in het Golf-gebied grote belangen. Naast
het eventueel tegemoetkomen aan wensen van de Amerikaanse beschermheer wat betreft
burden sharing bij overzeese inzet, en de positie van de eigen economie gezien de cruciale
aanvoer van olie, betrof het exportmogelijkheden voor onder andere de vliegtuig- en
(noodlijdende) scheepsbouwindustrie.190 Tenslotte was er de veiligheid voor eigen koopvaardijschepen (tankers, sleepboten) en onderdanen.
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De laatste factor woog, ondanks het feit dat het wapengeweld in de Golf de grootse
schade aan de westerse koopvaardij toebracht sinds 1945, nauwelijks mee in de beraadslagingen van kabinet en parlement.191 Dit gegeven is in die zin opvallend, omdat de
scheepvaart onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer in het conflict niet schadevrij bleef. Te denken valt aan de in januari 1985 door een Iraakse Exocet-raket geraakte sleepboot Ribut van rederij Wijsmuller, de respectievelijk in september 1985 en
januari 1986 eveneens door Exocet-raketten getroffen sleepboot Smit Matsas I (Griekse
bemanning, Nederlands beheer), het bergingsvaartuig Smit Maassluis (beide van rederij
Smit Tak) en het door de Iraanse marine beschoten veetransportschip Corriedale Expresse
van de Zeeuwse rederij Vroon in april 1987.192 Ook Nederlandse rederijen kampten die
dagen met het probleem bemanningen te vinden voor vaartuigen die in de Perzische
Golf voeren, en daarnaast met steeds hogere verzekeringspremies voor ladingen die dit
oorlogsgebied als bestemming hadden.193 Ondanks noodkreten van reders en maritieme
personeelsorganisaties om een marine-escorte volhardde de Nederlandse regering in haar
terughoudende opstelling.194
Dat gold ook voor het afhouden van VS-verzoeken haar te assisteren bij het tegengaan
van de toegenomen militaire dreiging van Iran. Tijdens een ministeriële vergadering van
het Defence Planning Committee van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in Brussel
op 26 mei 1987, informeerden de Amerikanen of er Europese oorlogsbodems, en meer
specifiek mijnenbestrijdingsvaartuigen, naar het crisisgebied konden worden uitgezonden.195 De Nederlandse bewindslieden van Buitenlandse Zaken en Defensie reageerden
(net als andere NAVO-collega’s) weinig enthousiast. “Er is geen reden om aan te nemen dat
Nederlandse assistentie de veiligheid zal bevorderen”, aldus minister Van den Broek, die
meer zag in een oplossing voor de mijnendreiging door overleg in VN-verband.196 Zijn
ambtgenoot van Defensie, W.F. van Eekelen (VVD), verklaarde: “Zolang de situatie daar
niet verder verslechtert is er geen aanleiding om er Nederlandse marineschepen naar toe
te sturen”.197 Niettemin wees de laatste een eventuele uitzendmissie van KM-vaartuigen
naar de Golf niet principieel af. Bij Van Eekelen genoot overigens de voorkeur dat landen
die al met marineschepen in de Golf opereerden, hun contingent uitbreidden. Nederland
zou dan, net als de BRD, de gaten helpen vullen (de zogeheten backfill) die ontstonden
indien Amerikaanse en Britse schepen aan hun NAVO-taken werden onttrokken.198 Dat
de bewindsman het zenden van eigen marineschepen niet principieel verwierp, rekende
het State Department hem aan als een “redelijk goede beurt”, aldus buitenlandspecialist
Neuman.199 Een vergelijkbare opmerking door Van Eekelen de volgende dag in de ministerraad dat in het uiterste geval “een Nederlandse aanwezigheid in de Perzische Golfregio aan de orde zou kunnen komen”, ontlokte kritiek van minister-president Lubbers.
Deze onderkende dat de vrije scheepvaart in de Golf in het geding kwam maar uitte
zorgen over de gevolgde redenering. Hij waarschuwde bovendien in algemene zin voor
pogingen het Westen te betrekken in een oorlog “tussen twee moslimlanden”.200
Ondanks deze opstelling van de kabinetsleider opperde minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek eind juni, in een periode dat Moskou de opzet van een VN-mijnenvegersflottielje voorstond, bij de secretaris-generaal van deze volkerenorganisatie eveneens
de vorming van een dergelijke vredesmacht.201 Politieke redenen (de VS en de Sovjet289
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Unie zouden niet aan een dergelijke vloot mogen deelnemen), een waarschijnlijk weinig
robuust mandaat van dit smaldeel, en de uitzichtloosheid van een staakt-het-vuren als
gevraagd in een inmiddels in voorbereiding zijnde VN-resolutie,202 maakten deze Nederlandse oproep tot een symbolisch gebaar.
Interessanter was dat kort na Van den Broeks VN-voorstel de Amerikaanse media meldden dat Den Haag unilateraal mijnenbestrijdingsvaartuigen naar de Golf wilde sturen.
Ook ging het gerucht dat Nederland genegen was aan Koeweit mijnenjagers te leasen of
verkopen. Bovendien zouden adviseurs van de Koninklijke Marine al in Koeweit aanwezig zijn om de zeestrijdkrachten van het emiraat bij te staan bij de mijnenbestrijding.203
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende de berichten met klem. Niettemin
was het een gegeven dat de VS, maar ook Koeweit, al wekenlang in Den Haag aandrong
op assistentie bij het tegengaan van het mijnengevaar. Beide staten meenden dat bij een
defensief wapensysteem als een mijnenjager de (binnenlandse) politieke bezwaren tegen
een uitzendmissie gering zouden zijn. De werf Van der Giessen-de Noord Marinebouw
bv was na het afketsen van de eerder aangehaalde Egyptische order, nu in serieuze onderhandeling met Koeweit over een aankoop van twee vaartuigen van de Alkmaar-klasse.
Hiertoe vertoefden in juli een GNM-onderzoekscommissie en enige Nederlandse marineofficieren in Koeweit. De KM was bij een spoedbestelling bereid schepen uit haar bestand
te verkopen aan de werf in Alblasserdam.204 De Admiraliteit had er belang bij (verzekerde
toelevering, lagere kosten bij grotere seriebouw) de resterende Nederlandse marinewerven overeind te houden. Ook zou ze bij de verkoop hand- en spandiensten kunnen verlenen, zoals het assisteren bij de overvaart van het materieel naar de Golf en het tijdelijk
leveren van instructeurs ter plaatste. Het kabinet-Lubbers kende hierover enerzijds enige
huiver omdat het voormalige, of bij leasen zelfs de jure Nederlandse oorlogsschepen betrof, en Iran kritisch op de levering kon reageren. Anderzijds was de ministerraad uit
financieel-economisch oogpunt, maar ook gezien de eigen politieke positie tegenover de
Arabische Golfstaten (deze zouden Haags terugkrabbelen ten overstaande van Teheran
niet waarderen) genegen de transactie doorgang te laten vinden, Nederlandse marineadviseurs (in burger) tijdens de overtocht aan boord incluis.205
Op 11 juli 1987, tijdens het parlementaire zomerreces, verleende het Ministerie van
Economische Zaken de uitvoervergunning voor de twee mijnenjagers. De PvdA-fractie
arrangeerde vervolgens op 15 juli een zitting van de vaste Kamercommissies van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie. Het sociaaldemocratische Kamerlid Ter
Beek stelde dat Nederland met een levering een bondgenoot van agressor Irak tegemoet
kwam en meende bovendien dat zeer binnenkort in de Veiligheidsraad een resolutie tot
stand kon komen (resolutie 598) die de Golfoorlog “in een ander daglicht zou stellen”.
Niettemin stemde een meerderheid van de Kamercommissies in met een eventuele levering aan Koeweit.206 Het wachten was op een officiële order uit het emiraat zelf.
De ontwikkelingen in de Golf creëerden na medio juli een eigen momentum. Nadat
de tanker Bridgeton 24 juli op een mijn was gelopen en de U.S. Navy meer mijnen
in het gebied signaleerde terwijl ze specifieke mijnenbestrijdingscapaciteit ontbeerde,
meende Washington en meer in het bijzonder Secretary of Defense Weinberger, dat andere
West-Europese landen, ook Nederland, nu daadwerkelijk dienden bij te springen. De
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Amerikaanse ambassadeur in Den Haag J.S.R. Shad meldde zich daarom 30 juli op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken om te bezien of Nederland alsnog assistentie wilde
verlenen. Aldaar kreeg hij in lijn met eerdere uitlatingen van de ministers Van den Broek
en Van Eekelen te verstaan dat hier geen sprake van kon zijn. Indien er al mijnenjagers
op missie zouden gaan, diende dit òf hulp onder de VN-vlag te zijn, òf backfill in het
kader van het opvullen van hiaten in de NAVO-verdediging indien andere Atlantische
partners deze out-of-area missie doorvoerden.207 Zoals we eerder lazen ontving de VS die
dagen van overige West-Europese regeringen een vergelijkbaar antwoord.
Minister Van den Broek, op vakantie in Italië, overwoog evenwel of de West-Europese
weigering te helpen bij een defensieve taak als mijnenbestrijding een vertrouwensbreuk
met Washington tot gevolg kon hebben. De VS kreeg immers, zeker na een vergeldingsaanval op Libië in 1986, stelselmatig Europese kritiek op dit type optreden, maar werden
wel geacht de Europese olie-aanvoerroute veilig te stellen.208 Congress-leden lieten zich
die dagen scherp uit over de Europese bondgenoten: “Our nation has sent an armada to
protect other nations’ commerce free of charge.” De Chicago Tribune meende dat Secretary of State Shultz op dat moment weinig meer restte dan “expressing wan‘hope for more
countries to take part’ ”.209 De kwestie speelde voor Van den Broek des te meer omdat
Nederland sinds 1 juli van dat jaar het WEU-voorzitterschap bekleedde. De bewindsman
belde vanaf zijn vakantieadres zijn dichtstbij verkerende Europese collega, de Italiaanse
minister van Buitenlandse Zaken G. Andreotti. De bewindslieden bespraken zowel de
haalbaarheid van een maritieme VN-macht als een mogelijke coördinatie in WEU-verband
betreffende een gezamenlijke Europese marine-inzet.210
Na verdere Nederlandse initiatieven kwam het tot een gezamenlijk Europees voornemen op 20 augustus een WEU-bijeenkomst te beleggen op het niveau van directeur-generaal Politieke Zaken. Deze dienden een Europese visie op de situatie en eventueel te
nemen maatregelen te bediscussiëren. Nauwelijks was dit overleg gepland of het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk trokken hun eigen plan. Londen deelde op 11 augustus mee dat
er een nieuwe situatie was ontstaan en dat het daarom mijnenbestrijdingsvaartuigen naar
de Golf zond. Inderdaad was op 10 augustus een Panamese tanker (onder Amerikaans
beheer) buiten de Golf nabij de havenstad Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten (VAE))
op een mijn gelopen.211 De daardoor veroorzaakte detonatie in een belangrijke ankerzone buiten het oorlogsgebied deed voor Londen de dreiging voor de scheepvaart een grens
overschrijden waar een “deterrent naval presence” niet langer volstond om de passage van
Britse koopvaardijschepen te kunnen garanderen. Overigens benadrukte het Verenigd
Koninkrijk dat de uitzending “would only supplement existing policy and strategy, and
would not join in any cooperative venture with the United States”.212 Parijs zag op 15
augustus in een nieuw mijnincident met een schip uit de VAE nabij Fujairah, eveneens
aanleiding mijnenbestrijdingseenheden op te laten stomen naar het Arabisch schiereiland. Het voornemen was te komen tot enige “coordination” met de te plegen inspanningen van de Royal Navy. Een voornemen waar analisten zo hun scepsis over uitten.213
Op 20 augustus vond in Den Haag de WEU-bijeenkomst op DGPZ-niveau plaats. De topambtenaren concludeerden dat Europa’s vitale belangen vereisten dat de vrije doorvaart
in de Golf te allen tijde verzekerd moest zijn. Opvallend was de bijdrage van gastheer
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H. Wijnaendts. Deze deelde op gezag van minister Van den Broek mee dat Nederland
in beginsel bereid was samen met andere West-Europese landen mijnenjagers naar de
Golf te sturen. Hij hoopte zo het Europese draagvlak voor de bescherming van nationale
belangen van Europese lidstaten in de Golf te verbreden.214 Het voorstel kwam niet helemaal als een verrassing. Nederland stond immers al maanden onder zware Amerikaanse
druk assistentie te verlenen, een Koeweitse order voor mijnenjagers bleef uit en Den
Haag kon niet langer verwijzen naar Britse en Franse afwijzingen wat betreft het sturen
van mijnenbestrijdingsvaartuigen. Bovendien had Londen op 17 augustus publiekelijk
uitgehaald naar onder andere Den Haag, door in een nieuwsuitzending van de BBC op tv
bij monde van onderminister van Buitenlandse Zaken D. Mellor andere van olie afhankelijke West-Europese staten inzake de mijnendreiging free rider gedrag te verwijten. Getoonde statistieken over olietoevoer duidden hierbij Nederland als grootste bevoordeelde
aan. Actie leek geboden zonder dat een marinemissie in binnen- en buitenland (Iran,
Oost-Aziatische handelspartners) breed gedragen beschuldigingen van neokolonialisme,
gunboat diplomacy of het volgen van Amerikaans interventionisme zou losmaken.215 Een
soort van Europese multinationale politievloot leek in deze omstandigheden (een VNoptie bleef immers achter de kim) uitkomst te bieden en liet Nederland bovendien medezeggenschap behouden in West-Europees veiligheidsoverleg over de Perzische Golf.
Een mogelijke steun in de rug voor deze beleidsmanoeuvre vormde het gegeven dat een
door de Stichting Atlantische Commissie uitgevoerde enquête uitwees dat 66% van de
ondervraagden voor deelname in een Europese mijnenvegerflottielje was. Interessant is dat
ook PvdA-stemmers met 68% zich ruim achter een dergelijk voornemen zouden scharen.216
De Nederlandse verklaring had de gewenste uitwerking op België, waar de regering
op 31 augustus aankondigde eveneens in beginsel bereid te zijn mijnenbestrijdingsvaartuigen naar de Golf te sturen.217 De Italianen, die er aanvankelijk toe neigden hun heil
te blijven zoeken in een VN-flottielje, draaiden op 4 september bij na een raketaanval
daags ervoor door Pasdaran op een Italiaans vrachtschip. Rome besloot evenwel op 7
september de ‘Europese’ aanpak al even unilateraal door te voeren als Londen en Parijs
en stuurde zonder overleg een flottielje mijnenvegers naar de Golf, begeleid door fregatten en een bevoorradingsschip.218 Het kabinet-Lubbers gaf in diezelfde dagen het signaal
ook een marinemissie uit te zenden,219 waarna op 7 en 14 september respectievelijk de
Nederlandse en Belgische regering officieel aankondigden mijnenbestrijdingsvaartuigen
naar de regio van de Perzische Golf te sturen.220
In Nederland reageerde het parlement verdeeld op de regeringspogingen begin augustus te komen tot een Europees initiatief om mijnenbestrijdingseenheden naar de Perzische Golf te sturen. Het CDA meende dat een dergelijke inzet Nederland partij maakte
in het Iran-Irakconflict, de PvdA stelde dat in de Golf enkel in VN-verband stabiliteit te
brengen was, terwijl de VVD zich juist achter het beleid schaarde omdat een missie van de
volkerenorganisatie geen haalbare optie zou zijn.221
Op 7 september bracht de regering een Kamerbrief uit waarin ze aangaf dat twee
Nederlandse mijnenjagers koers zouden zetten naar het Perzische Golf-gebied. Aldaar
aangekomen zouden zij er drie maanden blijven. Over een escorte van een of meerdere
fregatten – de media maakten hier melding van222 – zweeg het kabinet. Wel lichtte het
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de beweegredenen van dit uitzendbesluit toe: “de overtuiging […] dat ter bescherming
van de Nederlandse belangen de vrijheid van scheepvaart in de Golf gewaarborgd moet
worden, zulks in afstemming met andere Europese partners”. Doordat een maritieme
VN-presentie onmogelijk bleek, Nederland het WEU-voorzitterschap bekleedde en initiatieven ontplooide voor harmonisering van Europees Golf beleid, wilde het in onderlinge afstemming zijn mijnenjagers laten participeren in de mijnenbestrijding. Neutraliteit stond hierbij voorop, evenals de toezegging dat na vier maanden een evaluatie en
een nieuw beleidsbesluit moesten plaatsvinden over een mogelijke missieverlenging.223
Daarnaast gingen de betrokken ministers specifiek in op samenwerking met de Royal
Navy in het operatiegebied. Minister Van Eekelen had hierin alle vertrouwen gelet op de
langdurige en nauwe relatie tussen beide marines.224 Zijn vertrouwen gold evenzeer de
Britse bescherming van de Nederlandse (en zo later zou blijken ook Belgische) mijnenbestrijdingsvaartuigen. Deze was diezelfde dag nog vastgelegd. De Britse onderminister
voor Defensie I. Stewart had die ochtend in Den Haag opgemerkt dat de Royal Navy
bereid was een meewerkende houding jegens bevriende marine-eenheden aan te nemen,
maar dat deze, om staatsrechtelijke en vooral politieke redenen, geen bescherming mocht
heten. De eveneens aanwezige Britse ambassadeur, Sir John W.D. Margetson, opperde
(mogelijk de ‘afstemming’ met Frankrijk op het gebied van mijnenbestrijding indachtig)
de omschrijving “close tactical coordination.” Hierin kon eenieder zich vinden.225 De
term was zodoende te elfder ure vermeld in de eerder genoemde Kamerbrief. Evenals de
opmerking dat de mijnenjagers “zich […] niet[zouden] begeven in gebieden, waar zij,
zonder bescherming, kunnen worden blootgesteld aan aanvallen”.226
Ditmaal duidden de reacties in de media op genoeg parlementaire steun voor het
uitzendbesluit. Er leefden evenwel vragen over de multinationale vorm van het maritieme optreden, alsook – Kamerbrede – zorgen over het betrokken kunnen raken bij een
(door de VS veroorzaakte) escalatie van het conflict en hiermee gepaard gaande gevaren
voor de eigen militairen.227 Deze lijn zette zich op 9 september voort in het mondeling overleg met de Vaste kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Hier
bleek inderdaad dat de regeringspartijen CDA en VVD en de kleine rechtse partijen en het
links-liberale D66 het regeringsbesluit in principe steunden. CDA en VVD achtten het onomstreden dat het handhaven en veiligstellen van de vrije doorvaart in het geding was,
onderkenden dat de VN-route voor het moment niet haalbaar was en waardeerden de
wijze waarop het kabinet trachtte in WEU-kader tot samenwerking te komen. D66 stelde
evenzeer dat het internationaal principe van vrije doorvaart speelde, net als Europees en
Nederlands belang, en roemde de regeringspoging te komen tot een grotere Europese
veiligheidsidentiteit. De kleine rechtse partijen steunden uit oogpunt van Nederlands
(vooraanstaande) positie op handel- en scheepvaartgebied eveneens het kabinetsbesluit.
Wel leefde als gezegd bij al deze partijen en bij de linkse oppositie bezorgdheid over de
bescherming door schepen van het Verenigd Koninkrijk.228
De voedingsbodem voor alle ongerustheid was het Britse Ministry of Defence, dat cryptisch stelde dat hun fregatten en mijnenjagers elkaar beschermden; “Als de Nederlandse
mijnenjagers zich daarbij aansluiten, kunnen zij op dezelfde bescherming rekenen”.229
nrc handelsblad meende dat de Nederlandse schepen zo ondergeschikt waren aan de
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Britse oorlogsbodems. Iets wat leek te worden bevestigd door een ongelukkige uitspraak
van een KM-voorlichter, die verklaarde dat “de Britten [inderdaad] geen mijl zullen omvaren voor de Nederlandse schepen”.230 Minister Van Eekelen bekende dat hier enkel
sprake leek van een weliswaar “bevredigend” maar “minimum” aan protectie. Een vraag
van het CDA alsnog een Nederlands fregat uit te zenden deed hij af met de opmerking:
“één fregat is géén fregat. Dan moet je er twee of drie sturen, dan wordt het een heel andere operatie”.231 Bovendien, zo was na nieuw overleg met de Britten besloten, zouden de
mijnenjagers hun operaties verrichten in niet of weinig bedreigde sectoren in en buiten
de Perzische Golf. Britse marineschepen zouden een aanval daar op Nederlandse mijnenjagers beschouwen als een aanval op Britse schepen. Mocht onverhoopt in een bepaald
gebied de Royal Navy niet of niet tijdig voor bescherming kunnen zorgen, dan zouden,
aldus de bewindsman van Defensie, de Britse en de Nederlandse mijnenjagers dat gebied
verlaten. Andere West-Europese landen, zoals België, dat een uitzendbesluit van mijnenbestrijdingsvaartuigen in voorbereiding had, konden zich desgewenst aansluiten. Verder
kregen de schepen zelfbescherming mee in de vorm van boordbewapening en door mariniers bediende Stinger-luchtverdedigingsraketten voor de korte afstand.232 De gehele
missie, ‘uit en thuis’, zou vierenhalve maand in beslag nemen.233 Tenslotte zegde Van
Eekelen toe medio oktober, wanneer de mijnenbestrijdingsvaartuigen het operatiegebied
naderden, de Kamer verslag te doen van een evaluatie van de beveiliging en coördinatie
van de inzet. Zo liet de lange reistijd de vaderlandse politiek ruimte ondertussen zaken
uit te werken. Een aanbod van de firma Wijsmuller, de beide marineschepen op een
speciaal mammoettransport in drie weken tijds naar het inzetgebied te transporteren,
wimpelde de marine om die reden dan ook af.234
De PvdA en de kleine linkse partijen PPR en PSP stemden tegen de missie.235 De PvdA erkende dat het recht op vrije scheepvaart en het economisch belang van Nederland zwaar
wogen, maar zag niets in een toename van de “al ongecoördineerde” westerse armada
in de Golf die in haar ogen enkel escalerend kon werken. De Nederlandse missie was
volgens woordvoerder Ter Beek tot stand gekomen na internationale druk (en daar had
hij niet helemaal ongelijk in). Ook verweet hij het kabinet een gebrek aan inzet om in
VN -verband tot een oplossing te komen. Sterker: de aangekondigde marine-inzet zou de
volkerenorganisatie voor de voeten lopen. Participatie in een VN-flottielje zou de PvdA
overigens wèl hebben gesteund.236
Minister Van den Broek stelde dat de sociaaldemocraten zich (evenals de PPR en PSP)
“verscholen”, de bescherming van vitale nationale belangen aan anderen overlieten en dat
het (ook) ging om het tonen van internationale solidariteit en een Europese blijk hiervan. Een maritieme VN-vredesmacht bleek voor het moment onmogelijk (een bestand
bleef uit), terwijl de missie de opzet van een eventuele VN-vlootmacht geenszins zou
dwarsbomen. Ook poneerde Van den Broek de vraag hoe lang West-Europa moest accepteren dat het recht op vrije zeevaart, regels van het internationale recht en vitale eigen
belangen werden geschaad, belangen die ook Washington Europa voorhield. Hij erkende
dat de West-Europese samenwerking beter kon, maar de WEU bepaalde op Nederlands
initiatief voor het eerst wèl gezamenlijk standpunten en verklaringen, en tevens waren
die uitspraken voor het eerst door (afzonderlijke) acties gevolgd.237
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De betrokken Nederlandse marineschepen kozen 18 september zee, terwijl vier dagen
daarvoor het Belgisch kabinet een uitzendmissie met twee mijnenvegers en een bevoorradingsschip had goedgekeurd. Hierna volgde snel de opzet van een gezamenlijk geïntegreerd binationaal optreden in één commando onder de codenaam Octopus. Gelet
op de omvang van de bijdrage van de zuiderburen (twee oceaanmijnenvegers en een
bevoorradings-commandoschip met in totaal ruim 250 bemanningsleden, versus twee
Nederlandse mijnenjagers met honderd man ingescheept personeel) kreeg een Belgische officier de tactical control over deze binationale Taakgroep 428.2. De operationele
controle van de eenheid berustte bij de Commandant Zeemacht in Nederland.238 Deze
commandolijnen waren in die zin enigszins vergelijkbaar met die bij de uitzending van
de mijnenbestrijdingseenheid Task Unit 429.9.1 in 1984 naar de Rode Zee.
Onderwijl verscherpte zich de situatie in de Perzische Golf. De U.S. Navy boardde
op 21 september nabij Bahrein de Iraanse landingsboot Al Fajr, die een lading mijnen
aan boord had. De spanning tussen de regering-Reagan en het Khomeini-regime liep
verder op toen medio oktober een vanaf het schiereiland Al Faw afgevuurde Iraanse Zijderups-raket een omgevlagde Koeweitse tanker trof en Amerikaanse bemanningsleden
verwondde. De VS sloeg terug door in internationale wateren een Iraans boorplatform te
vernietigen dat als uitvalsbasis voor de Pasdaran diende.239 In deze gespannen omstandigheden volgde in de tweede helft van oktober in Nederland de beloofde evaluatie en
politieke afstemming inzake de uitzendmissie van de mijnenjagers.
De regering zette op 16 oktober in een notitie de bilaterale bevelslijnen uiteen en ging
in op de coördinatie en bescherming van de Nederlandse schepen in het operatiegebied.
Gezien de geringe beschikbare capaciteit van de Britse marine bleek deze niet onder
alle omstandigheden in staat in wateren waar sprake was van een verhoogde dreiging,
bescherming te verlenen. Daarom kreeg de taakgroep de opdracht zich slechts dan in
dergelijke gebieden te begeven indien ter plaatse duidelijke afspraken bestonden met de
Britse Armilla Patrol over de uit te voeren operaties en bijkomende bescherming. Het
inzetgebied besloeg hierdoor de Golf van Oman, de Straat van Hormuz en het zuidelijke
deel van de Perzische Golf niet noordelijker dan Bahrein. De schepen bleven hiermee
buiten de door respectievelijk Iran en Irak gestelde advisory zone en exclusion zone.240
Hierna verklaarde het kabinet op 20 oktober in een Kamerbrief in de recente IraansAmerikaanse schermutselingen geen aanleiding te zien het beleid inzake de uitzendmissie te wijzigen.241 ’s Anderendaags volgde een overleg van de vaste Kamercommissies voor
Buitenlandse Zaken en Defensie met de ministers en de bevelhebber der Zeestrijdkrachten, waarin de parlementariërs uitleg kregen over tal van operationele aspecten. Hierin
stonden de veiligheid en de bescherming van de militairen centraal, evenals het hieruit
voortvloeiend operatiegebied, de kans bij escalatie betrokken te raken en de duur van de
operatie.
Een ruime meerderheid van de parlementariërs toonde zich in de commissievergadering op 21 oktober nog altijd vóór de inzet van de mijnenjagers. Hierbij woog voor het
merendeel van de Kamerleden (andermaal) mee dat er sprake was van inbreuk op het
recht van vrije en veilige scheepvaart, en het West-Europese en Nederlandse belang bij de
olieaanvoer uit voornoemde regio. D66-leider Van Mierlo loofde de duidelijkheid die het
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kabinet bood waar het de aansturing en bescherming van de vaartuigen betrof. Ook was
hij tevreden over de nauwe samenwerking met de Belgen. Wel hield hij, net als veel andere
partijwoordvoerders, zorgen over de veiligheid van de bemanningen en de politieke consequenties voor Nederland wanneer het Golf-conflict zou escaleren.242 De VVD pleitte gezien
het geringe aantal beschikbare Britse fregatten voor het alsnog zenden van een Nederlands
fregat.243 Het CDA ging naast de verdediging van de mijnenjagers tegen de Pasdaran, in op
de (on)mogelijkheid van een verlenging van de missie gelet op het feit dat de Belgische
regering sinds die ochtend demissionair was. Ook Van Traa (PvdA) ging in op dit laatste
gegeven. Daarnaast vroeg hij om een “duidelijk signaal” aan Washington niet aan de “escalatie” in de Golf te willen bijdragen, door de mijnenjagers enkel in de Golf van Oman
te laten opereren. Een door hem hierover ingediende motie haalde het niet.244
Minister Van Eekelen stelde dat de taakgroep dáár inzet zou zien waar zich drukke
vaarroutes bevonden en mijnen waren gesignaleerd of werden vermoed. Op dat moment
ging het om de Golf van Oman, maar ook waren gebieden in de Perzische Golf in beeld.
Bij luchtdreiging konden operaties op locatie alleen met Britse bescherming plaatsvinden. De bewindsman wees er fijntjes op dat Iran nauwelijks over vliegtuigen beschikte en
dat de luchtdreiging ten zuiden van Dubai verwaarloosbaar was. Wel moesten Britse fregatten ten noorden van deze havenstad tijdig inlichtingen over vluchtpatronen kunnen
doorgeven aan de taakgroep. De dreiging van aanvalsbootjes konden de mijnenjagers
zelf af doen en Iraanse Zijderups-raketten vormden alleen in de Straat van Hormuz een
bedreiging. De eigen schepen dienden deze zeestraat zodoende onder Brits escorte passeren. Voor een verlenging van de missie was uiteraard een nieuw besluit nodig. Dit laatste
kwam begin december aan bod, waarbij, zo zegde Van Eekelen toe, de regering andermaal in overleg zou treden met het parlement.245 Hem was natuurlijk niet onbekend hoe
gevoelig verlengingen van multinationale uitzendingen lagen. De politieke ervaringen
met de moeizame beëindiging van de eigen bijdrage aan UNIFIL in 1985, maakten dat
Den Haag de Golf-inzet iedere vier maanden zou evalueren en toetsen aan de bestaande
situatie.246
De leiding van de Koninklijke Marine was intussen niet ongelukkig met het feit dat
Nederlandse mijnenjagers in september naar de Perzische Golf vertrokken. Zoals eerder
besproken paste de missie in het eigen al geruime tijd uitgesproken streven out-of-area,
wereldwijd, inzetbaar te zijn. Schout-bij-nacht jhr. Van Foreest, de directeur Personeel
KM, verklaarde dan ook zich ervan bewust te zijn dat van de missie “natuurlijk een positieve invloed [uitging]”. Het publiek werd zijns inziens zo “geconfronteerd met een
minder in het oog springend aspect van de marinetaak en dat publiek heeft ook kunnen
ervaren hoe snel en slagvaardig onze Mijnendienst kan optreden.”247
In het begin van het Golf-conflict hadden zeeofficieren (b.d.) in de media hun voorkeur uitgesproken met de marine de nationale scheepvaart bescherming te bieden. Door
de escalatie in de Golf waren deze geluiden in 1987 opnieuw te horen. In het begin van
dat jaar ontwikkelde de Marinestaf een eerste contingency-plan, waarbij de gedachten
uitgingen naar de inzet van minimaal twee mijnenjagers, en, nuttiger met het oog op escorte van de koopvaardij: de uitzending van een of twee fregatten en een bevoorradingsschip.248 In vakbladen maar ook op andere wijze poogde de Admiraliteit (in)direct aan
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te dringen op aanwezigheid van Nederlandse eenheden nabij het Arabisch schiereiland.
Zo kwam het in nauwe samenspraak met de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging
(KNRV) in de loop van 1987 tot een vergeefse poging het kabinet in een gesprek van de
noodzaak van een nationaal marine-escorte voor de koopvaardij te overtuigen.249 Op
het publicitaire vlak benadrukte BDZ VADM Brainich von Brainich-Felth in juni in de
Defensiekrant strijdvaardig, dat de KM “daar [in de Perzische Golf ] met een of meerdere
fregatten binnen twee weken [kon] zijn. […] Iedereen heeft het recht op van zelfverdediging. Als een van onze eenheden wordt aangevallen doen we wat terug en dat doen we
goed”.250 Regulier commentator in defensie-gerelateerde periodieken Vaessen, KTZ KMR,
stelde in het tijdschrift Atlantisch Perspectief dat na eerder vlagvertoon in Azië waarin de
Nederlandse defensie-gerelateerde industrie zich kon etaleren, het belang van de eigen
maritieme sector, naast de grote oliebelangen in de Golf-regio, “allerminst” beleidsmatig
tot uiting kwam. Grote opdrachten voor het nationale bedrijfsleven bleven recentelijk
uit, wat Vaessen toeschreef aan het feit dat in de internationale arena afwezigheid desinteresse inhield. Bescherming van Nederlandse scheepvaart in de regio zou hier verandering in kunnen brengen. Daarnaast was er zijns inziens nog zoiets als “solidariteit met
de bondgenoten”. Ook daar speelde in zijn ogen een element van eigen belang: “wie niet
mee doet telt niet mee”.251 De plaatsvervangend chef Marinestaf, schout-bij-nacht Veenendaal, liet zich kort voor het uitzendbesluit eveneens positief uit over de mogelijkheid,
al dan niet in Europees verband, met de KM in het Golf-gebied te opereren.252
De Koninklijke Marine wees er de bewindslieden van Buitenlandse Zaken en Defensie
in de aanloop naar het uitzendbesluit nadrukkelijk op dat mijnenjagers kwetsbaar waren
voor aanvallen vanuit de lucht en van op zee. Voor het geval dat een unilaterale missie in het vizier kwam, diende in de optiek van de marineleiding ten minste één eigen
fregat de mijnenbestrijdingsvaartuigen te begeleiden. Ook zou de aanwezigheid van een
bevoorradingsschip flexibiliteit bieden gelet op de onzekerheid over havenfaciliteiten in
de regio.253 Minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek had evenwel weinig gevoeld
voor een verdere vergroting van het politiek-militaire profiel van Nederland. Van Eekelen meende dat het meezenden van een fregattenescorte niet voor de hand lag, “omdat de
operatie op evident vreedzame wijze moet geschieden”. Zodoende was de mogelijkheid
van begeleiding door de Armilla Patrol in beeld gekomen.254 Hoewel SBN Veenendaal in
een kort daarvoor verschenen artikel al op deze mogelijkheid zinspeelde,255 kwam de beslissing hard aan bij de Marinestaf. VADM Brainich von Brainich-Felth hierover: “ik moest
van mijn minister […] persoonlijk naar Londen om te gaan vragen of dat Britse verband
onze schepen luchtbescherming wilde geven. En dat, terwijl de hele Nieuwe Haven vol
lag met fregatten die dat ook konden […]. En ik werd vervolgens als een boodschappenjongen naar Londen gestuurd om dat te gaan regelen. Dat heb ik echt als vernederend,
als een tegenslag [ervaren]”.256 Ook was de vlagofficier zich er pijnlijk van bewust dat in
een periode dat de zeestrijdkrachten budgettair onder druk stonden, het voor tv-kijkers
wat merkwaardig moet zijn overgekomen dat een marinewoordvoerder in Den Helder
met diverse moderne fregatten op de achtergrond, in een actualiteitenrubriek over behoefte aan Britse bescherming moest spreken. Gelukkig voor het Ministerie van Defensie
bleven ongemakkelijke vragen hierover achterwege.257
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Gezien de aanhoudende (politieke) discussie over de (lucht)bescherming van beide
Nederlandse mijnenjagers, kwam het al snel na 7 september tot het besluit de vaartuigen uit te rusten met Stinger-antiluchtdoelraketten.258 Deze aanvulling op de geringe
boordbewapening (één 20 mm kanon, twee – toegevoegde - mitrailleurs) moest er in
voorkomend geval voor zorgen dat schip en bemanning op de korte afstand waren beveiligd tegen aanvallende vliegtuigen. Na de aanvraag van dit wapensysteem door de
Mijnendienst, besloot het Hoofdkwartier Korps Mariniers tot verrassing van deze dienst
eigen manschappen mee aan boord te sturen. De Mijnendienst had gelet op de krap
bemeten accommodatie van de Alkmaar-klasse eerder gedacht aan het hiertoe opleiden
en bewapenen van eigen bemanningen.259 De twee schepen kregen nu elk drie mariniers
toegewezen die waren uitgerust met een Stinger-systeem.260 De Belgen, die voor nabijaanvallen met kleine motorboten als die van de Pasdaran, niet konden terugvallen op
de beperkte eigen boordbewapening, hadden besloten elk van de eigen schepen extra te
beveiligen met de Milan, een vanaf de schouder af te vuren draadgeleid antitankraketsysteem. Deze werden bediend door eigen marinefusiliers.261 Op verzoek van de autoriteiten in Brussel kwam het aan boord van de drie betrokken vaartuigen eveneens tot
plaatsing van elk drie Nederlandse mariniers met een Stinger. Een officier van het Korps
Mariniers voegde zich bovendien bij de staf aan boord van het vlaggenschip Zinnia om
alle Stinger-teams aan te sturen. Het aantal uit te zenden zeesoldaten kwam hiermee op
zestien.262 Het gros van hen (zij die op de Nederlandse schepen meevoeren waren al in
Europa opgestapt) en de Belgische marinefusiliers embarkeerden vervolgens op 21 oktober na een vliegreis in Djibouti, waar de taakgroep was afgemeerd.263
Om de overzeese inzet van de Koninklijke Marine en de hiermee beoogde Nederlandse
beleidsdoelen te kunnen vergelijken met buitenlandse marines zoals de Britse Royal
Navy, passeren hieronder de achtergronden de revue van de uitzendbeslissingen in Londen, overige westerse leden van het Gemenebest (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland),
WEU-lidstaten en van de Amerikaanse reactie op het Haagse missiebesluit.
Groot-Brittannië voer, als eerder opgemerkt, vanaf het begin van de Iran-Irakoorlog
een voorzichtige koers in het Golf-gebied. Eigen belangen in zowel Iran als enige Arabische Golfstaten (olie, duizenden eigen ingezetenen, koopvaardij) speelden hier een rol.
Daarbij was de eigen militaire slagkracht beperkt en kon bijvoorbeeld de Royal Navy
aldaar ternauwernood een bescheiden smaldeel doen opereren. Deze situatie veranderde
enigszins nadat Iran op tal van wijzen (het veroorzaken van dodelijke rellen in Mekka,
marine-oefeningen in Saudische wateren) het bewind in Riyad bedreigde en (Iraanse)
mijnen de internationale scheepvaart nabij de oostkust van Oman schade berokkenden.
Ongetwijfeld beïnvloed door deze van oudsher Brits-vriendelijke staten, waar grote aantallen ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk werkten en woonden, volgde op 11 augustus alsnog het besluit tot uitzending van mijnenjagers naar de Golf-regio.264 De Britse
kritiek op 17 augustus over freeridersgedrag aan het adres van onder andere Nederland,
nog geen 48 uur na een Franse uitzendbesluit inzake mijnenjagers, lijkt in het verlengde
van het bovenstaande door politiek opportunisme te zijn ingegeven om de eigen positie
ten opzichte van enige Arabische Golfstaten (en Washington) te accentuereren. Te meer
omdat bijvoorbeeld Londen en Den Haag tot de mijnincidenten bij Fujairah op 10
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augustus nauw overleg voerden over een meer Europese aanpak van het vraagstuk.265
Van de overige WEU-lidstaten stuurde Parijs als gezegd naar aanleiding van een tweede
mijnincident bij Fujairah, maar evenzeer aangespoord door een aaneenschakeling van
incidenten met Teheran en het Britse uitzendbesluit, op 15 augustus mijnenjagers naar
de Golf-regio. Italië besloot na een beschieting van een van zijn koopvaardijschepen op
dezelfde datum als Nederland (7 september) tot het uitsturen van mijnenjagers (en fregatten).266 België volgde op 14 september. West-Duitsland beriep zich op zijn grondwet,
die zou verbieden dat zijn strijdkrachten buiten het NAVO-gebied opereerden, en bood
slechts aan eigen mijnenbestrijdingsschepen eventuele lacunes in de maritieme NAVOverdediging te laten vullen nu diverse soortgelijke West-Europese vaartuigen out-of-area
gingen opereren. Niet WEU-lidstaat en NAVO-bondgenoot Noorwegen, die te kampen had
met diverse geweldsincidenten tegen haar koopvaardijvloot in de Golf, stond (zie hoofdstuk 2) traditiegetrouw uiterst terughoudend tegenover missies buiten het NAVO-gebied.
Oslo liet evenals de Bondsrepubliek weten enkel met (verouderde) eigen mijnenvegers
tekorten in de gelederen van STANAVFORCHAN te willen aanvullen. Overige Angelsaksische landen als NAVO-lidstaat Canada en Nieuw-Zeeland en Australië, beschikten niet of
nauwelijks over (moderne) mijnenbestrijdingscapaciteit.267 De regeringen in Ottawa en
Auckland hielden bovendien om politieke redenen de boot af. De Australiërs stuurden
na zware Amerikaanse druk uiteindelijk in december 1987 een marine duik- en demonteerploeg, maar deze missie strandde tijdens de opwerking ervan in juli 1988 in GrootBrittannië na het bestand tussen Iran en Irak.268
Gezien het bovenstaande kwam het Nederlandse uitzendbesluit niet opvallend veel
eerder of later dan dat van de overige, in het crisisgebied militair actief deelnemende
westerse staten. Het besluit kon gelet op enige uitlatingen van Amerikaanse zijde (indirect) rekenen op waardering van Washington. Dit betrof vooral het initiatief te komen
tot een meer gezamenlijke Europese aanpak van dit out-of-area-vraagstuk. Secretary of
Defense Carlucci (die eind november 1987 Weinberger opvolgde) kon hierdoor, zo liet
hij minister Van Eekelen weten, in het Amerikaanse Congres het U.S. Navy optreden
beter verdedigen door te wijzen op het feit dat ook Europa zijn verantwoording nam.269
Het Verenigd Koninkrijk was in het licht van eigen voorzichtige Europese veiligheidsinitiatieven en overzeese burden sharing eveneens tevreden over de opstelling van Nederland
tijdens het DGPZ-overleg op 20 augustus net als in de periode hierna.270 Wat het eerdere
Britse verwijt van freeridersgedrag van medio augustus aangaat, wijst politicoloog Pijpers er vermoedelijk terecht op dat Londen “onvoldoende begreep” dat Den Haag zowel binnenlandse politieke gevoeligheden, als verwijten van imperialistisch gedrag door
voor Nederland belangrijke Derde Wereldlanden als Indonesië het hoofd moest bieden.
Daarom zocht de regering eerst de vereiste “VN- en WEU-camouflage” om zich als minder
grote mogendheid alsnog militair-maritiem te kunnen profileren.271 Bovendien kwamen
de Britten (en de Fransen) pas kort daarvoor tot hun uitzendbesluit nadat voor hen
andere, strikt nationale, belangen waren gaan meewegen. In die zin week de Britse besluitvorming wat overwegingen betreft, af van die in Nederland. In Den Haag speelden
weliswaar evenzeer oliebelangen en overige goede (economische) verhoudingen met de
Arabische Golfstaten, maar het zag zich (zoals Frankrijk) in die dagen minder direct met
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Teheran geconfronteerd. Ook lijken factoren als tegemoetkomen aan Amerikaanse druk
en opkomen voor de internationale rechtsorde meer mee te wegen, evenals de in eigen
land populaire Europese integratie. In deze laatste context kwam het binationale samengaan in een door België gedomineerd smaldeel het kabinet-Lubbers zeker van pas om
het eigen internationale profiel minder groot te maken en de missie binnenlands eerder
in veilige haven te krijgen.
Het Nederlandse regeringsbesluit van 7 september door middel van de uitzending van
twee mijnenjagers een bijdrage te leveren aan de groeiende westerse vloot marineschepen
in en nabij de Perzische Golf, maakte duidelijk dat Den Haag zich niet al te zeer wilde of
kon committeren aan de westerse maritiem-militaire betrokkenheid bij de Iran-Irakoorlog. Gesproken werd immers over zo neutraal mogelijk optreden, het minimaliseren van
officiële contacten met de U.S. Navy, het benadrukken van het defensieve karakter van
mijnenbestrijdingsvaartuigen en opereren buiten de door beide belligerenten tot risicozones uitgeroepen gebieden. Alleen deze bescheiden bijdrage leek in Nederland op dat
moment politiek haalbaar. De voortgaande druk van beschermheer Washington (in Europa en overzee) en economische belangen (olie, exportorders) in Arabische Golfstaten,
hadden Den Haag eerder al doen manoeuvreren naar een tussenoplossing door mijnenjagers (met militaire adviseurs) aan Koeweit te willen leveren, naast de principe-uitspraak
assistentie niet uit te sluiten. Het uitblijven van een officiële werforder, mijnendreiging
voor de scheepvaart buiten de Golf en zorgen inzake groeiend Amerikaans ongenoegen
over het uitblijven van Europese assistentie bij VS-optreden dat belangen van het oude
continent diende, deden Den Haag tot Europese expeditionaire samenwerkingsinitiatieven komen. Eigen back-fill opties stonden hier aanvankelijk voorop. Nakend internationaal prestigeverlies in de westerse en Arabische wereld noopte tot Nederlandse marineinbreng in het operatiegebied. De regering onderstreepte hierbij tegelijkertijd voor binnen- en buitenlandse waarnemers het multinationale, en bovenal Europese karakter van
de mijnenbestrijdingsmissie, om kritiek van neokoloniaal optreden of meegaan in een
missie in Oost-West context te minimaliseren. Verder woog in het besluit de traditionele
rol van voorvechter van internationaal recht mee, om een eigen belang als recht van vrije
doorvaart te beschermen met (deelname aan) een multinationale ‘politievloot’. Het gegeven dat Europese samenwerking beperkt bleef tot België en Groot-Brittannië wuifden
de verantwoordelijke bewindslieden weg onder verwijzing naar hoopvolle verwachtingen
op dit vlak voor de nabije toekomst. Het viel het kabinet-Lubbers vervolgens niet zwaar
ruime parlementaire steun te krijgen voor de missie. Risico’s als het betrokken raken bij
Amerikaanse vergeldingsacties tegen Iran leken het hoofd te worden geboden door eigen
caveats en (overigens door de Nederlandse politiek niet onderkende) Britse terughoudendheid bij militair optreden in de Golf-regio, evenals een voorgenomen minimaliseren
van contacten met de U.S. Navy.
De marineleiding uitte zich positief over de uitzending. Niettemin had zij graag een
groter profiel aangenomen door schepen als fregatten mee op missie te sturen. Bij haar
woog eigen prestige mee, evenals de mogelijkheid zich te profileren in een periode dat
het marinebudget onder druk stond gezien discussies over het toekennen van meer middelen aan land- en luchtmacht ten koste van de zeestrijdkrachten. In die zin hield de
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Admiraliteit gemengde gevoelens over aan het en plein public moeten uitleggen hoe
de bescherming van de mijnenjagers door Royal Navy-fregatten in zijn werk zou gaan.
De toevoeging van een handvol met Stinger-luchtdoelraketten uitgeruste mariniers had
gezien de waarde van dure eigen escorte-fregatten, politici tot nadenken moeten stemmen. Nabije luchtverdediging, zo garandeerde het kabinet immers, kon bij afwezigheid
van de Britten ook door minimaal hiertoe uitgeruste zeesoldaten plaatsvinden. Voor de
mariniers was de (welhaast zelf afgedwongen) uitzending een opsteker: ook zij etaleerden
zich zo in een periode van begrotingsdiscussies.
km

optreden in de Golf: organisatie en achtergronden van operaties met Belgen en Britten

De Nederlandse mijnenjagers zouden in de wateren nabij en in de Perzische Golf ingezet
worden in een respectievelijk door Belgische en Britse marineofficieren gecommandeerd
‘Europees’ flottielje. Het ontleende deze Europese status evenwel louter aan politieke
ondersteuning van WEU-zijde. De lidstaten van deze organisatie hadden op 20 augustus
dan wel uitgesproken dat ze streefden naar het verzekeren van een vrije doorvaart in
de Perzische Golf,272 maar de operationele aansturing van een vloot van een twintigtal
West-Europese mijnenbestrijdingsvaartuigen najaar 1987, zou de facto op nationale basis plaatsvinden.273 De Nederlandse marineschepen opereerden in een flottielje dat aanvankelijk een Belgisch-Nederlands karakter droeg met een Britse rand, om later, medio
1988, een multinationaal stempel te krijgen nadat het Verenigd Koninkrijk hier ook officieel in participeerde en een Britse commandant de eenheid aanstuurde. Deze commandostructuren en samenstellingen van het multinationale flottielje maken het mogelijk in
te gaan op een van de centrale vragen van dit onderzoek. Te weten: de overzeese KM-inzet
vergelijken met die van de Royal Navy en waar mogelijk die van de Belgische zeemacht.
Daarom volgen we hieronder de operaties van deze bi- en multinationale vlooteenheid.
Voordat deze de revue passeren volgt in deze paragraaf een schets van de organisatie en
logistiek van deze maritieme eenheid, de missiegebieden, alsook haar takenpakket en te
volgen ROE.
De Britse Armilla Patrol bevond zich sinds oktober 1980 in het Perzische Golf-gebied.
Deze groep schepen telde veelal een Type 42-torpedobootjager ter bescherming tegen
luchtdoelen, een Type 22-fregat voor de verdediging tegen air-to-surface-raketten en
surface-to-surface-raketten en een bevoorradingsschip. In het kader van het zekerstellen
van een vrije handelsvaart en ter geruststelling van de eigen koopvaardij, patrouilleerden
deze vaartuigen in de Golf van Oman en de Straat van Hormuz en later in het zuidelijk
deel van de Perzische Golf.274 Toen de tankeroorlog in het voorjaar van 1987 escaleerde
versterkte Whitehall de Armilla Patrol met een extra fregat. Vier mijnenjagers en een
tweede Royal Fleet Auxiliary zouden zich na medio augustus van datzelfde jaar bij de
vlooteenheid voegen.275
Eind augustus op contingency-basis begonnen vertrouwelijke besprekingen tussen de
276
KM en de Royal Navy
maakten dat de Britten openstonden voor “pragmatische coördinatie van taken en operaties in het operatiegebied”. Ook hadden zij er begrip voor
indien “kleinere landen” met mijnenjagers voor hun verdediging een beroep zouden
doen op het Verenigd Koninkrijk.277 Daarbij was Groot-Brittannië, aldus minister van
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Buitenlandse Zaken Howe, “conscious of the very close cooperation there is between
our navies, in particular over minesweeping”. Het Foreign Office was zodoende bereid tot
“any further discussions on any aspects of a possible deployment to the Gulf area – on
political or military nets”.278 Dit alles resulteerde op 7 september 1987 in de eerder aangehaalde ‘nauwe tactische coördinatie’. Naast bescherming van de Nederlandse schepen
in risicogebieden door Royal Navy-fregatten betrof dit de afstemming van de KM-mijnenbestrijdingsinzet met acties van het Britse MCMV-flottielje. Het nationale commando over
eigen vaartuigen stond evenwel voorop, waarbij KM-commandanten beslisten over hun
acties en geweldtoepassing, en zij met satellietverbindingen rechtstreeks contact konden
hebben met de autoriteiten in Nederland. Zij hielden zo de touwtjes in handen. Overigens gingen Lubbers en de zijnen op 10 september, op een moment waarop de Belgische
deelname nog niet vaststond, er nog van uit dat de commandant van een uitsluitend
Nederlandse taakgroep in direct contact zou staan met zijn Britse collega’s.279 Nadat het
Belgische kabinet op 14 september een eigen uitzendmissie had geaccordeerd, volgde
een nauwe samenwerking met het Nederlandse kabinet, waarbij het op het niveau van
tactical control tot vergaande geïntegreerde bevelslijnen kwam, die leken op soortgelijke
NAVO -commandostructuren zoals STANAVFORCHAN.
De Belgische fregattenkapitein G.H.A. Busard voerde, bijgestaan door een KM-liaisonofficier, in het operatiegebied aan boord van het BNS Zinnia het commando van de taakgroep (Task Force 428.2). De CZMNED, viceadmiraal Van Renesse, kreeg het commando
over de gehele operatie.280 Van Renesse hield zich bezig met de uitvoering van operaties,
de logistiek en met de liaison met Belgen en Britten. De Nederlandse bevelhebber der
Zeestrijdkrachten, die in tegenstelling tot zijn Belgische collega nauw contact hield met
de eigen politiek-ambtelijke leiding, gaf door operationele directieven richtlijnen aan de
CZMNED, vooral waar het politiek-gevoelige aspecten betrof. De Belgische marineleiding
ontbeerde dergelijke contacten, waardoor een Brussels kabinetsbesluit eerder bekend was
bij de Nederlandse Admiraliteit dan bij de Belgische marinecollega’s. De Britse Admiralty
kende daarentegen een vergelijkbare positie ten opzichte van haar politiek-ambtelijke
top als de Koninklijke Marine. Dit gegeven, en het actief optreden van de Britse naval
attache in Den Haag en de Nederlandse defensie-attaché in Londen in hun rol van intermediair tussen de KM en de Royal Navy, vergemakkelijkte juist de ‘nauwe coördinatie’
tussen beide laatstgenoemde marines.281
Nadat medio september 1987 duidelijk was geworden dat mijnenbestrijdingsvaartuigen van vijf van de zeven WEU-lidstaten in de Golf-regio zouden opereren, concludeerde
een tweede Haagse WEU-overlegronde op 15 september dat alle lidstaten het principe van
vrijheid van navigatie onderschreven.282 De Bondsrepubliek bood formeel aan marineschepen te stationeren in die wateren van het NAVO-verdragsgebied, waar ten gevolge van
de Golf-operaties door andere lidstaten minder vlooteenheden van het Noord-Atlantisch
pact waren te vinden.283 Luxemburg leverde een financiële bijdrage aan de BelgischNederlandse overzeese inspanning.284 Verder verklaarden de WEU-lidstaten het proces van
onderlinge “concertation” wat betreft deze out-of-area ontplooiing te willen voortzetten.
Tijdens een volgende overlegronde, op 14 otober, passeerden verbeteringen inzake coördinatie op praktisch en technisch niveau tussen de diverse nationale eenheden de revue.
302

vwBWoutofarea1116.indd 302

17-11-16 10:24

Missies van de Koninklijke Marine rondom het Arabisch schiereiland 1984 - 2001

Hierna volgde een informeel drieledig proces van ‘concertation’. Dit betrof afstemming
door Europese commandanten in het operatiegebied, zoals een eind november uitgevoerde operatie door Britse, Belgische en Nederlandse schepen in de aanlooproute naar
Bahrein. Daarnaast zetten de vijf betrokken marinestaven een groep vertegenwoordigers
(points of contact) op, die in maandelijkse sessies vaststelden welke onderwerpen op politiek of operationeel niveau aanpak verdienden. Op het hoogste dek, tenslotte, kwamen
hoge ambtenaren die hun ministers vertegenwoordigden bijeen, die het algemene samenwerkingskader en zijn beperkingen analyseerden.285 Dit laatste overleg kende een
veelal moeizaam karakter: vooral Italië en Frankrijk beschouwden de sessies vaak als
vrijblijvende exercities. Uit oogpunt van behoud van de eigen soevereiniteit mocht er in
hun optiek zelfs niet de schijn bestaan van WEU-bevelslijnen.286 Het Verenigd Koninkrijk
was niet helemaal ongelukkig met deze verdeelde Europese opstelling. Het voelde dan
wel voor beperkte samenwerking maar wilde geenszins dat een “ganging up” van de vijf
betrokken marinestaven als anti-Amerikaans zou kunnen overkomen.287
Wel vonden tussen de Lage Landen en Groot-Brittannië, dat voor de lucht- en antiraketverdediging voor de Belgisch-Nederlandse taakgroep zorg diende te dragen, na
september gespreksrondes plaats over nauwere samenwerking. Minister van Defensie
Van Eekelen gaf eind oktober publiekelijk aan op dit vlak “bereid [te] zijn een Brits
commando te aanvaarden”.288 Mogelijk speelde deze uitspraak de onderhandelaars enige
maanden later parten, toen in de loop van januari de drie marinestaven een beperkt geïntegreerd ‘WEU-bevelssysteem’ opperden voor de aansturing van een formeel gezamenlijk
smaldeel in het missiegebied onder de naam Grotius. Het commando rouleerde hierbij
tussen de drie lidstaten. Het idee paste in het nieuwe (bedachtzame) Britse streven te
komen tot een meer Europese aanpak van Atlantische veiligheidsvraagstukken. Op 21
januari ondertekenden de betrokken drie ministers van Defensie hierover een akkoord,
maar nog dezelfde dag strandde deze onderneming. Het idee dat een Royal Navy-schip
onder de tactical control kwam van een niet-Angelsaksische “foreigner”, vond in de ogen
van premier Thatcher geen genade. Hoezeer haar bewindslieden G.K.H. Younger van
Defensie en Howe van Buitenlandse Zaken tegenover de Iron Lady ook benadrukten dat
een dergelijke opzet in NAVO-context regelmatig plaatsvond en het voorbeeld aandroegen
dat “the Royal Dutch and Royal Navies, in particular, are virtually one service for such
purposes”, hield zij voet bij stuk.289 De samenwerking beperkte zich derhalve nog altijd
tot de eerder overeengekomen ‘nauwe tactische coördinatie’ waarbij formeel uitsluitend
de Nederlands-Belgische bevelslijnen van kracht waren. Niettemin zijn bij dit laatste
kanttekeningen te plaatsen. Dit betreft de consequenties van de Britse begeleiding van
de Nederlandse-Belgische taakgroep in wateren met een hoger dreigingsniveau. Aldaar
voegden de Belgische en Nederlandse schepen zich immers de facto naar instructies van
de commandant van het hen bescherming biedende oorlogsschip van de Royal Navy.290
Ook waar het potentiële operatiegebieden betrof, beslisten de Britten gelet het vaak tegelijkertijd moeten beschermen van eigen mijnenbestrijdingsvaartuigen, in wezen waar
Task Force 428.2 inzet kon zien.291
Toen België vanaf januari 1988 in het missiegebied nog slechts één mijnenbestrijdingsschip handhaafde en aangaf het bevoorradingsschip Zinnia vóór de zomer terug
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te moeten trekken, gingen de onderhandelingen met de Britten over een gezamenlijk
292
MCMV-flottielje door.
Met ingang van 1 juli 1988 kwam het tot de vorming van een
Brits-Belgisch-Nederlandse Task Unit (321.1.9). Het Verenigd Koninkrijk leverde de
commandant van deze eenheid: commander T. Hildesley, aan boord van zijn vlaggenschip HMS Herald. Hij kreeg onder meer assistentie van een KM-liaisonofficier. Om aan
gevoeligheden van premier Thatcher tegemoet te komen, vond operational control van
de Calendar-strijdmacht de jure plaats vanuit het hoofdkwartier van de Commander-inChief, Fleet Northwood (CINCFLEET), door tussenkomst van het tactical command van de
Senior Naval Officer Middle East, (SNOME) captain G.A. Eades.293 Deze multinationale
vlooteenheid telde een Brits commandoschip, een Royal Fleet Auxilary, drie Hunt-klasse
mijnenjagers van de Royal Navy, een Belgisch (tot 13 november 1988) en een Nederlands
mijnenbestrijdingsvaartuig. Operatie Octopus alsmede de Britse MCM-operatie Cimnel
gingen hierbij over in operatie Calendar II, waar Nederland tot 2 januari 1989 aan zou
bijdragen.294
De Nederlandse en Belgische vaartuigen konden tijdens hun transit vanuit Europa
naar het operatiegebied de nodige voorraden inslaan en (kleine) herstelwerkzaamheden
uitvoeren in diverse Britse, Franse en overige buitenlandse marinesteunpunten zoals
Gibraltar en Djibouti.295 Task Group 428.2 en Task Unit 321.1.9, de flottieljes waar de
Nederlandse mijnenjagers in het tijdsbestek oktober 1987 - januari 1989 bij zouden
worden ingedeeld, gebruikten in het missiegebied enkele havensteden van het Arabisch
schiereiland als ondersteuningsbasis. Uit politiek oogpunt uitte het betrokken marinepersoneel nimmer het woord ‘basis’ in communicatie met lokale autoriteiten; geenszins
mocht de indruk ontstaan dat westerse mogendheden aldaar permanent gestationeerd
waren. Met het oog op het laatste kon het geen kwaad, zo gaf ook de Royal Navy te
kennen, de havens slechts “spaarzaam” aan te doen.296 De logistiek in het missiegebied
was een nationale verantwoordelijkheid van de participerende landen. Bij lokale ambassades en consulaten geplaatste KM-liaisonofficieren dienden de bevoorrading van de
Alkmaar-klasse vaartuigen te regelen. Zij bewerkstelligden de diplomatieke toestemming
voor havenbezoeken, en de autorisatie voor het gebruiken van havenfaciliteiten en de
bevoorrading overzee en door de lucht. Aankoop van gebruiksartikelen op locatie was
nauwelijks noodzakelijk doordat nagenoeg alles kon worden ingevlogen. Hoewel aanvankelijk de planning van havenbezoek moeizaam tot stand kwam, verbeterde deze situatie nadat lokale autoriteiten meer met de liaisonofficieren vertrouwd waren geraakt. In
de Golf-regio had het tot de VAE behorende Dubai de beste infrastructuur, zoals de goed
geoutilleerde en moderne Dubai Drydocks. In deze stad vonden daardoor niet alleen de
bemanningswisselingen plaats met ingevlogen personeel, maar ook het nodige scheepsonderhoud en reparatie.297 Andere (moderne) havens waarop de mijnenjagers terugvielen waren Wudam en Masqat in Oman, Fujairah en Abu Dhabi (VAE), en Manamah
op Bahrein. In al deze steden waren naast de schepen uit de Lage Landen ook andere
westerse oorlogsbodems te vinden.298
Incidenteel luchttransport voor de Nederlanders vond vaak plaats met Hercules C-130toestellen van de Belgische luchtmacht, die veelal Dubai of Fujairah als bestemming hadden. De Belgen vlogen voor hun marineschepen ongeveer om de twee weken voorraden
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en eventueel personeel in. Nederland maakte meer dan eens gebruik van deze luchtbrug
voor het zenden van materieel, personeel en (civiele) technische experts. Gezien het ontbreken van comfort tijdens deze vluchten en het gegeven dat de Belgische luchtmacht uiteraard aan over te vliegen eigen militairen voorrang gaf, greep de Koninklijke Marine bij
de in totaal drie bemanningswisselingen terug op chartervluchten.299 Indien personeel al
niet in de havensteden was geëmbarkeerd, kon de Alouette IIIB-boordhelikopter van BNS
Zinnia voor kleinschalig transport vanaf de wal naar de schepen zorgdragen.
Het gros van de Nederlandse voorraden belandde in de periode oktober 1987 - juni
1988 in het Belgische commandoschip BNS Zinnia. Niettemin was daar de opslagcapaciteit beperkt: deze telde slechts 7 m³, waar al extra gasturbines, PAP’s, magnetische
goederen en munitie (10 Stingers, 20 mm granaten, .50 en FAL patronen) te vinden waren, zodat weinig ruimte resteerde voor de zogenoemde toko-artikelen. De meeste extra
voorraden voor de Nederlanders moesten zodoende aan boord van de eigen schepen een
plaats krijgen, wat op de overvolle vaartuigen geen sinecure was.300 De bevoorrading met
drinkwater, brandstof en brood alsmede de vuilafvoer door de Zinnia kwalificeerde de
KM overigens als “uitstekend”. De workshops van het schip kwamen bovendien goed van
pas: de Belgen leverden alle mogelijke gevraagde assistentie.301
Na het vertrek van het Belgische commandoschip en de start van operatie Calendar
II in juli 1988, moesten de Nederlanders en Belgen wat de bevoorrading op zee betreft
terugvallen op het Britse HMS Herald. Dit hydrografische vaartuig bleek minder laadcapaciteit voor de reservedelen te bezitten dan de Zinnia. Een ander manco bij dit schip
betrof de wijze van olieladen. Dit kon uitsluitend geschieden door langszij af te meren.302
De Belgische Task Group-commandant was indien het flottielje uit de Lage Landen
buitengaats was, in principe op BNS Zinnia te vinden. Nadat per 1 juli 1988 operatie
Calender ii was begonnen en de resterende mijnenjager van de Alkmaar-klasse in het
missiegebied opging in een Brits-Belgisch-Nederlandse Task Unit, bevond de commanderende officier van de Royal Navy van deze eenheid zich aan boord van het HMS Herald.
Zijn superieur, een commodore RN, de SNOME, bevond zich op het bevoorradingsschip
303
RFA Diligence.
Er was een onderscheid in de invulling en in de soort inzet gedurende beide missies.
Operatie Octopus kenmerkte zich de eerste maanden door een meer ad hoc karakter. Na
een oefenperiode in het missiegebied vonden in november twee mijnenjachtpatrouilles
plaats, afgewisseld met oefeningen en rustperiodes. Hierna kwam het, eveneens na een
oefenperiode en afgewisseld door Route Survey missies (een controle van eerder geveegde
of mijnenvrij verklaarde gebieden), in april en begin mei (eveneens afgewisseld met rustperiodes) wederom tot twee van dergelijke “highlight” patrouilles.304 De laatste fase van
operatie Octopus stond in het teken van oefeningen alsook reparaties en onderhoud aan
de schepen.305 Operatie Calendar II kende na een oefenperiode weliswaar evenzeer twee
mijnenjacht patrouilles, te weten eind augustus en eind september, maar telde een hele
reeks Route Survey patrouilles, afgewisseld met rust-, transit-, onderhoud- en oefenperiodes.306 Deze meer structurele maar ook routinematige inzet was deels mogelijk door
veranderde operationele omstandigheden nadat Iran en Irak op 18 augustus een bestand
hadden ondertekend. De operationele cyclus van de mijnenbestrijdingsoperaties kwam
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grofweg neer op twaalf dagen op zee, gevolgd door vier dagen verblijf in een haven, waar
ook om de zes weken een veertiendaagse onderhoudsperiode volgde.307
De natuurlijke omgevingsfactoren in de wateren in en nabij de Perzische Golf vormden een uitdaging. Dit gold voor alle westerse marines en onvermijdelijk ook die van de
Sovjet-Unie. Te meer daar de NAVO-zeestrijdkrachten en dan vooral de grote oppervlakteschepen veeleer geënt waren op inzet in de Atlantische Oceaan. Zo ondervonden SEWACOsystemen van Amerikaanse marineschepen, die ontworpen waren voor manoeuvres in
de open oceanen, problemen door de nabijheid van gebergten, hoge temperaturen en
walactiviteiten. Zowel de Perzische Golf als delen van de Golf van Oman zijn relatief
smalle, welhaast land-locked wateren; het eerstgenoemde zeegebied is kleiner dan de
Noordzee en de Straat van Hormuz kent een breedte van nog geen 30 mijl. Het gevolg
hiervan was dat marines bloot konden staan aan een reeks bedreigingen vanaf de wal,
vanuit de lucht alsook (uiteraard) op zee. Verder kende het zeegebied een groot aantal
scheepsbewegingen. Dagelijks passeerden meer dan tachtig handelsschepen de Straat van
Hormuz, waarbij de internationale vaargeul dicht bij de Iraanse territoriale wateren lag
en de marine van de islamitische Republiek meer dan eens schepen aanhield of boardde.
Tevens waren in deze wateren honderden lokale vissersbootjes en kleine vrachtschepen
te vinden. De regio telde bovendien achttien corridors waarin op weekbasis bijna 1800
verkeersvliegtuigen het luchtruim doorkruisten. In een dergelijke omgeving waren standoff zones rondom oorlogsschepen, inschattingen van dreigingen, alsook de ROE, door de
betrokken officieren niet altijd even makkelijk vast te stellen.308
Hoewel de maritieme omgeving in het missiegebied voor de mijnenjacht strikt genomen gunstig was − weinig stroming, een “goed tot uitstekend” onderwaterzicht en
detectie-afstand tot 500 meter −, lag de zandbodem bezaaid met ‘mine like contacts’
als oliedrums, schroot, enzovoort, wat de zoekslagen niet vereenvoudigde. Ook waren
de wateren in de Perzische Golf in nautisch opzicht geenszins makkelijk te noemen.
De gemiddelde diepte bedraagt er veertig meter, waarbij het zuidelijke, Arabische deel,
zelfs veelal minder dan twintig meter telt. De centrale vaargeul kent vele ondiepten met
koraalriffen, eilanden en aan de olie-industrie gerelateerde platforms en laadterminals.
De bodem zelf bestaat uit zand.309 Het klimaat vormde eveneens een uitdaging. Gedurende de operaties Octopus en Calendar II ondervonden de zeelieden temperaturen van
35 graden Celsius in de winter tot boven de 50 graden in de zomer, met als gevolg een
hogere zeewatertemperatuur (oplopend van 25 naar 35 graden). Bepaalde installaties,
zoals de startbatterijen voor de gasturbines, de koudwatermaker en hulpdiesels, kregen
het hierdoor zwaar te verduren. Verder kent het gebied een hoge concentratie van zout
en zandstof in de lucht. Naast een algehele toename van corrosie, bracht dit verstopping
van de luchtfilters teweeg, wat meer controle en onderhoud van apparatuur vereiste.310
De Europese landen wilden zich niet binden aan een Amerikaans voorstel de Perzische
Golf te verdelen in officiële areas of responsibility. Wel ontstonden er officieuze zogeheten areas of interest. Deze waren meer het gevolg van bestaande situaties (de Britten
weigerden bijvoorbeeld al vóór 1987 ten noorden van Bahrein te patrouilleren) dan een
afgesproken regeling. Zo beperkten de mijnenbestrijdingsvaartuigen van de WEU hun
inzet tot het zuidelijke deel van de Golf in drie gebieden tussen Qatar en de Straat van
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Hormuz tot de breedtegraad 26º O en 51º N, en opereerden hun tegenhangers van de
U.S. Navy noordelijk hiervan.311
De ROE waren die, welke waren vastgelegd voor alle NAVO-bondgenoten in MC 192/1.312
Het ging in dit geval om zelfverdediging en onderlinge bescherming.313 Omdat de Belgisch-Nederlandse Task Force voor zijn protectie in risicogebieden moest teruggrijpen
op haar Britse escorteurs, was het niet onbelangrijk te weten wat de keuzes van de Royal
Navy binnen dit overzicht van ROE waren. De Armilla Patrol diende al sinds 1980 een
strikt neutrale houding in te nemen tegenover de strijdende partijen, tenzij zelfverdediging de betrokken schepen ertoe dwong geweld toe te passen. In het kader van deze
richtlijnen mocht ze officieel zelfs geen nabij-escorte aan Britse koopvaardijschepen verlenen, maar betrof hun aanwezigheid “merely to supervise transit through the Straits
of Hormuz”.314 Wapeninzet van deze oorlogsbodems was uitsluitend toegestaan indien
dit noodzakelijk was “to meet an actual attack or imminent threat [which] cannot be
met in other ways”. Hierbij gold het beginsel van proportionaliteit: “the force used in
self defence should be the minimum necessary to protect HM ships, ships entitled to RN
protection and the lives of their men”.315 De Royal Navy kende de navolgende definitie
toe aan “imminent threat”: het vasthouden aan een koers en aanvalsprofiel met een “clear
[visual] verification of the imminent use of a potentially lethal weapon” door een vaar- of
vliegtuig ondanks de “fullest possible warning” met alle ter beschikking staande eigen
communicatiemiddelen door de betrokken Britse oorlogsbodem. Bij aanvallen met Zijderups-raketten tegen Britse oorlogsschepen of vaartuigen onder hun protectie, gold dat
op grond van zelfverdediging geweldstoepassing mogelijk was tegen “any unit positively
identified as providing third-party targeting”.316
Task Force 428.2 kende gelet op de verscheidenheid aan boordbewapening en meer in
het bijzonder de diverse achtergronden van de operators, wat betreft weapon coordination
opgesplitste commandolijnen. De Belgische marinefusiliers die de Milans hanteerden,
dienden na een algemeen vuurbevel van de CTG zijn directe orders te volgen, om daarna
terug te vallen op die van de Nederlandse mariniers. De Stinger-operators daarentegen,
volgden na een algemeen bevel tot vuren van de CTG in eerste instantie interne orders
van de mariniers en pas daarna die van CTG. De operators van mitrailleurs en de FAL konden na een algeheel weapons free-bevel van de CTG hun wapens voor nabij-verdediging
gebruiken.317 Bij de vorming van de Task Unit 321.1.9 in operatie Calendar II verviel de
functie van de coördinerend officier der mariniers voor de Stinger-operators, die voortaan directe orders van de Britse CTU moesten volgen.318
Wat de dreiging in het missiegebied aangaat, kwamen zeemijnen (en hun bestrijding) al eerder in dit hoofdstuk aan bod. Deze wapens vormden gedurende de jaren
1987-1988 een serieuze bedreiging voor zowel de handelsvaart als de oorlogsschepen
in de Perzische Golf. Deze wateren vormden met hun geringe diepte, grotendeels effen zandbodem, beperkte stroming en veel scheepvaartverkeer, een ideaal gebied voor
het mijnwapen.319 Iran was (hoewel slechts deels bewezen) de hoofdverantwoordelijke
voor de mijnenleg in die jaren.320 De betrokken operators, de Pasdaran, opereerden
vanuit bases op het vasteland en vanaf eilanden en olieplatforms. Doordat het de Revolutionaire Gardisten ontbrak aan kennis over mijnenleg, ontwikkelden zij een eigen
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procedure. Aanvankelijk vonden droppings vanuit helikopters plaats. Hierna kwam
het tot een waar mijnenoffensief waarbij veelal kleine (aangepaste) vaartuigen de mijnen uitzetten in of nabij vaarroutes naar Arabische Golfstaten. Het betrof zowel drijvende contactmijnen, verankerde mijnen en mogelijk grondmijnen.321 Deze mijnen
waren veelal gedateerd of van een oud (Sovjet-)ontwerp, maar bleken nog voldoende
effectief om naast materiële schade en menselijke leed, politieke schokgolven teweeg
te brengen in Arabische en westerse hoofdsteden. Enkel de (vermoede) aanwezigheid
van een handvol van deze wapens maakte een bepaald zeegebied onveilig, totdat ze
getraceerd en geruimd waren, dan wel was vastgesteld dat een gebied mijnenvrij was.
Dat er na een zoekslag soms geen mijnen te vinden waren, nam niet weg dat alleen al
de dreiging ervan inzet vereiste van (technisch hoogwaardige) westerse marines om een
gebied veilig te kunnen verklaren.
Hoewel het mijnengevaar eind 1987 leek af te nemen doordat detecties van deze wapens
uitbleven, bleek medio april 1988 dat de westerse marines alert moesten blijven. Het fregat USS Samuel B. Roberts liep toen ten koste van tien gewonden op een mijn en moest ter
reparatie op een (Nederlands) mammoettransportponton naar de VS terugkeren.322
Wat de overige militaire dreiging betrof, kwam na de abusievelijke aanval op USS Stark
bij westerse marines de Iraakse luchtmacht weliswaar menigmaal ter sprake, maar leerde
de praktijk dat de luchtmacht van Saddam Hoessein na april 1987 veelal ruim afstand
hield van de WEU-schepen. Ondanks de Iraanse materieelschaarste sloot de KM Iraanse
luchtaanvallen niet uit. Van zowel jachtbommenwerpers als helikopters van het regime
in Teheran was bekend dat deze met anti-schipraketten oorlogs- en koopvaardijschepen
hadden getroffen. De Pasdaran, vaak uitgerust met snelle motorboten, waren vanwege
hun bezieling en roekeloos gedrag, hun uitrusting met RPG’s en mitrailleurs, immer een
aandachtspunt voor scheepscommandanten en een bron van zorg voor elke marineman.
Menig vals alarm kwam hieruit voort, geholpen door het feit dat lokale smokkelaars
eveneens met speedboten in deze wateren opereerden. Ook leefden er − als eerder opgemerkt – angstige gevoelens over de aan de Iraanse kant van de Straat van Hormuz
opgestelde Zijderups-raketten.323 De doelradars ervan waren meer dan eens op sensoren
van de westerse marineschepen waar te nemen, maar vormden nimmer een direct gevaar.
De reguliere Iraanse marine hield zich vaak op gepaste afstand en patrouilleerde veelal
“spasmodically and lazily”.324 Hoewel sporadisch lock-ons (het belichten van een potentieel doel) door hun vuurleidingradars plaatsvonden, stopten de Iraniërs hier direct mee
wanneer Europese schepen op gelijke wijze reageerden met hún wapensystemen. Tijdens
passages van de Straat van Hormuz volgden tenslotte van Iraanse zijde standaarddreigementen over de radio, maar verbale reacties hierop werden vol vertrouwen overgelaten
aan nabij opererende Omaanse patrouilleboten.325
De mijnenbestrijdingsinzet van de Amerikaanse en West-Europese marines in de Perzische en Omaanse Golf betekende geenszins dat deze multinationale vloot uniform
optrad. Londen wenste, net als Den Haag, niet betrokken te raken bij vijandelijkheden
tussen Washington en Teheran. Minimale contacten onderhouden met de VS-eenheden
was zodoende het adagium. Whitehall gaf immers ook na het versterken van de Armilla
Patrol medio 1987 en het uitzenden van MCM-vaartuigen aanvang augustus van datzelfde
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jaar, onveranderd te kennen deze schepen niet onder Amerikaans commando te plaatsen en niet noordelijker dan Bahrein te laten opereren.326 De Belgisch-Nederlandse TG
428.2 zou, deels doordat ze voor bescherming grotendeels van de Royal Navy afhankelijk
was en doordat ze een beperkt mandaat kende, in lijn opereren met dit terughoudend
handelen van Britse marine-eenheden.327 Een situatie die ongewijzigd bleef nadat per 1
juli 1988 een gezamenlijke Brits-Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsflottielje was
gevormd. De Franse en Italiaanse eenheden opereerden in wezen lange tijd op nationale
basis, op grond van strikte aanwijzingen hiertoe van hun respectievelijke hoofdsteden,
waarbij deze marines enkel de eigen koopvaardij en eigen MCM-vaartuigen bescherming
boden.328 Lokale commandanten van de Marine nationale en de Marina Militare werkten slechts op bilaterale basis enigszins samen met overige WEU- of VS-schepen. Het betrof
dan veelal minder gevoelige zaken zoals het delen van bodemplotgegevens van gejaagde
gebieden.329 De bi- en later multinationale mijnenbestrijdingseenheid waarin Nederland
participeerde zou nauwelijks hinder ondervinden van onderlinge nationale caveats. De
samenwerking stond gedurende de jaren 1987-1988 in rapportages steeds als goed te
boek.330 In de eerste maanden incidenteel tussen Nederlanders en Belgen geconstateerde
rimpelingen schreven betrokken KM-officieren toe aan de “Belgische operationele werkwijze” alsook star hiërarchisch denken (zie p. 316) van de CTG.331
Wat betreft instelling en doctrine leefde aan Britse zijde (en in het verlengde hiervan
bij de Nederlanders en Belgen) de vrees dat de Amerikanen initiatiefrijker, meer “voorwaarts” opereerden,332 alsook een ‘gung ho’ mentaliteit bezaten, wat onder meer lokale
(Arabische) staten tegen de borst kon stuiten.333 Inzake hun bescherming van koopvaardijvaartuigen die de Stars and Stripes voerden (de Koeweitse tankers incluis), kende de
U.S. Navy bijvoorbeeld tot eind april 1988 de richtlijn dat al bij een “hostile intent” van
een der bellingerenten, zoals het (kortstondig) richten van wapens of aanschijnen met
vuurleidingsradar, zij geweld mocht gebruiken om een aanval voor te zijn. Dit leek in
tegenstelling te zijn met de Europese marines, die pas na het uitbrengen van vuur op
eigen nationale (handels)schepen (mogelijk) geweld konden toepassen.334
De diverse betrokken westerse marines kenden eveneens verschillende wijzen van mijnenruiming. De U.S. Navy richtte zich, als eerder opgemerkt, in tegenstelling tot hun
Europese collegae uitsluitend op clearen van een gebied, wat veelal neerkwam op meer
oppervlakkige veeg- of jaagacties zonder een vergaande verzekering te kunnen geven dat
een gebied mijnenvrij was.335 De Nederlanders en Belgen opereerden al naar gelang de
situatie drie tot zeven dagen 24 uur per etmaal (zij hadden hiertoe onder meer nachtkijkers aan boord), terwijl de Britten een schema van vijf dagen operaties hanteerden en
geen inzet kenden na zonsondergang.336 De laatste beperking was ook van toepassing bij
mijnenbestrijdingseenheden van de U.S. Navy en die van de Franse marine.337
Een zorg bij de gehele multinationale zeemacht vormden de SATCOM-verbindingen naar
Europa omdat deze meer dan eens overbelast waren.338 Iets wat eveneens gold voor de
onderlinge communicatie in de Golf-regio. Hoewel er door oefeningen in NAVO-verband,
zoals in STANAVFORCHAN, onderlinge bekendheid bestond met afgestemde communicatiemiddelen en frequenties,339 bestonden er technische beperkingen waardoor de inzetrisico’s toenamen. Zo was het commandoschip van de Belgisch-Nederlandse taakgroep
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niet in staat op de zeer korte termijn van Britse fregatten ontvangen waarschuwingen
tegelijkertijd aan alle eigen MCM-vaartuigen te communiceren.340
Mijnenjagen in een conflictgebied november 1987 - december 1988

Hr.Ms. Hellevoetsluis en Hr.Ms. Maassluis, respectievelijk onder commando van luitenant-ter-zee der eerste klasse E.J.H. Miltenburg en luitenant-ter-zee der eerste klasse
R. Lute, hoorden eind augustus dat zij zich moesten voorbereiden op een potentiële
missie naar het Midden-Oosten.341 Met de Britten waren op hoog niveau gesprekken
gaande om te onderzoeken hoe hun plannen zich verhielden tot een Nederlandse inzet
en waar er onderling het beste kon worden samengewerkt.342 De chef-staf Mijnendienst,
KLTZ B. Roetering, werkte ondertussen een overzicht uit inzake benodigdheden voor de
uitzending. Dit moest, ondanks de eerdere ervaring met de mijnenjacht in de Rode Zee
in 1984, naar zijn zeggen vanaf scratch beginnen omdat nu sprake was van een inzet in
een oorlogszone.343
Toen vanaf 14 september duidelijk was dat België in de missie participeerde en het,
zoals in NAVO-kader gebruik was, tot een geïntegreerd optreden kwam, richtte de Mijnendienst zich op bevoorrading door het voor deze taak aangewezen commandoschip BNS
Zinnia. De beide Nederlandse schepen kozen vervolgens op 18 september zee, uitgeleide
gedaan door hun dierbaren, de marinetop en minister van Defensie Van Eekelen.344
Na tussen 18 en 20 september in het Haringvliet magnetische en akoestische metingen te hebben ondergaan,345 verlieten beide schepen de Nederlandse wateren. Bij een
tussenstop in de Britse kroonkolonie Gibraltar (27 september - 1 oktober) stapte op
beide mijnenjagers een sergeant der mariniers aan boord.346 Zij hadden tussentijds een
spoedcursus IFF (Identification Friend or Foe) voor het Stinger-gebruik bij het U.S. Army
in West-Duitsland gevolgd over dit voor het korps nog relatief nieuwe wapensysteem.347
Nadat de Nederlanders op 1 oktober met de Belgische schepen Zinnia, Bovesse en Breydel rendez-vous hadden gemaakt, zette TG 428.2 onder commando van fregattenkapitein
Busard koers naar de oostelijke Middellandse Zee.348 Hier bereikte het flottielje na ravitaillering in de op Kreta gelegen (deels) Amerikaanse marinebasis Souda Bay349, op 12
oktober het Suezkanaal. Na een kort oponthoud in Egypte deden de schepen zeven dagen later de Franse basis Djibouti aan.350 Hier volgde andermaal bevoorrading, enig onderhoud (onder andere kampte de dieselgenerator van de Zinnia met problemen351) en
embarkeerden op de Belgische schepen elk drie Nederlandse mariniers en op de Zinnia
een officier van het Korps Mariniers die voor de coördinatie en commandovoering van
de Stinger-groepen op alle schepen zorg droeg.352 Op de Belgische vaartuigen begaven
zich bovendien enige Belgische ‘fuseliers marins’, die het Milan-afweersysteem zouden
bedienen.353 Tenslotte praatte KLTZ H. Hioolen, de voor deze missie aangestelde liaisonofficier in het inzetgebied, de taakgroep bij inzake de jongste, van de Britten ontvangen
informatie over de situatie in de Golf-regio.354 In principe gingen de gedachten uit naar
inzet van het flottielje van Busard nabij Fujairah. De als mijnengevaarlijk aangeduide wateren waren door de lokale autoriteiten in te onderzoeken vakken ingedeeld. De Belgen
en Nederlanders kregen hierbij de zogeheten operatiezone Delta toebedeeld.355
In de noordelijker gelegen zones Alpha en Beta waren de Britten en Fransen al actief bij
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Fujairah en Khor Fakkan.356 Tot verbazing van de lokale autoriteiten was er geen sprake
van onderlinge coördinatie tussen beide marines. De Fransen droegen hierbij de Royal
Navy na dat zij dankzij een rechtstreeks hiertoe verkregen toestemming van de lokale
emir, het gevaarlijkste en hiermee kansrijkste gebied op mijnvondsten voor hun rekening
hadden mogen nemen.357 Uiteindelijk zouden beide marines voor eind oktober op de
rede van Fujairah in totaal een achttal mijnen ruimen.358 De inmiddels ook gearriveerde
Italianen wachtten op toestemming om de territoriale wateren van de VAE te mogen binnenvaren.359
Tijdens het verblijf in Djibouti kon een eerste balans worden gemaakt van hoe de
schepen en bemanningen zich na een maand hielden onder tropische omstandigheden.
Dankzij de boordairconditioning was, ondanks de welhaast overvolle schepen en snel
oplopende temperaturen, het moreel bij de Nederlanders goed te noemen.360 Dit in tegenstelling tot de situatie bij de Belgische zeelieden. Hier waren de nodige spanningen
aan boord, die onder andere waren ontaard in vechtpartijen, wat had geleid tot de repatriëring van zes bemanningsleden.361 De onrust was grotendeels terug te voeren op het
ontbreken van airconditioning aan boord van de oude oceaanmijnenvegers BNS Bovesse
en Breydel (beide in 1956 in dienst gesteld), wat permanent een grote hitte aan boord tot
gevolg had. Daarnaast speelde een laag opleidingsniveau van sommige schepelingen, de
onervarenheid van (jonge) officieren alsook gebrek aan vrijheden hen parten.362 Verder
was er sprake van de nodige technische malheur (naast de Zinnia kampte eerder ook de
Breydel met ernstige defecten)363, waar de Nederlanders overigens nauwelijks voor onder
deden gelet op een kapotte motor van de Maassluis te Port Said, waarop de Hellevoetsluis
haar en route naar Djibouti op sleeptouw had moeten nemen.364 Niettemin waren de
Belgische bemanningen naar zeggen van een van hun commandanten op het moment
van het vertrek uit Djibouti naar de Arabische Zee inmiddels gemotiveerd geraakt en
gereed voor inzet.365
De taakgroep verliet op 25 oktober Djibouti met als bestemming de kust van de Verenigde Arabische Emiraten aan de Arabische Golf bij Fujairah. Onderweg testten de
schepen hun paraatheid tegen luchtgevaar. In de Oost-Afrikaanse basis gestationeerde
Franse Super-Etendards jachtbommenwerpers en helikopters voerden op 27 oktober gesimuleerde aanvalsvluchten uit op de mijnenbestrijdingsvaartuigen.366 Op 1 november
tenslotte, lieten de schepen op de rede van Fujairah het anker vallen.367 Daar maakten
Busard en zijn commandanten hun opwachting bij zowel de lokale autoriteiten als de
commandant van de Franse mijnenbestrijdingsgroep aan boord van FNS Loire.368
In overeenstemming met de eind oktober ontvangen order van CTF 428 VADM Van Renesse, Box D af te zoeken, een zekerheidsgarantie van 80% mijnenvrij af te geven en zich
uiterlijk 14 november naar Wudam in Oman te begeven, startte Taakgroep 428.2 op 3
november haar mijnenjachtoperaties.369 Bij de inzet bevond zich aan boord van een van
de schepen een zeeofficier uit de VAE.370 In het gebied371 onderzocht elk MCM-vaartuig een
eigen zone. Naast veel schroot ontdekten de schepen weinig, zodat de mijnenjacht al snel
ontaardde in een “eentonige bezigheid”. Op 9 november verzamelden de twee schepen
van de Alkmaar-klasse zich ter ravitaillering bij de Zinnia.372 Hierna volgden al snel dagenlange reparaties op zee aan de defecte sonar van de Maassluis, zodat deze mijnenjager
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niet meer tot operaties kwam.373 De commandant van de taakgroep kon evenwel op 13
november aan zijn superieuren melden dat “no mines were located” en dat in het door
zijn schepen onderzochte vakgebied “with a confidence level of 95 percent there is no
more than one left”.374 Het flottielje was vervolgens conform eerdere orders inmiddels
binnengelopen in Wudam, Oman, waar zich eerder Britse mijnenjagers van de Huntklasse hadden opgehouden.375
Fregattenkapitein Busard ontving al snel orders zich op te maken voor een operatie in
de Perzische Golf. Eerder, op 11 november, had bevelhebber der Zeestrijdkrachten VADM
Brainich von Brainich-Felth, zijn Belgische evenknie benaderd met het voorstel bij de
eerstvolgende gelegenheid de taakgroep onder bescherming van een Brits fregat naar de
Perzische Golf te dirigeren. Het doel, “aanwezigheid voor maritieme presentie”, stond
hierbij voorop. Indien er aldaar namelijk niet direct mijnenbestrijdingsoperaties waren
uit te voeren, kon de aanwezigheid gebruikt worden voor een onderhoudsperiode in een
lokale haven.376
De commandanten van het Nederlands-Belgische flottielje hadden na op 14 november
in de moderne marinebasis Wudam te zijn afgemeerd, hun opwachting gemaakt bij de
lokale autoriteiten en contact gelegd met de eigen diplomatieke vertegenwoordigers.377
Na enige dagen recuperatie voor de bemanningen koos de taakgroep 17 november weer
zee in de richting van de Straat van Hormuz. Hoewel de Nederlandse regering eerder aan
het eigen parlement had gemeld dat de mijnenjagers een maand actief zouden zijn in de
Golf van Oman, bleek al in de eindfase van de mijnenjachtoperaties voor Fujairah dat
de Nederlandse marineleiding doende was de spoedige verplaatsing van de mijnenjagers
naar het nieuwe operatiegebied onder Britse hoede voor te bereiden. Deze beslissing
kwam voort uit de overweging dat er geen mijnengevaarlijke gebieden meer ten oosten
van Hormuz waren te vinden. In de in internationale wateren gelegen vaarroute bij Qatar
waren mijnen waargenomen en Whitehall had verzocht samen met Britse MCM-schepen
(die al in het gebied actief waren) onder protectie van fregatten van de Royal Navy een
gecoördineerde mijnenbestrijdingsoperatie in dat gebied uit te voeren. De zoekslag in de
Perzische Golf zou vermoedelijk tien dagen in beslag nemen. Hierna diende een analyse
te volgen welke mogelijke volgende gebieden voor operaties in aanmerking kwamen.378
Minister van Defensie Van Eekelen ontving een boodschap met deze strekking van de
Britse onderminister, Stewart, en haalde op 17 november zijn Belgische demissionaire
ambtgenoot F.X.G.M.J.C.H. ridder de Donnea de Hamoir ertoe over de schepen binnen enige dagen naar Qatar te laten varen. De Nederlandse bewindsman besloot pas
kort voor het passeren van het flottielje door de Straat van Hormuz de fractiespecialisten
van de drie grote partijen in te lichten, om pas de volgende dag met het bericht publiek
gaan.379 Iets wat hem later op scherpe kritiek kwam te staan van de PPR.380
Op 19 november werd de commandanten duidelijk dat die avond om 18.00 uur lokale tijd rendez-vous zou worden gemaakt met het fregat HMS York en de RFA Tidespring
voor een passage door de Straat van Hormuz.381 Het Brits-Nederlands-Belgische verband
passeerde vervolgens in oorlogswacht (hogere gereedheidssituatie met geweerposten en
mariniers ingedeeld bij de mitrailleurs) in de nacht van 19 op 20 november ongeschonden de zee-engte.382 Spoedig openbaarde zich dat de Perzische Golf een oorlogszone was:
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direct scheerde een Sovjet-helikopter over en een Iraans marineschip naderde de Europese vaartuigen tot op zeer korte afstand om na radiocontact met HMS York overstag te
gaan.383 Busard trad later die dag aan boord van de Tidespring in overleg met de CTG 321.1
(Armilla Patrol), tevens Senior Naval Officer Middle East, om de gezamenlijke inzet nabij
Bahrein af te stemmen.384
Het triple-verband voer tot 21 november tezamen, om onderweg op korte afstand een
door de VS in brand geschoten booreiland (Rostam Oilfield) te passeren. Tevens ontving het
een noodoproep van een beschoten Griekse tanker.385 Diezelfde avond ging de Taakgroep
428.2 voor anker bij het operatiegebied ten noorden van Qatar. Intussen was duidelijk dat
de Britse mijnenjagers al vier van de zes aldaar vermoede mijnen, alle afkomstig van de
in september geënterde Iraanse mijnenlegger Iran Ajr, hadden gevonden. De Royal Navy
had deze mijnenbestrijdingsactiviteiten van de U.S. Navy overgenomen. Naar zeggen van
de Britten hadden de Amerikanen hun operaties “slecht” uitgevoerd: “geen goede datums
[gegevens] gevonden mijnen, onnauwkeurige navigatie”. De Hunt-klasse schepen hadden
de helft van hun gebied mechanisch geveegd en waren inmiddels ook begonnen met mijnenjagen. Zuidelijk van dit Britse operatiegebied konden de Nederlanders en Belgen “enkele veelbelovende Am. Side scan sonar contacten onderzoeken”.386 Na het ’s anderendaags
markeren van het jachtgebied met boeien, begon het flottielje van de Lage Landen op 23
november met zijn operaties die tot en met de 29e zouden voortduren.387 De zoekslagen
leverden niets noemenswaardigs op: contacten die op mijnen leken bleken na onderzoek
door de PAP steeds olievaten of schroot te zijn.388 Na berekening gold voor het oorspronkelijke mijnenjachtgebied een confidence level van 90% dat hier niet meer dan een mijn
was achtergebleven. In een later toegevoegd gebied gold een clearance van 50%. Daar de
schepen dit gebied in tegenstelling tot het eerste niet met twee maar met één mijnenjachtsysteem hadden afgezocht en er voor een grotere track spacing was gekozen, konden zij toch
met een confidence level van 80% (conform hun operationele aanwijzing van 2 november
1987) melden dat hier hoogstens nog maar één mijn te vinden zou zijn.389 In lijn met deze
aanwijzing konden deze wateren, het zogeheten Bahrein Bell Field, officieel mijnenvrij
worden verklaard.390 Wel bestond er teleurstelling bij de bemanningen dat zij, in tegenstelling tot hun Britse collegae, wederom geen mijnen hadden gevonden.391
De eentonige zoektocht kende die week enkel onderbrekingen door sporadische luchtalarmen. Die brachten weliswaar de mariniers in het geweer, maar de waarnemingen
betroffen nagenoeg steeds lange-afstandsmeldingen, waarna binnen tien minuten een intrekking van het alarm volgde.392 De vooravond van 26 november bracht daadwerkelijk
consternatie, omdat een luchtalarm uitbleef bij het opduiken van een laagvliegende en
onverlichte Iraakse Tupolev Tu-16-bommenwerper (NAVO-benaming: Badger), die spoedig uit het zicht verdween. Het toestel had ter ontduiking van de radar gebruik gemaakt
van een internationale vliegroute om deze onverwacht te verlaten. De waarschuwingen
van de nabij patrouillerende HMS York (Saudische AWACS-vliegtuigen voor alarm op lange
afstand hadden het vliegtuig niet opgemerkt) bereikten weliswaar de Zinnia, maar haar
gebrekkige communicatielijnen bemoeilijkten dat ze tijdig de Stinger-teams op alle andere schepen informeerde.393 Wel is bekend dat het Stinger-team op Hr.Ms. Hellevoetsluis tijdens het incident een air warning red positie innam.394
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Op 30 november maakte Taakgroep 428.2 in de ochtend rendez-vous met de Britse
mijnenjagers HMS Brecon, HMS Brocklesby en HMS Hurworth, het verzorgings- en commandoschip HMS Abdiel, en hun ‘babysitter’ het fregat HMS York. Gezamenlijk stoomden de tien schepen richting Abu Dhabi in de VAE, alwaar de Belgische en Nederlandse
vaartuigen juist buiten de territoriale wateren voor anker gingen. De Britten voeren
door naar ankergronden bij Dubai en Sjarjah. De ankerperiode grepen de bemanningen aan om achterstallig onderhoud te plegen, waarna de Belgen en Nederlanders op
3 december de haven binnenliepen en de eigen diplomatieke vertegenwoordigers hen
verwelkomden.395
Na een stilligperiode tot 12 december, vertrok het flottielje richting de Straat van Hormuz, om rendez-vous te maken met zijn escorteur, het Britse fregat HMS York. De MCMschepen passeerden in de aanloop naar de zee-engte een na een aanval “smeulend[e]”
tanker, alvorens ongeïdentificeerde speedboten voorbijkwamen. Ook ging een Iraans
fregat enige tijd meeliggen tussen Hr.Ms. Maassluis en de York in. De verdere tocht naar
de Golf van Oman verliep zonder incidenten. De taakgroep ankerde vervolgens op de
rede van Fujairah, waarna kleinschalige oefeningen volgden.396
Vanaf eind oktober hadden de betrokken Nederlandse ministers en de marineleiding
zich intussen het hoofd gebogen over een eventuele verlenging van de missie en een
hiermee gepaard gaande aflossing van de bemanningen. De mogelijkheid met andere
schepen de aflossing te laten uitvoeren genoot uit oogpunt van een betere opwerking van
de nieuwe bemanningen de voorkeur van de marineleiding.397 Deze optie was evenwel
politiek niet aantrekkelijk gebleken, omdat er zo een wekenlange lacune in de Nederlandse aanwezigheid in het operatiegebied optrad, omdat de oude bemanningen anders
niet binnen de toegezegde vierenhalve maand konden terugkeren. Hiermee was een “[v]
liegsgewij[ze]” aflossing in beeld gekomen. De nieuwe bemanningen zouden eveneens
voor een termijn van vierenhalve maand op missie gaan.398
Te midden van deze politiek-militaire voorbereidingen zag Den Haag zich geconfronteerd met onverwachte Britse kritiek. Anonieme zeglieden van het Britse Ministery of
Defence lieten zich in de krant Sunday Telegraph, spreekbuis van de Conservative Party
van premier Thatcher, laatdunkend uit over het uitblijven van mijnvondsten door het
gros van de Europese mijnenbestrijdingsschepen. Vrees voor toenemende binnenlandse
politieke druk deze schepen terug te trekken lag aan dit commentaar ten grondslag, naast
verwijten aan onder andere de Belgische en Nederlandse marines zich onvoldoende te
manifesteren.399 Niettegenstaande deze berichtgeving, of hiervan juist gebruikmakend,
kreeg Nederland als voorzitter van de Eurogroep eind november, ook van Groot-Brittannië, de vraag voorgelegd de eigen aanwezigheid in de Golf te continueren. En marge van
de halfjaarlijkse ministeriële vergadering van de DPC van de NAVO op 1 december volgde
overleg over verdere inzet in de Perzische Golf, onder andere tussen Nederland, GrootBrittannië, België en Italië. De VS schoof aan als waarnemer. Het Verenigd Koninkrijk
achtte de aanwezigheid van MCMV’s ook in 1988 nodig en wilde nadenken over een
nauwere samenwerking met de Belgisch-Nederlandse taakgroep. De VS mikte op inzet
van de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschepen bij Dubai. Een verlenging hing
in de lucht, zoals Van Eekelen in Brussel op 1 december tegenover de pers aangaf,400
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waarbij minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek daags ervoor aan Van Eekelen
te kennen gaf dat Nederland in ieder geval “niet als eerste” de presentie diende te verminderen.401 BDZ Brainich von Brainich-Felth drong van zijn kant in de Defensieraad van
9 december aan op handhaving van beide schepen.402
Het kabinet besloot op 14 december tot een verlenging van de missie, hierin al snel gevolgd door de regering in Brussel. De betrokken ministers verklaarden in een Kamerbrief
dat voor het moment de regering het “van groot belang” achtte dat alle zeven landen van
de WEU direct of indirect betrokken waren bij de Europese presentie in het Golf-gebied.
Vooral ook omdat de vorming van een maritieme VN-vredesmacht voorlopig “onwaarschijnlijk” bleef. Daarnaast waren sinds het uitzendbesluit ruim tachtig koopvaardijschepen in de Perzische Golf het doelwit geweest van aanvallen. Verder verklaarden de ministers al naar gelang ontwikkelingen in het missiegebied en besprekingen in WEU-verband
te willen bezien of het mogelijk was één van de beide Nederlandse schepen tussentijds te
laten terugkeren.403
In een bespreking van de vaste Kamercommissies van Defensie en Buitenlandse zaken
op 16 december bleef de PvdA bij monde van Van Traa tegen verlenging van de missie.
De politieke zin van presentie (naast oefenen voor de KM) ontging hem. Verder zette
hij vraagtekens bij de geringe WEU-coördinatie (een nagestreefd roulatieschema tussen
West-Europese landen bleef bijvoorbeeld uit) en bij de ware achtergronden van het regeringsbesluit. De PvdA-parlementariër vermoedde dat deze neerkwamen op Amerikaanse
druk. Ook vroeg hij zich af wat het nut van de MCM-vaartuigen in de Golf-regio was
zonder één enkele mijnvondst. De Nederlandse presentie met schepen van de Alkmaarklasse schrok, gelet op de Kamerbrief, beschietingen geenszins af. In die zin was, aldus
Van Traa, eigenlijk de aanwezigheid van fregatten meer “logisch” geworden indien hij de
gedachtegang van de regering zou volgen. Namens de regeringsfracties sprak Frinking
(CDA) “waardering” uit voor de bemanningen en meende hij dat de aanwezigheid van
de mijnenjagers wel degelijk mijnenleggers afschrikte. De VVD stelde dat terugtrekking
een “verkeerd signaal” zou geven.404 Minister Van Eekelen benadrukte dat de operaties
waren verlengd omdat de situatie sinds september niet wezenlijk veranderd zou zijn, in
Europees verband zo eenheid van opvattingen werd bereikt en de ervaring leerde dat
het Iran-Irakconflict rond de jaarwisseling intensiveerde. Hij sloot af met de opmerking
dat gelet op de goede ervaringen met de Britse begeleiding van de mijnenjagers door de
Straat van Hormuz, het parlement niet meer over dergelijke passages werd geïnformeerd.
De roulatie tussen Europese landen achtte de minister “nastrevenswaardig”, maar hij
wees erop dat de mijnenbestrijdingstaak uiteindelijk een verantwoordelijkheid was van
de regionale landen. Hiertoe werd op hen “aandrang” uitgeoefend hiervoor geëigende
schepen te verwerven. Minister Van den Broek vulde aan dat gesprekken gaande waren
met “belangstellende Golfstaten”, hiermee verwijzend naar een mogelijk Koeweitse order
voor de werf GNM.405
In de tweede helft van december volgden de nodige voorbereidingen op de aflossing,
zowel aan Nederlandse als aan Belgische zijde. De nieuwe Nederlandse bemanningen
zouden, mariniers voor de Stingers inbegrepen, 29 januari per chartervlucht uit Nederland vertrekken, terwijl het afgeloste personeel acht dagen later naar zijn verwanten zou
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weerkeren.406 De Belgen trokken BNS Breydel, dat bleef kampen met technische malheur,
op 28 december uit de operatie terug zonder een vervangend schip te sturen. Door het
aanvang januari uitzenden van de nieuwe Tripartite-mijnenjager BNS Crocus werd BNS
Breydel toch zo afgelost.407 Het eerstgenoemde schip zou evenwel, zoveel was medio december 1987 al duidelijk, bij aankomst in de Golf-regio begin maart 1988 terstond BNS
Bovesse uitwuiven, die dan op haar beurt naar België weerkeerde.408 Er zijn aanwijzingen
dat deze ‘wisseltruuk’ een tegemoetkoming was aan binnenlandse politieke druk door de
nieuwe regering Tindemans, die met de inkrimping van de marinemissie parlementaire
steun voor voortzetting van de uitzending moest zekerstellen.409 De op BNS Breydel ingescheepte mariniers voeren met dit schip mee terug naar Europa. De bemanningen van
BNS Zinnia en BNS Bovesse werden, gelijk die van de Nederlandse schepen, begin februari
vliegsgewijs afgelost. De hier aan boord geëmbarkeerde mariniers bleven wel in het missiegebied.410
Met het oog op de aflossing en het onderhoud aan de schepen zou de gehele Task Group
eind januari 1988 koers zetten naar Dubai, waar in het Golf-gebied de beste faciliteiten
aanwezig waren en de eigen presentie politiek gezien goed tot uiting kon komen. In de
weken daarvoor vonden oefeningen plaats en bezoeken van VIP’s zoals van Nederlandse
zijde CZMNED viceadmiraal Van Renesse.411 Van 20 op 21 januari was een door het Royal
Navy fregat HMS Battleaxe begeleide passage door de Straat van Hormuz gepland.412 Kort
daarvoor volgde onverwacht alsnog een demolitie-inzet inzake een explosieve lading.
Op 17 januari benaderde de firma Wijsmuller de taakgroep met het verzoek een niet
ontplofte 35mm-granaat uit een door hen te bergen beschoten koopvaardijschip te verwijderen. Deze gastanker, de Noorse Igloo Espoo, was kort ervoor in de Straat van Hormuz door vermoedelijk de Pasdaran aangevallen en meermalen geraakt. Een EOD-team
van Hr.Ms. Hellevoetsluis, onder leiding van luitenant-ter-zee der tweede klasse oudste
categorie C.J.W. Los, wist deze klus te klaren, waarna het de granaat buiten de Omaanse
territoriale wateren liet springen.413 Hiermee kon de eerste lichting Nederlandse bemanningen alsnog terugkijken op een wapenfeit.
Met de aflossing in februari kwam tot opluchting van Nederlandse zijde een einde aan
het commando over de Belgische taakgroep door fregattenkapitein Busard. Zijn “feodale” en warrige wijze van bevelvoering, en het feit dat hij soms strategische en tactische
informatie achterhield voor Nederlandse ogen, hadden meermalen irritaties opgewekt.
Gelukkig hadden de Belgisch-Nederlandse verhoudingen hier niet onder geleden gezien de goede vertrouwensrelatie tussen alle scheepscommandanten van de taakgroep.
Daarom verwelkomden de Nederlanders dat de commandant van BNS Zinnia, korvetkapitein vlieger L. Vanmaercke, vanaf 6 februari 1988 in de rang van fregattenkapitein
het flottielje ging leiden. Het commandoschip zelf kreeg hierop tezamen met een nieuwe
bemanning fregattenkapitein P. van Leeuwen als bevelvoerend officier.414
De aflossing bood ook mogelijkheden tot reflectie. Hoewel de Mijnendienst de operaties in het Golf-gebied naar zeggen van chef-staf KTZ Roetering inmiddels als “routine”
zag, trok deze op het personeel en materieel een zware wissel. “Met ontstane tekorten
[voor reguliere inzet] zullen we voorlopig nog moeten leven”, zo stelde stafofficier Operaties KLTZ J.W. de Goede.415 Het laatste leek aanleiding te zijn vraagtekens bij de flexibili316
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teit en readiness van de Mijnendienst te zetten. Een blik over de grenzen leerde overigens
dat ook België en Groot-Brittannië zo hun logistieke problemen hadden met voortzetting van de missie.416 Daarnaast maakte de Mijnendienst zich zorgen over de sfeer aan
boord tijdens “slappe perioden”,417 wanneer er geen “zinnig werk” (lees: mijnenjagen)
plaatsvond.418 Vooral de periode van inactiviteit vanaf aanvang december en de gestage
berichtenstroom over beschoten tankers deden sommige bemanningsleden vraagtekens
zetten bij het nut van de mijnenbestrijdingsmissie.419 Een oplossing hiervoor werd door
de leiding van de Mijnendienst gezien in de uitvoering van route-survey en opwerking
in de Perzische Golf, bij voorkeur (ook) met de Royal Navy.420 De Mijnendienst constateerde dat wat betreft de soms mindere motivatie bij verblijf in niet-risicogebieden met
weinig activiteit, het niet hielp dat de schepen door opstappers (mariniers, specialisten)
een wel erg grote populatie kenden (49 in plaats van 40). Wat evenmin uitkwam was dat
de mariniers weigerden nautische werkzaamheden te verrichten. Deze houding riep in
een situatie waarbij de Stinger-bezetting slechts sporadisch en enkel overdag plaatsvond
(het wapen was ’s nachts niet inzetbaar), ergernis op bij het vlootpersoneel. De oplossing
voor de overbemanning zocht de Mijnendienst daarom in de terugbrenging van het aantal zeesoldaten. Deze waren al in groteren getale aan de missie toegevoegd dan Roetering
en de zijnen hadden voorzien; bij de aanvraag van Stingers voor luchtbescherming bij het
Korps Mariniers was naar hun mening geen komst van bedienend personeel voorzien.
Opleiding van eigen bemanningen op dit wapen leek hun logischer. De Mijnendienst
drukte deze visie dit maal door.421 Eind februari volgde zodoende de order voor de in mei
1988 geplande aflossing van de mariniers aan boord van het flottielje, enkel twee volledige teams zeesoldaten voor de Belgische vaartuigen op te leiden. Voor de Nederlandse
mijnenjagers (op dat moment werd nog een voortzetting met twee schepen overwogen)
dienden twee teams elk bestaande uit drie man vlootpersoneel en één onderofficier der
mariniers te worden voorbereid op gebruik van de Stinger.422
Wat de mijnenbestrijding zelf betrof, zette de Mijnendienst tenslotte vraagtekens bij
de tot dan gebruikte, en op Noordzee-operaties geënte, nationale tactiek van vegen gevolgd door mijnenjacht (double coverage). De sonarcondities waren in het missiegebied
namelijk dusdanig goed dat vegen onnodig was. Bovendien voldeden de oude Belgische oceaan-mijnenjagers met veegcapaciteit niet in de ondiepe wateren van de Perzische
Golf: het tuig liep aan de grond. Verder liepen deze dieper stekende en moeilijker manoeuvreerbare schepen meer risico als veger dan als jager. De operaties liepen zo nodeloos
verdere vertraging op, omdat de Alkmaar-klasse vaartuigen stand-by moesten liggen voor
eventuele ruimingstaken. Het leek daarom nuttiger de operaties aan te passen aan de
lokale situatie na beoordeling door de CTG.423
Waren er vanuit tactisch oogpunt redenen tot overpeinzing, hetzelfde gold voor het
hogere (politieke) dek. In de maanden januari-februari was de situatie aan het maritieme front in de Perzische Golf als “betrekkelijk rustig” te kenschetsen doordat internationaal gevoeligere incidenten met mijnen en Zijderups-raketten uitbleven. Niettemin waren die eerste twee maanden alweer 28 scheepsaanvallen uitgevoerd, veelal door
beide luchtstrijdkrachten en Pasdaran. Nationale scheepvaartmaatschappijen oefenden
daarom steeds meer druk uit op hun regeringen om eigen koopvaardijschepen in het
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conflictgebied te beschermen met oorlogsbodems.424 Zo ook in Nederland. Onder meer
roerden zich de reders en de Nederlandse Vereniging van kapiteins ter koopvaardij.425 Dit
resulteerde in krantenkoppen als: ‘Koopvaardij zoekt bescherming door Sovjets in Golf ’.
Deze zin was gebaseerd op een opmerking van de voorzitter van de belangenorganisatie.
Deze vroeg andermaal, na eerdere verzoeken hiertoe in 1987, om escorte door een KMfregat voor eigen vrachtschepen in de Perzische Golf, nadat Nederlandse gezagvoerders
hadden geconstateerd dat westerse marines aldaar hun geen bescherming wilden bieden.
Bleef een dergelijke uitzending achterwege, dan restte volgens deze zegsman niets anders
dan hun gezagvoerders te adviseren “aan te schurken” bij eenheden van de Rode Vloot.426
Deze discussie viel samen met Europese initiatieven een gecombineerde zeestrijdmacht
te realiseren, zeker nu het mijnengevaar minder van zich deed spreken. Onder meer was
het eind januari tot het door premier Thatcher verworpen plan gekomen, de mijnenbestrijdingsvloot van Groot-Brittannië, België en Nederland in de Perzische Golf binnen
drie maanden met de helft terug te brengen door dit flottielje te integreren tot een “single
integrated command”.427 Minister Van Eekelen meende dat viceadmiraal Brainich in
dit verband “blij [was geweest] wat onder [de] Belgen weg te komen” nu er meer met
de grote zustermarine kon worden opgetrokken. Verder hintte de vlagofficier op inzet
van een KM-fregat in de Golf ten behoeve van de eigen koopvaardij, wanneer de MCMvaartuigen zich zouden terugtrekken. Dit voorstel was zijns inziens logisch daar de Britten meestal maar één fregat voor beschermingstaken voor handen hadden. Het laatste
voorstel verraste Van Eekelen niet: op 8 januari had hij al in WEU-context vernomen dat
de Britten eventueel met de Armilla Patrol ook Nederlandse koopvaardijschepen konden
beschermen indien Den Haag dit vlootverband zou versterken. Hoewel hij gelet op de
binnenlandse gevoeligheden dit een “moeilijk punt” achtte, constateerde de bewindsman
dat de Europese inzet zo wel gelijk bleef.
Op 21 januari, de dag waarop aanvankelijk een akkoord mogelijk leek over een geïntegreerd MCMV-flottielje, legde de Britse minister Younger een versterking van de Armilla
Patrol met een Nederlands fregat aan Van Eekelen voor. Deze stelde nu dat een dergelijke
missie “in beginsel” mogelijk was, maar dan wel ter aflossing van een eigen mijnenbestrijdingsvaartuig. Beide bewindslieden besloten dit voornemen binnen enkele dagen in
een persconferentie naar buiten te brengen. ’s Avonds laat diezelfde dag gaf Whitehall
evenwel te kennen dat “further ministerial discussions [were] necessary”.428 Van Nederlands-Belgische zijde zag menigeen ook hierin de hand van de eigenzinnige Iron Lady.429
Mogelijk vreesde zij dat besluitvorming over de inzet van de Armilla Patrol hierna plaats
moest vinden na consultatie met Nederland.430 Of betrof het een kwestie van nationale
trots en/of hiermee gepaard gaande risico’s voor Britse belangen elders in de wereld?
Deelname van Nederlandse zijde aan een Brits fregattenverband kwam in wezen neer
op het openlijk moeten erkennen dat het de Royal Navy aan voldoende slagkracht ontbrak.431 Dit kon zo zijn consequenties hebben voor de algemene internationale perceptie
van het Verenigd Koninkrijk.432 Minister Van Eekelen bracht, ondanks de Britse terugtrekkende beweging (die resulteerde in afstel van de fregatmissie en begin februari tot
uitstel van een gezamenlijk Brits geleid MCMV-flottielje), in de ministerraad zijn bereidheid naar voren in beginsel een fregat uit te zenden ter aflossing van een of twee mijnen318
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jagers. Opvallend is dat zijn mededeling, gezien de eerdere bezwaren tegen een dergelijk
voornemen, slechts voor kennisgeving werd aangenomen.433 Na het afketsen van een
geïntegreerd trilateraal mijnenbestrijdingsverband mikten de Britten wel degelijk nog
op samenwerking in dit verband. Om België, dat op dit vlak bezwaren uitte, “binnen
boord” te houden maakte Londen geen “sticking point” van een Brits commando.434 In
dit licht continueerden besprekingen over coördinatie en kwamen de betrokken marines
met het plan voor een gezamenlijke MCM-oefening in de Golf van Oman medio maart.435
Frankrijk en Italië waren niet bij de bovengenoemde plannen betrokken omdat zij steeds
onafhankelijk wilden blijven opereren.436 Wel stonden zij open voor de suggestie een vermindering van het aantal mijnenbestrijdingsvaartuigen waar mogelijk gecoördineerd te
laten verlopen en de uitwisseling van gegevens over eigen operaties in het missiegebied te
verbeteren. Met het laatste kon immers worden bewerkstelligd dat de individuele WEU-landen activiteiten van hun eenheden op elkaar konden afstemmen opdat de operationele effectiviteit van alle schepen toenam.437 Pikant is dat de Amerikaanse pers die dagen meldde
dat Europese MCMV leverende landen niet alleen het voornemen hadden onderling zaken
(informeel) meer te coördineren, maar ook de U.S. Navy hierbij wilden betrekken. Dit verklaarden anonieme zegslieden in het Pentagon, die dit gegeven verwelkomden omdat het
zo een over gebrek aan burden sharing kritisch Congress van repliek kon dienen. Nog opvallender is dat de VS-media over deze kwestie de Nederlandse defensieattaché te Washington,
SBN Tichelman, opvoerden, die het voorgaande leek te bevestigen door op te merken dat de
“Northern European allies have worked together in the North Sea […] and have continued
to do so since undertaking their mission in the Persian Gulf”.438
Tussen 21 januari en 15 februari lag het Nederlands-Belgische flottielje te Dubai, alwaar scheepsonderhoud, de aflossingen van de bemanningen en een commando-overdracht werden uitgevoerd. Direct na de laatstgenoemde datum voer de taakgroep (met
in haar slipstream enige tankers) onder begeleiding van het Britse fregat HMS Boxer door
de Straat van Hormuz. In de weken hierna werkten de nieuwe bemanningen zich nabij
Fujairah op en vonden er op locatie met de Royal Navy besprekingen plaats over in maart
uit te voeren gezamenlijke oefeningen. Tevoren echter loste op 9 maart de Belgische
Tripartite-mijnenjager BNS Crocus de BNS Bovesse af en bracht de Nederlandse minister
van Defensie, Van Eekelen, in gezelschap van de plaatsvervangend chef Marinestaf, SBN
Veenendaal, op 6 maart een bezoek aan alle eenheden van de Task Group.439 Later in
maart volgde een van de voorgenomen manoeuvres met de Britse mijnenjagers, waarna
de taakgroep zich opmaakte voor een rendez-vous met het Britse fregat HMS Exeter om
andermaal de Perzische Golf binnen te varen. De Crocus kampte evenwel met een defect
aan de hoofdvoortstuwing, waardoor het flottielje vertraging opliep. Aangekomen te
Abu Dhabi volgde al snel een tweede oefening met de Britten, ditmaal met de mijnenjager Dulverton. Verdere oefeningen, onderhoud en een bezoek van CZMNED viceadmiraal
Van Renesse volgden in de periode eind maart - medio april.440 Het Nederlandse kabinet
besloot op 5 april tot voortzetting van de missie, waarbij gelet op “de bestaande situatie” (lees: het uitblijven van mijnenleg) en “vooruitlopend op besprekingen” met het
Verenigd Koninkrijk over de vorming van een trilateraal flottielje, de aflossing van beide
mijnenjagers in mei beperkt zou worden tot één schip.441
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Op 14 april doorbrak een noodtijding voor de Belgisch-Nederlandse bemanningen de
sleur van de voorgaande twee maanden. Ten noordoosten van Qatar was die namiddag
het Amerikaanse fregat USS Samuel B. Roberts op een mijn gelopen. De nabij Abu Dhabi
vertoevende Hr.Ms. Maassluis, Hr.Ms. Hellevoetsluis en BNS Crocus kregen al snel van de
CTF de order op te stomen naar de betrokken Mine Danger Area (MDA ), een cirkel met
een straal van 10 nautische mijl rondom de detonatie bij de Roberts.442 De mijnexplosie
kwam niet helemaal als een verrassing. Hoewel er tot eind maart al maandenlang geen
meldingen waren geweest van dergelijk wapentuig, wees een briefing aan boord van het
USS Coronado voor alle westerse marines met mijnenbestrijdingsvaartuigen in de Perzische Golf uit dat vanaf 28 maart ten noorden en noordoostelijk van Bahrein mijnen
waren gesignaleerd en/of vernietigd.443 Op 15 april arriveerden de schepen van de TG
428.2 om 16.00 uur in de MDA. Deze lag ongeveer twintig mijl westelijk van de Shah Allum Shoals en overlapte een deel van de belangrijkste diepwaterroute in de Perzische
Golf.444 De volgende dag plaatsten de mijnenjagers boeien om hun operatieterrein, dat
luchtbescherming kreeg van het Britse fregat HMS Exeter, te markeren. Op 17 april detecteerden de Nederlanders na een melding door een Italiaanse helikopter,445 twee van
de drie door de Marina Militare gesignaleerde verankerde mijnen. Beeldopnamen van de
PAP bevestigden de sonar-waarnemingen. De op dat moment vigerende richtlijn stond
niet toe te duiken op dergelijke mijnen; deze dienden te worden geveegd. Bovendien
hadden de Belgische en Nederlandse marinekikvorsmanen gezien hun eigenlijke taak in
de (ondiepe) kustgebieden van de Noordzee, weinig ervaring met verankerde drijvende
mijnen, omdat zij zich concentreerden op het ruimen van grondmijnen en explosieven
op de zeebodem. De CTG 428.2 zag ervan af het eigen veegtuig te gebruiken omdat hij
er vanwege het inmiddels ingetreden avondlijke duister weinig voor voelde drijvende
(lees: geveegde) mijnen in de MDA in de nabijheid te hebben, en het risico reëel was dat
zijn schepen verdere verankerde mijnen wachtten. In overleg met de U.S. Navy lieten
Amerikaanse duikers de mijn springen terwijl van de zijde van TG 428.2 deze methode
werd geobserveerd. In Nederland vond intussen door CTF 428 een aanpassing van de MCM
Directive plaats, waarna Belgische en Nederlandse duikers verankerde mijnen mochten
ruimen.446
Kort na middernacht identificeerde de PAP van de Hellevoetsluis twee andere mijnen
en wist de bemanning de resterende eerder ontdekte mijn te vernietigen.447 Zoekslagen
door Hr.Ms. Hellevoetsluis, Hr.Ms. Maassluis en BNS Crocus werden opgeschort na een
order zich tezamen met Britse mijnenjagers uit de MDA terug te trekken. Het conflict ter
zee escaleerde die dag nadat de Amerikanen onder de codenaam operatie Praying Mantis
vergeldingsmaatregelen hadden genomen voor de schade aan de Roberts. Hierbij waren
onder meer twee door de Pasdaran gebruikte olieplatforms in brand geschoten. De BritsNederlands-Belgische MCM vaartuigen gingen daarom onder begeleiding van HMS Exeter
op een zuidelijkere positie voor anker. In het volgende etmaal, maar ook in de dagen
daarna, volgden diverse gevechten tussen de U.S. Navy en Iraanse oorlogsbodems, waarbij de Iraniërs grote verliezen incasseerden.448
De volgende dag koersten de mijnenjagers weer naar de MDA om de twee resterende
mijnen te ruimen. Daar volgde de mijnenjacht, onderbroken door een air warning red
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doordat nabij een dogfight plaatsvond tussen een Iraans en Iraaks vliegtuig.449 Op 20 april
begaven de Hellevoetsluis en de Maassluis zich naar de twee op 18 april gedetecteerde verankerde mijnen, die duikteams van beide schepen demoleerden. PAP-inzet van de Maassluis volgde later die dag om met explosieven een nieuwe door dit schip getraceerde en
dieper verankerde mijn onschadelijk te maken.450 Verdere zoekslagen door alle betrokken
westerse marines leverden geen mijnvondsten meer op. De MDA werd daarom op 24 april
vrijgegeven voor de scheepvaart (dit maal met een zekerheidsgarantie van 95% mijnenvrij), waarna de taakgroep van Vanmaercke zich onder Britse begeleiding naar Bahrein
begaf.451
Hoewel het flottielje van de Lage Landen complimenten ontving van viceadmiraal Van
Renesse voor de mijnenjacht,452 volgden er aan boord van de schepen kritische observaties op de eigen resultaten. De taakgroepcommandant constateerde dat enkel dankzij
het feit dat zijn mijnenjagers zich al in de Perzische Golf bevonden en snel van de eigen
autoriteiten toestemming ontvingen op te stomen naar de MDA, zij van Amerikaanse zijde
het gebied kregen toegewezen met de meeste kans op succes. Verder bleef het een gegeven dat bij alle operaties boven 25°N, zoals die bij de Shah Allum Shoals, bescherming
door de Armilla Patrol noodzakelijk bleef. De conclusie was dat de Tripartite-vaartuigen,
gelijk die van de Royal Navy, ernaar dienden te streven op semipermanente basis te opereren vanuit een haven in de zuidelijke Perzische Golf. Doordat TG 428.2 afhankelijk bleef
van bescherming door de Royal Navy, was bovendien gezamenlijk optreden met Britse
mijnenjagers een must.453 Overigens was bij operaties in (het centrale deel van) een mijnengebied een kanttekening te maken wat betreft de Britse protectie. Zo bevond de
‘babysitter’ Exeter zich bij bovengenoemde situatie van de dogfight als voorgeschreven
ruim buiten de MDA, te weten 10-15 zeemijlen ten zuiden van de Nederlands-Belgische
vaartuigen. Vanaf die positie kon ze hen nauwelijks dekking bieden.454 De Stingers waren
in deze omstandigheden niet zozeer het laatste maar het enige redmiddel.
De taakgroep liep op 28 april de haven van Mina Sulman in Bahrein binnen. Hier
woonde fregatkapitein Vanmaercke op 1 mei aan boord van het USS Coronado een coördinatie-meeting bij van de Amerikaanse Commander Joint task Force Middle East over de
mijnenbestrijding in de Golf.455 Nu leek dit in het licht van het beperkte mandaat van
de Nederlandse mijnenjagers (slechts incidentele oppervlakkige contacten onderhouden
met de Amerikanen) een opvallende stap. Maar, zoals we hierboven al zagen met het ruimen door de U.S. Navy van een door de Nederlanders geïdentificeerde mijn, de praktijk
‘in het veld’ leerde iets anders. Bovendien paste de meeting in het kader van in NAVOcontext gemaakte geheime afspraken over een intensivering van de samenwerking in de
Golf. En marge van de ministeriële NPG-vergadering te Brussel op 27 april had namelijk
op de Nederlandse delegatie overleg over de Golf-operaties plaatsgevonden tussen de
VS, Groot-Brittannië, Nederland, België en Italië. Gastheer Van Eekelen merkte op dat
zijn land eerder die dag met het Verenigd Koninkrijk en België was overeengekomen te
streven naar verdere integratie van hun MCM-eenheden in het missiegebied na 1 juli en
dat de Britse CINCFLEET het commando over dit geïntegreerde flottielje zou voeren. De
Amerikaanse Secretary of Defense, Carlucci, was ingenomen met dit bericht. Hij legde
hierop de bondgenoten voor dat in het kader van operatie Praying Mantis gehanteerde
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ruimere Amerikaanse richtlijnen betreffende de bescherming van overige “allied ships”
mogelijk permanent gehandhaafd bleven. Hiervoor moest de bewindsman het Congress
wel iets kunnen aanbieden, waarbij hij onder andere dacht aan een Europese toezegging
wat betreft “closer cooperation” bij de mijnenbestrijdingsoperaties. De Britse minister
Younger stemde hiermee in, maar vroeg de in dezen door de Amerikanen gebezigde politiek geladen uitdrukking “special areas of responsibility” te vervangen door “prime areas
of interest”. De Italiaanse minister ging akkoord indien de afspraak neerkwam op meer
“on the spot” overleg tussen westerse commandanten over coördinatie van de mijnenruimingsoperaties. Carlucci kon daarmee leven en zou het Congress informeren dat hij
met de bondgenoten een “agreement [had] on mutual support in the business of keeping
international waterways free of mines”. Afsluitend uitten de Belgische bewindsman De
Donnea en Van Eekelen evenmin bezwaren, maar vroegen wel, de algemene opmerking
ten behoeve van het Congress daargelaten, aan deze overeenkomst geen ruchtbaarheid te
geven.456 Inderdaad had de uitspraak van Carlucci in Washington het nodige effect en
kon de minister op 29 april publiekelijk verklaren dat in plaats van enkel schepen onder
Amerikaanse vlag te beschermen, de U.S. Navy voortaan ook bevriende neutrale vaartuigen zou bijstaan tegen acties van de oorlogvoerenden (waarbij hij – hoewel dit land
niet genoemd werd – dacht aan Iran). De maatregel gold overigens uitsluitend buiten
de door de belligerenten aangegeven exclusion- of oorlogszones.457
Terug nu naar de meeting op het USS Coronado. De U.S. Navy onderhield haar gehoor
met items als operatiegebieden, bescherming gedurende MCM-operaties en gegevensuitwisseling over inzetschema’s. Wat betreft de areas of responsibility hielden de Europeanen
vast aan eigen mandaten, zoals de Italianen, die de gehele Golf als operatiegebied bleven
zien en zich niet wilden laten beperken. Hierop kwam het enkel tot overeenstemming
route survey patrouilles meer onderling af te stemmen en nationaal vergaarde data uit te
wisselen. Wat de bescherming tijdens MCM-inzet betrof had Vanmaercke vanuit militair
oogpunt weinig moeite dekking te krijgen van fregatten van andere westerse taakgroepen, maar, zo concludeerde hij realistisch, “in view of the prevailing directives, we can
only operate under UK protection”. Gezien het laatste moest hij bovendien constateren
hoe afhankelijk zijn taakgroep was van de Britten. Een Amerikaans verzoek bij het Rostam Oilfield resterende mijnen te ruimen, moest de Belg afslaan omdat de Armilla Patrol
geen schepen beschikbaar had om zijn mijnenjagers aldaar te beschermen. In dat opzicht
was hij zich er zeer van bewust dat de Lage Landen enkel in de schaduw van Britse eenheden konden opereren, met als gevolg “literally, [that] ships will be in front of us and
consequently arrive just before us, taking away the best part of the pie”.458
Ondanks deze verzuchting van de CTG zagen de Nederlanders en Belgen op 4 mei
zelfstandig actie na een bericht van de Commander JTFME en CTG 321.1 dat tien zeemijlen
zuidelijk van het eiland Jazirat Das, te midden van installaties voor de olie-industrie en
hun aanlooproutes, vermoedelijk mijnen waren gelegd. De Nederlandse en Belgische
mijnenjagers oefenden ter hoogte van Abu Dhabi, slechts enige tientallen mijlen van het
verdachte gebied. Zij begaven zich daar direct naar toe (gezien de zuidelijke positie ervan
was een ‘babysitter’ overbodig) en begonnen de volgende ochtend met mijnen jagen.
Deze operaties zetten zij als enige aanwezige westerse marines voort tot 7 mei. Mijnen
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vonden zij niet, zodat ook dit gebied kon worden vrijgegeven voor de scheepvaart.459
De Taakgroep 428.2 bereidde zich op 10 mei voor rendez-vous te maken met HMS
Exeter en later met HMS Gloucester om de Straat van Hormuz te passeren en de Golf te
verlaten. De volgende ochtend liep het mijnenbestrijdingsflottielje de haven van Fujairah binnen, waarna Hr.Ms. Hellevoetsluis en Hr.Ms. Maassluis werden afgelost door
Hr.Ms. Urk, met als commandant LTZ 1 S.E. Glaser.460 De mariniers, ook die aan boord
van BNS Zinnia en BNS Crocus, die respectievelijk op de beide Nederlandse mijnenjagers
en vliegsgewijs in juni naar Nederland zouden terugkeren, repatrieerden al op 14 mei per
vliegtuig.461 Hoge verwachtingen bij hun thuisfront (al dan niet door de zeesoldaten in
het missiegebied gevoed) dat zij al in mei zouden terugkeren, lagen hieraan ten grondslag. Gelet op de reacties bij de achterban oordeelde CZMNED viceadmiraal Van Renesse
dat uit oogpunt van behoorlijk bestuur de in juni voorziene thuiskomst van de mariniers
inderdaad enige weken eerder diende plaats te vinden.462
Tussen 17 en 23 mei werkte het nieuwe verband van drie schepen op nabij de Omaanse kust. Twee dagen voor het vertrek naar de Perzische Golf liep BNS Crocus zware motorschade op en ontstond later op BNS Zinnia een brandje in de machinekamer. Met BNS
Crocus op sleeptouw passeerde de taakgroep op 23 mei de Straat van Hormuz, met als
begeleider het fregat HMS Charybis.463 Door de ernstige defecten van BNS Crocus en de
schade aan het commandoschip, besloot de CTG af te zien van gezamenlijke oefeningen
in de Golf en wilde hij in Dubai herstelwerkzaamheden laten uitvoeren aan de Belgische schepen. BNS Crocus was uiteindelijk een maand niet inzetbaar. Hr.Ms. Urk voer
alleen naar Abu Dhabi om daar een week te oefenen alvorens bij Dubai aansluiting te
zoeken bij de gerepareerde Zinnia, waarna beide vaartuigen route survey operaties en
manoeuvres uitvoerden bij Abu Dhabi.464 Tijdens deze oefeningen bleek dat de door de
Mijnendienst afgedwongen opzet van de bemensing met het Stinger-wapen aan boord
van de Urk, te weten een sergeant der mariniers die hiertoe opgeleide zeelieden aanstuurde, niet voldeed. Tijdens een gesimuleerde air raid warning yellow diende de ploeg
namelijk op post te staan, maar moest het mijnenjagen door kunnen gaan. Doordat
hun prioriteit bij het laatste lag, kon het voor de Stinger bestemde vlootpersoneel dit
wapen niet bemannen. Het vraagstuk werd ondervangen door een zeesoldaat van een
van de Belgische schepen (waar wel voltallige mariniersteams op dienden) tijdelijk op
de Urk te plaatsen.465
Eind juni volgden de voorbereidingen voor de nieuwe trilaterale missie operatie Calender ii, onder commando van de Britse CINCFLEET, waartoe de regeringen in Den Haag,
Brussel en Londen in WEU-context hadden besloten.466 Een beslissing die parlement en
media in Nederland voor kennisgeving aannamen.467 De Belgen handhaafden ondanks
enige binnenlandse politieke tegenstand de inzet van BNS Crocus,468 maar trokken als
eerder aangekondigd, het commandoschip BNS Zinnia terug.469 Daarom brachten de
bemanningen reserve-onderdelen en bevoorradingsartikelen van het Belgische commandoschip over naar HMS Herald en de RFA Diligence.470 Op 1 juli vond in Dubai, in het
bijzijn van onder andere de chef-staf van de Mijnendienst Roetering, de overdracht van
het operationeel bevel over de Nederlandse en Belgische mijnenjagers plaats aan de Britse
CTU 321.1.9, commander Hildesley. Roetering bezocht hierna diverse Royal Navy-schepen
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en sprak de volgende dag met de Britse SNOME captain Eades, die een bezoek bracht aan
Hr.Ms. Urk.471
De tactische inzet veranderde op hoofdlijnen nauwelijks; daarvoor waren de drie marines door eerdere samenwerkingsverbanden als STANAVFORCHAN te zeer op elkaar ingespeeld. Niettemin vonden wel enige wijzigingen plaats. Als eerder geconstateerd, voerde
de Royal Navy ’s nachts geen mijnenbestrijdingsoperaties uit, zodat de Nederlanders en
Belgen zich op dit punt aanpasten. Wat de Stinger betrof, beschouwden de Britten dit
als een individueel wapen en niet als een groepswapen. Zodoende verviel de rol voor de
commandant van hun sectie en keerden met het vertrek van BNS Zinnia op 1 juli alle
mariniers bij haar aan boord, hun officier incluis, per vliegtuig naar Europa terug.472
Na de technische pech met de Belgische schepen kende Hr.Ms. Urk vanaf 20 juni
problemen met de bakboord onderwatermotor, waardoor zij verminderd operationeel
inzetbaar was voor mijnenjachtoperaties. Het vaartuig was evenwel niet welkom bij de
Dubai Dry Docks voor reparaties zolang de mijnenjager munitie aan boord had. Pogingen na 1 juli deze op andere schepen van CTU 321.1.9 onder te brengen verliepen moeizaam,
omdat buiten BNS Crocus geen van de aanwezige oorlogsschepen hiertoe bereid was. Intussen volgde de order zo veel mogelijk in Task Unit verband te oefenen “teneinde de wil
tot gezamenlijk optreden te demonsteren” en “teneinde aan de missie ‘naval presence’ te
voldoen”. Na enige manoeuvres (de TU passeerde hierbij met een ‘babysitter’ eerst in een
oostelijke en na enige dagen in westelijke richting de Straat van Hormuz) werd het Central
Military Command van Dubai bereid gevonden de munitie op te slaan. De Urk kon toen
eindelijk in dok gaan en was na proefvaarten op 1 augustus weer volledig inzetbaar.473
Inmiddels was de internationale situatie in de Perzische Golf dramatisch gewijzigd.
Op 3 juli had de geleidewapenkruiser USS Vincennes nabij de Straat van Hormuz abusievelijk een Iraans civiel vliegtuig neergeschoten in de veronderstelling dat het hier
een F-14 van de luchtstrijdkrachten van het Khomeini-regime betrof, die het schip bedreigde. Alle 290 inzittenden lieten het leven en de ayatollahs zwoeren wraak. Niettemin bleven represailles tegen de Amerikaanse strijdkrachten achterwege. Bovendien
liet Teheran spoedig weten bereid te zijn invulling te geven aan de VN-resolutie 598
en volgde op 20 augustus een bestand met Irak.474 Iran leek door een reeks verloren
veldslagen in de periode april - juni, operatie Praying Mantis èn het incident met de
USS Vincennes, er ten lange leste van overtuigd te zijn geraakt dat het de oorlog met Irak
(en zijn medestanders) niet kon winnen.475
De Britten benadrukten in deze nieuwe omstandigheden de grote waarde van de instandhouding van een multinationaal flottielje, dat naast een demonstratie van neutraliteit en gezamenlijk belang, in potentie de voorbode vormde van een maritieme
476
VN -vredesmacht die op termijn nabij Koeweit vermoede mijnenvelden kon ruimen.
Begin september kwam Londen met het voorstel een laatste, gecoördineerde grote WEUmijnensurvey en mijnenzuiveringsoperatie in de belangrijkste scheepvaartroutes in de
internationale wateren van de Perzische Golf uit te voeren. Factoren die aan dit plan ten
grondslag lagen, waren een zichtbare Europese bijdrage aan de normalisering van de situatie in de regio, vrijheid van scheepvaart voor de internationale handelsvaart, en burden
sharing tegenover de VS. De reacties op dit voorstel waren positief, zij het dat Frankrijk
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en Italië als voorwaarde stelden dat een dergelijke missie verenigbaar moest zijn met de
huidige operatiegebieden en taken van de eigen MCM-eenheden.477
Eerder was op 12 augustus de bemanning van Hr.Ms. Urk vliegsgewijs afgelost, waarna
LTZ 1 Miltenburg (eerder commandant van Hr.Ms. Hellevoetsluis tijdens operatie Octopus) het commando voerde.478 In de maanden hierna richtte TU 321.1.9 zich op de in
WEU-kader voorgestelde route survey patrouilles. Operatie Calender II kwam zo, naast twee
mijnenjachtoperaties bij Rakish Platform en Sassan (respectievelijk 23-26 augustus en
27-29 september), neer op het door middel van een detailed route survey afzoeken van
een 2000 yards breed gebied van 25º 36.0 N - 55º 00.0 O tot 26º 10.0 N - 55º 54.0
O. Deze opgave stond bekend onder de codenaam Cleansweep. De Britse Hunt-klasse
mijnenjagers en de Tripartite-vaartuigen controleerden hierbij elkaars gebied. De missie
behoefde in dit tijdsbestek, gezien de “merkbare rust” die in het zeegebied was opgetreden na het bestand tussen Iran en Irak, nagenoeg geen begeleiding door Royal Navyfregatten. Gedurende deze inzet bezocht aanvang oktober BDZ viceadmiraal Brainich von
Brainich-Felth de KM-eenheden.479 Op 1 december gaf CTU 321.1.9 de gecontroleerde vaarroute vrij voor scheepvaartverkeer.480
Op 13 november, kort voor de afronding van de route survey in de WEU-route, verliet
BNS Crocus het WEU-flottielje. De Belgische deelname aan de mijnenbestrijdingsmissie in
de Perzische Golf-regio kwam hiermee ten einde.481 Een week daarvoor gaven de Italianen te kennen hun laatste oorlogsschepen in december terug te trekken,482 terwijl zowel
de VS, Groot-Brittannië als Frankrijk hun zeestrijdkrachten nabij het Arabisch schiereiland al in omvang hadden teruggebracht.483 Naast het gegeven dat na het bestand tussen
Iran en Irak de betrokken regimes (moeizame) vredesbesprekingen waren gestart, nam
de dreiging in de Perzische Golf merkbaar af, onder andere door de terugtrekking van
de gevreesde Pasdaran.484 In dit licht is het niet vreemd dat na de voltooiing van operatie
Cleansweep ook de Nederlandse marine-inbreng ging eindigen en wel in de eerste week
van januari 1989. Het besluit hiertoe was al op 4 oktober bekend gemaakt,485 nadat
medio september WEU-overleg had plaatsgevonden over beëindiging van de MCM-missie.
Het kabinet-Lubbers II stuurde in het verlengde van deze bespreking aan op een vertrek
met ingang van 1 januari 1989.486 De bemanning van de mijnenjager wachtte medio
december nog een aflossing door een crew onder commando van LTZ 1 G.T. Gerding,
die Hr.Ms. Urk na nog een week operaties in het missiegebied, zou terugvaren naar
Nederland. 487
De mijnenjager meerde op 10 maart 1989 in Den Helder af, in het bijzijn van onder
andere de nieuwe minister van Defensie Bolkestein. Zowel hij als de KM verwierp de
kritiek als zou de “oogst” van de langdurige uitzending, vier vernietigde mijnen, één
gelokaliseerde en geïdentificeerde mijn en een onklaar gemaakte granaat, schraal zijn.
De bewindsman meende dat het resultaat van de missie niet was af te meten aan het
aantal geruimde mijnen. Hij keek tevens “naar de invulling van onze plichten ten opzicht van de bondgenoten. Je praat over de bescherming van een belangrijke olieroute
voor het vrije westen”. Deze bescherming kon Nederland zijns inziens “niet alleen laten opknappen” door overige West-Europese landen. De verleende assistentie had, aldus Bolkestein, ons land bij de overige westerse partners “veel goodwill opgeleverd”.488
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Viceadmiraal Brainich von Brainich-Felth stelde dat dankzij de inzet het scheepvaartverkeer “veiliger gebruik [kon] maken van de internationale zeevaartroutes”. Ook
meende hij dat “de ervaringen, die de mijnenjagers onder crisisomstandigheden in het
Golfgebied [hadden] opgedaan, [van] groot belang [waren] voor de gehele KM”.489 A.H.
Lind, KTZ b.d. en wetenschappelijk medewerker van het instituut Clingendael, viel hem
hierin bij: “we hebben aangetoond dat we ons gemakkelijk hebben kunnen schikken in
uitzonderlijke omstandigheden”. De betekenis van de missie steeg in zijn ogen dan ook
“ver uit” boven die van reguliere patrouilles en mijnenruiming in de Noordzee.490 Overige zegslieden uit marine-kringen uitten soortgelijke geluiden of keken met trots terug
op deze missie.491 Schout-bij-nacht Van Foreest, die in juni 1989 viceadmiraal Brainich
zou opvolgen en zich geconfronteerd zag met bezuinigingen op de marine, greep die
dagen dankbaar terug op de Golf-missie bij het promoten van een op de wereldzeeën
actieve de KM: “Ons product is goed. Mijnenjagers gaan naar de Golf, mariniers oefenen
in Noorwegen, Orions vliegen op Keflavik en we kunnen een eskader de hele wereld
over sturen”.492
Nabeschouwing

De Iran-Irakoorlog was naast een regionale brandhaard ook een conflict waarin de OostWestcontroverse speelde. De zich aanvankelijk terughoudend opstellende VS was door
politiek manoeuvreren van westers gezinde Golfstaten, en dan vooral van Koeweit,
welhaast gedwongen te reageren op de toenadering tot Moskou door het emiraat. In
deze situatie deden onvolkomenheden van de U.S. Navy op MCM-gebied de Amerikanen
halsreikend uitkijken naar Europese assistentie. De Europese bondgenoten stelden zich
aanvankelijk ambivalent op. In een tijdsbestek dat de VS de facto voor West-Europa
ongunstige wapenbeheersingsakkoorden sloot met de Sovjet-Unie, richtten de bondgenoten de blik (voorzichtig) op een meer Europees samengaan van defensie-inspanningen
in het NAVO-verdragsgebied. Instemmen met (overzeese) burden sharing waar de Amerikanen al langer op aandrongen, deed regeringen van WEU-landen bovendien vrezen
voor escalatie van het Iran-Irakconflict. Dit laatste zou schadelijk zijn voor de goede
(handels)relatie met de Golfstaten en de positie van betrokken regeringen in eigen land.
Van Nederlandse kant volgde uiteindelijk na druk uit Washington en dreigend prestigeverlies in Europa, een politiek-strategische keuze voor het behagen van beschermheer
Washington, die zowel binnen als buiten Europa respectievelijk territoir en handelslijnen
veiligstelde. Om verwijten van imperialisme en navolgende (inter)nationale politieke en
economische afbreuk voor te zijn, diende het uitzendbeleid te worden ingekaderd in een
multinationale aanpak.
Den Haag wilde met de deelname aan een multinationale, Europese mijnenbestrijdingsmissie zich aanvankelijk niet al te zeer inlaten met een politiek die in het teken
stond van de wereldwijde Amerikaanse strijd tegen het communisme en anti-Iraanse
sentimenten. De regering benadrukte daarom dat de KM-inzet onder een WEU-banier
plaatsvond (nadat een VN-optie verviel) en zich beperkte tot mijnenruiming, in den beginne buiten de Perzische Golf. Dankzij de Belgische inbreng kon het kabinet de marineoperatie aan het publiek ‘verkopen’ als een missie ten gunste van het Europese integratie326
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project en herstel van een inbreuk op de internationale rechtsorde, door te participeren
in een multinationaal politie-flottielje.
De Nederlandse marineleiding kon zich eveneens vinden in de missie, ondanks het feit
dat zij liever (gelijk grotere WEU-lidstaten) escorterende fregatten had meegestuurd. De
operatie maakte het voor de Admiraliteit mogelijk het eigen budget te rechtvaardigen
door te tonen dat de marine in tegenstelling tot andere krijgsmachtdelen een flexibele
organisatie was, die wereldwijd snel in vitale operatiegebieden kon ageren.
Het uitzendbeleid week nauwelijks af van dat van diverse westerse (NAVO-)landen, het
wat de buitenlandse politiek betreft nauw gevolgde Verenigd Koninkrijk inbegrepen,
onder meer omdat het over de juiste hoogwaardige militaire capaciteit beschikte. Sterker: in bepaalde opzichten onderscheidde Nederland zich in positieve zin door België
over de streep te trekken om te participeren en ogenschijnlijk Europa overzee als trouwe
bondgenoot voor een kritisch U.S. Congress op de kaart te zetten. Wat het eigen mandaat
betrof, verschilde het Nederlandse standpunt nauwelijks van dat van Groot-Brittannië,
het land waarvan Nederland (met België) afhankelijk was voor de bescherming van zijn
MCM-eenheden. Londen stelde zich terughoudend op en beperkte de manoeuvreerruimte
van zijn (geringe) beschikbare maritieme slagkracht. Ambivalentie in de houding ten
opzichte van de VS, waarbij enerzijds de veiligheidsafhankelijke positie van Europa, maar
anderzijds eigen nationale belangen in de Golf speelden, waren zaken waar Britten en
Nederlanders elkaar uiteindelijk in vonden.
Met het nagenoeg tegelijkertijd ten tonele laten verschijnen van eigen (moderne) MCMvaartuigen met die van België en Italië gaf de marine inhoud aan zichzelf toegeschreven
en gepropageerde karakteristieken als flexibiliteit en readiness. Ook leek het teruggrijpen
op door mariniers bediende Stingers voor extra luchtbescherming hiervan te getuigen,
hoewel deze wapens hun beperkingen kenden en de bediening ervan binnen de marine
tot frictie leidde. Weliswaar vonden incidenten plaats die kunnen duiden op een lagere operationele gereedheid, zoals technische defecten, maar dergelijke voorvallen waren evenmin vreemd aan overige westerse marines in het klimatologisch onvriendelijke
operatiegebied, ver van de logistieke basis. Ze zijn zo eerder te zien als ingecalculeerde
problemen, die bovendien niet uniek waren voor de KM. De constatering dat bepaalde
onvolkomenheden geen afbreuk deden aan de sustainability van de eenheden en hun uiteindelijk flexibele optreden, geldt evenzeer voor de toegepaste MCM-methodieken. Deze
bleken niet alle toepasbaar zoals beoefend in de Noordzee, maar commandanten in het
missiegebied en nationale hoofdkwartieren toonden op dit vlak snel aanpassend vermogen. Daarnaast bewezen de Belgisch-Nederlandse eenheden zich in tegenstelling tot de
overige marines als getrainde nachtjagers.
De acties van de Nederlandse schepen in de wateren van de Golf-regio waren, evenals
die van de overige vaartuigen van het Belgisch-Britse flottielje, aan dezelfde nationale
restricties onderhevig. In die zin was er geen sprake van nationale caveats die frictie veroorzaakten in de multinationale strijdmacht. In alle rapportages en debriefings klinkt,
wanklanken over één eigengereide hoofdofficier daargelaten, veelal tevredenheid door
over het geïntegreerd optreden met de zuiderburen en de zustermarine aan de overzijde
van de Noordzee. Grotendeels vergelijkbare nationale belangen wogen hier mee, net
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als langdurige nauwe onderlinge samenwerking in het smaldeel STANAVFORCHAN en vertrouwdheid met in het missiegebied toegepaste NAVO-procedures.493
Niettemin lieten deze coalitiegenoten zodra zich hiertoe de mogelijkheid voordeed,
overige eigen belangen prevaleren. Voorbeelden hiervan zijn het vooruitsturen door het
Verenigd Koninkrijk van eigen MCM-schepen, om zo eerder mijnen te kunnen ruimen en
goede sier te maken bij van oudsher op Groot-Brittannië gerichte Arabische Golfstaten,
en het uiteindelijk afzien van integratie van een Nederlands fregat in de Armilla Patrol
om zo inspraak en prestigeverlies te voorkomen. Iets wat ook geldt voor beperking van de
eigen Nederlandse inbreng om hiermee het profiel van de in eigen land politiek gevoelige
missie te matigen, en militaire hardware te venten wanneer zich de kans hiertoe voor deed.
De Nederlandse mijnenjagers waren, evenals in de Rode Zee in 1984, dankzij hun moderne mijnendetectie-capaciteit steeds weer in staat geweest de garantie af te geven dat een
zeegebied mijnenvrij was. Last but not least deden zij wat betreft het aantal geruimde mijnen (vier stuks) niet onder voor de overige betrokken WEU-lidstaten. De Britten, Fransen
en Italianen waren in de periode augustus 1987 - mei 1988 met respectievelijk maximaal
vier, vijf en vier MCM-vaartuigen in de regio van de Perzische Golf aanwezig, tegenover twee
Nederlandse mijnenjagers en twee Belgische mijnenvegers/jagers. In deze periode zagen
deze marine-strijdkrachten kans de onderstaande hoeveelheid mijnen te vernietigen.494
België			0
Frankrijk		 10
Groot-Brittannië
9
Italië			
3
Nederland		
4
Hoewel het Iran-Irakconflict een klassieke conventionele oorlog was, bracht de westerse
maritieme interventie politiek-militaire uitdagingen voor de betrokken regeringen met
zich mee, die in de decennia daarna gemeengoed zouden worden. West-Europese landen
als Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk ontplooiden eenheden in een missiegebied ondanks dat de binnenlandse politieke steun hiervoor fragiel was. Dit resulteerde in een beperkt geweldsmandaat en (zeker in Nederland) tot vergaande politieke
belangstelling voor operationele aspecten.495 Door een dergelijk micromanagement werd
in Europese hoofdsteden gehoopt eigen slachtoffers te voorkomen. Let wel: het betrof
in het geval van Nederland uitsluitend militaire verliezen. De in het conflictgebied bedreigde en incidenteel aangevallen nationale koopvaardij speelde, ondanks noodkreten
van reders en gezagvoerders, in de kabinets- of departementale discussies nauwelijks een
rol. Dit is een opvallend gegeven in een land dat behept was met het nodige maritiem
jingoïsme. Alleen de marineleiding, niet vrij van eigen belang, wees op de protectie van
de nationale handelsvaart.
Het beperkt mandaat voor de in een conflictgebied uitgevoerde operatie in de jaren
1987-1988 lijkt het voorland te zijn van de complexe wijze van opereren in latere, bovenal met boots on the ground uitgevoerde uitzendmissies. Te denken valt aan (soms ontoereikende) bescherming door grote mogendheden met eigen nationale belangen, opereren in
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multinationaal verband waarbij elk land zijn eigen agenda heeft, onpartijdigheid, en niet
ingrijpen bij geweldstoepassing tegen onschuldige derden zoals neutrale handelsvaart.
Verder kwam, net als in het Korea-conflict, ook in dit conflict naar voren dat een vastbesloten opponent met de inzet van asymmetrische middelen beperkingen blootlegde
van conventioneel superieure tegenstanders. Lang bleef voor een moderne marine als de
U.S. Navy onduidelijk hoe ze tegen Pasdaran moest optreden en wat ze moest doen met
mijnen van oud ontwerp. De belangrijkste les leek dat het noodzakelijk was zeestrijdkrachten te ontplooien die breed inzetbaar waren. Zonder uitzondering gold dat het
de niet-regionale landen die in het Golf-gebied militair actief waren, aan een dergelijke
veelzijdige capaciteit ontbrak.
Ondanks bovenstaande negatieve teneur was de uitkomst van de westerse marineoperaties divers. De westerse marines neutraliseerden in de periode 1987-1988 met hun
MCM-vaartuigen uiteindelijk wel degelijk de Iraanse mijnenleg. De betrokken West-Europese zeestrijdkrachten deden bovendien ervaringen op met een expeditionaire ernstmissie, iets wat evenzeer gold voor het geïntegreerd functioneren van een deel van de NAVOlidstaten. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie deed, hoezeer ook informeel, met
de multinationale maritieme inzet in de met ondiepten en (boor)eilanden bezaaide Golf,
haar eerste ervaring op met een out-of-area operatie.496 Conventionele blue water operaties en asymmetrische dreigingen in een brown water omgeving gingen hierin hand
in hand. Verder bleken de betrokken officieren relatief probleemloos te hebben kunnen
terugvallen op in NAVO-context gehanteerde procedures. Daarnaast was het voor de NAVO
interessant te constateren dat de Sovjet-Unie in de Perzische Golf uiteindelijk geen echte
politiek-militaire invloed kon uitoefenen en zelfs minder naval presence etaleerde dan
bijvoorbeeld een land als Italië.497 In die zin markeerde de westerse maritieme interventie
in het Iran-Irakconflict voor de betrokken marines in wezen het einde van een tijdperk
en tegelijk het begin van een nieuw hoofdstuk.
Het voornaamste politiek-strategische oogmerk van de marine-inzet in en nabij de Perzische Golf was voor Den Haag (naast dreigend prestigeverlies in Europa) Washington te
behagen, dat optrad als de beschermheer van het Nederlandse grondgebied in Europa en
de overzeese aanvoerlijnen. De in de zomer van 1987 door rudimentaire Iraanse mijnen
vernederde Amerikanen dreigden immers na eerdere debacles in het Midden-Oosten
(gegijzeld ambassadepersoneel, Beiroet en Iran-Contra-gate) zonder Europese assistentie
door een kritisch Congress gedwongen te worden zich terug te trekken uit een voor het
Westen vitaal gebied. Gezien de reacties van de Amerikaanse autoriteiten (en die van
een West-Europese grote mogendheid als Groot-Brittannië) en gelet op het politiek belangrijke, daadwerkelijk succesvol participeren in mijnruiming, slaagde deze opzet. Wel
diende de uit oogpunt van strategisch eigenbelang verstrekte bijstand aan de VS-inzet,
tegenover de buitenwacht te worden ingekaderd in een multinationale en formeel niet
aan Washington gelieerde missie. Aldus hoopte de regering te bewerkstelligen dat internationaal voor Nederland belangrijke Aziatische landen het Haagse beleid niet zouden
identificeren met Amerikaans Koude Oorlogsdenken of (koloniale) gunboat diplomacy,
en nationaal een Kamermeerderheid het uitzendbesluit zou steunen. Gelet op het uitblijven van dergelijke buitenlandse kritiek (reacties van Iran daargelaten) en het genereren
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van genoeg parlementaire steun, leek ook deze opzet geslaagd. Interessant in de laatste
context is dat politieke huiver voor grootscheepse (fregat-)inzet en samenwerking met de
VS, gaandeweg de missie steeds minder meewoog in de besluitvorming van de bewindslieden. Tenslotte hoopte het kabinet met de uitzending de bv Nederland te promoten.
Exportorders bleven evenwel uit, mijnvondsten en inspanningen van de marinetop en
de Haagse politiek ten spijt. Saudi-Arabië koos voor een Britse werf bij de verwerving
van mijnenjagers.498 Onbekend blijft wat Koeweit en de VAE bewoog af te zien van een
MCMV-order. Mogelijk verminderde de behoefte van beide landen aan dergelijke vaartuigen nadat West-Europese marines de mijnenbestrijding in de regio al geheel gratis waren
gaan verzorgen. Ook valt niet uit te sluiten dat de kleine Golfstaten met hun publiekelijk
getoonde aankoopinteresse voor de MCM-schepen alleen een politiek signaal naar Iran
hadden willen geven, zich niet door mijnenleg te laten intimideren.
De Nederlandse zeestrijdkrachten wisten door hun inzetbereidheid gedurende de
Golf-operaties, aldaar getoonde moderne MCM-vaardigheid en bekendheid met NAVOmarinedoctrines en materieel, het eigen internationale prestige te bevestigen, zo niet te
verhogen.499 Een enkel kritisch geluid in de buitenlandse pers daargelaten, waren van
Brits-Belgische zijde geen wanklanken te horen over deze maritieme bondgenoot, die
naar verhouding qua mijnenruiming niet onder had gedaan voor de grote WEU-lidstaten.
In Nederland zorgde de missie er voor dat de marine zich beter op de kaart kon zetten.
Niet toevallig zou enige maanden na de uitzending in de Memorie van Toelichting op de
Defensiebegroting voor 1990, een door de KM vurig verlangde verwijzing naar het belang
van bescherming van wereldwijde overzeese aanvoer van strategische grondstoffen staan
vermeld. De politieke top van het departement verwees hier nadrukkelijk naar de inzet
in de Perzische Golf, waar de marine door haar flexibiliteit en mobiliteit had getoond
naar behoren buiten het NAVO-gebied op te kunnen treden.500 Dat de KM hierbij gaandeweg de in het mandaat gestelde beperkingen wat betreft operationele samenwerking
met de U.S. Navy soepeler had gehanteerd, deed hier niets aan af. Te meer niet daar de
ministeriële leiding hier achter de schermen en in overleg met Washington, haar zegen
aan gaf en de oppositie hier niet op terugkwam.
inval in koeweit augustus 1990, amerikaanse reactie en vn-resoluties
Vanaf 1899 vormde het emiraat Koeweit een Brits protectoraatgebied. In 1961 werd het
onafhankelijk. Irak dreigde datzelfde jaar de kleine buurstaat te annexeren, om in 1963
alsnog het emiraat te erkennen. Hoewel de leiders van de kleine oliestaat het regime in
Bagdad tijdens de Iran-Irakoorlog ruimhartig financieel steunden, waren fricties tussen
beide landen nooit ver weg. Oliebelangen en het gegeven dat het emiraat in tegenstelling
tot Irak een goede toegang tot de Perzische Golf bezat, speelden hier mee. Op 2 augustus
1990 viel Irak Koeweit binnen. Het hoofdargument voor deze invasie vormde de oliepolitiek van de emirs die de wereldprijs van deze grondstof drukte. Dit laatste zou zeer nadelige gevolgen hebben voor de na de oorlog met Iran nog zieltogende Iraakse economie.
Daarnaast verweet Bagdad het emiraat onrechtmatig olie te onttrekken uit een olieveld
dat aan beide landen grensde.501 Al snel zou Irak Koeweit als ‘negentiende’ provincie
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inlijven en aldaar een waar terreurbewind doorvoeren. Westerse ingezetenen, onder wie
ook Nederlanders, zoals ambassadepersoneel, werden vastgehouden als gijzelaars.502
De VS nam de leiding om de Iraakse agressie te veroordelen in de VN. Niet alleen beheerste het regime van Saddam Hoessein nu 30% van de bekende wereldolievoorraden,
ook in een ander opzicht zagen de Amerikanen in de bezetting een verstoring van de
machtsbalans in de Arabische wereld. Irak leek met zijn grote krijgsmacht nu direct het
relatief zwak bewapende Saudi-Arabië te bedreigen. De Veiligheidsraad nam hierop al
op de dag van de invasie resolutie 660 aan, die de invasie veroordeelde en Irak opriep
direct zijn troepen terug te trekken. Na enige aarzeling overwoog Washington Irak ook
met militaire middelen in te dammen. Het Pentagon bezat een contingency-plan voor de
verdediging van Saudi-Arabië, Plan 1002-90, dat voorzag dat CENTCOM, nu onder U.S.
Army generaal H.N. Schwarzkopf, 250.000 man naar het Saudische koninkrijk zond om
daar de olievelden te beschermen. Hoge afgezanten van de VS als minister van Defensie
R.B. Cheney en generaal Schwarzkopf bezochten koning Fahd op 6 augustus om hem
over te halen deze troepenmacht tijdelijk tot zijn territoir toe te laten. Satellietbeelden
van de Iraakse legeropbouw nabij de Saudische grens overtuigden de vorst van de noodzaak hiervan, waarna op 7 augustus operatie Desert Shield van start ging en VS-eenheden
posities innamen nabij de grens met Koeweit en Irak. Inmiddels had op 6 augustus de
Veiligheidsraad in resolutie 661 een algeheel handelsembargo afgekondigd tegen Irak,
met inbegrip van de olie-export van het land alsook die vanuit bezet Koeweit.503
De Amerikaanse president, G.H.W. Bush, gaf op 8 augustus aan de hand van vier punten aan wat zijn beleid inzake de bezetting van Koeweit inhield: allereerst “The immediate, unconditional and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait”; ten tweede
het herstel van “Kuwait’s legitimate government”, ten derde een door de VS afgedwongen
garantie van “the security and stability of the Persian Gulf ” (wat neerkwam op de ontwapening van Saddam Hoessein) en tenslotte de bescherming van eigen ingezetenen in
de regio (te weten in Koeweit in gijzeling gehouden Amerikaanse staatsburgers). In de
navolgende zes maanden zou Bush aan deze uitgangspunten vasthouden.504
Europese reacties: Groot-Brittannië en Frankrijk
De regering in Londen zag in de Iraakse invasie niet alleen een directe bedreiging van de
vrije aanvoer van grondstoffen. Ook historische banden speelden mee, zoals het feit dat
Koeweit als Brits protectoraat had geleund op het Verenigd Koninkrijk bij de bescherming van zijn territoir. Na de onafhankelijkheid in 1961 hadden de lokale heersers nog
in hetzelfde jaar teruggegrepen op Britse militair-maritieme steun om een dreigende
Iraakse invasie af te wenden. Ook had de Iraakse bezetting van het emiraat strategische
gevolgen voor de Britse relaties met de overige Golfstaten. Saddam Hoessein kon nu
meer invloed uitoefenen op de export en de wereldprijs van olie. Het regime in Bagdad
kreeg bovendien zo meer grip op de westersgezinde rijke, maar militair zwakke Arabische Golfstaten, met vermoedelijk negatieve gevolgen voor de Britse export. Daarnaast
droeg Londen zorg voor het welvaren van 40.000 Britse onderdanen die in de Golf-regio
woonden en werkten.505 Buiten deze strikt nationale belangen wogen het principe van
internationaal recht en (niet per se in die volgorde) de ‘special relationship’ met de VS mee
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bij een eventuele reactie op Iraakse agressie.506 De Britse premier Thatcher was begin
augustus toevalligerwijs op privébezoek bij de Amerikaanse president en beïnvloedde
zijn standpunt dat de Iraakse agressie “would not stand”. Het Foreign Office bevroor
ondertussen de Koeweitse tegoeden en tuigde een plan op voor tegen Irak gerichte sancties. Minister van Buitenlandse zaken Sir Douglas R. Hurd probeerde zo veel mogelijk
aan te sturen op “peacefull pressure”. Thatcher was daarentegen “inclined to a military
campaign as soon as we were ready”. Ze was “particularly scornfull of discussions at the
United Nations”.507
De eerste maatregel die Whitehall op militair vlak nam, was het versterken van de
Armilla Patrol (één fregat) in de Perzische Golf met twee schepen die elders East of Suez
opereerden. Meer eenheden van de Royal Navy zouden volgen.508 De gehele Britse militaire bijdrage (land- en luchtstrijdkrachten inbegrepen) aan operatie Desert Shield stond
bekend als operatie Granby, die uiteindelijk de ontplooiing van 45.000 man inhield. Het
aanvankelijke doel van deze inzet was verdere agressie van Irak in de Golf, en dan vooral
die tegen Saudi-Arabië, het hoofd te bieden. Het doel van de operatie werd later verruimd tot “secure, together with our Coaltion allies, a complete and unconditional Iraqi
withdrawal from Kuwait; restore the legitimate government of that country; reestablish
peace and security in the area; uphold the authority of the United Nations”.509
Tijdens een lunch met de Amerikaanse Secretary of State, J.A. Baker, gedurende een
ministeriële NAVO-bijeenkomst op 10 augustus, besprak minister Hurd hoe er snel een
coalitie “of the willing” was samen te stellen, die naast de VS en het Verenigd Koninkrijk
en enige Arabische staten, ook andere westerse landen moest tellen.510
De Franse regering twijfelde lang over haar standpunt, vanwege de nauwe band met
Bagdad en omvangrijke openstaande rekeningen voor wapenleveranties, de invloed
op velerlei regimes in het Midden-Oosten, en de traditionele afstand die ze graag betrachtte ten opzichte van VS-beleid overzee. President Mitterand hakte op 9 augustus in
zijn ministerraad de knoop door om politiek-militaire steun te geven en zo invloed op
Washington te houden: “The Americans know that the French and the British are the
only ones [in Europe] capable of taking action. If we don’t respond, it means we are going
to sit on the sidelines”.511 Overigens ging Parijs aanvankelijk louter uit van een actie van
de grote westerse landen. Pas nadat secretaris-generaal van de WEU Van Eekelen vanaf 10
augustus meermalen bij Frankrijk (op dat moment voorzitter van deze organisatie) had
aangedrongen op een raadzitting van de unie, werd deze later die maand belegd.512
Nederlandse reactie

Toen het Golf-conflict uitbrak, regeerde het centrumlinkse CDA-PvdA kabinet-Lubbers
III (1989-1994). Na de Iraakse invasie leefden er twijfels of de sociaaldemocraten zich
positief zouden opstellen inzake de door vooral Washington geïnitieerde aanpak van het
regime in Bagdad. Zij hadden zich in het recente verleden zeer kritisch uitgelaten over
de NAVO en wereldwijd militair optreden van de VS. Nog in 1987-1988 had de PvdA zich
als oppositiepartij gekeerd tegen de uitzending van mijnenjagers naar de Perzische Golfregio ten tijde van de Iran-Irakoorlog.513 Volgens toenmalig directeur van het Instituut
voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ Voorhoeve oefende de samenstelling van
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de regeringscoalitie een sterke invloed uit op de bereidheid een militaire inbreng te plegen: “De PvdA was terughoudend en wenste de bijdrage tot het maritieme te beperken.
De [oppositiepartij] VVD bepleitte om met grondtroepen solidariteit met de VS en het VK
te tonen. In het CDA was bereidheid dat te overwegen […]. De binnenlands-politieke
opstelling tijdens de Golfcrisis week niet af van het bekende beeld van de partijpolitieke
voorkeuren, met dien verstande dat de PvdA wat sterker op de bondgenootschappelijke
lijn zat dan in voorgaande veiligheidskwesties”.514
In het beginstadium vond de besluitvorming vooral informeel op ambtelijk niveau
plaats, omdat de bewindslieden nagenoeg allemaal verlof in het buitenland genoten.
Verder leefde op het Ministerie van Buitenlandse Zaken kort het idee dat de crisis uitsluitend een (minder urgente) aangelegenheid was voor de directie Afrika Midden-Oosten
(DAM), te meer daar dit een veiligheidskwestie was die buiten het NAVO-verdragsgebied
speelde. Omdat het een out-of-area-situatie betrof die Nederlandse veiligheidsbelangen
aanging en de internationale stabiliteit bedreigde, trok de directie Atlantische Samenwerking en Veiligheidszaken (DAV) het vraagstuk naar zich toe.515 In het ook in latere
maanden voortgezette informele ambtenarenoverleg, het zogeheten Golf-beraad, waren
vervolgens de drie meest betrokken ministeries vertegenwoordigd: Algemene Zaken,
Buitenlandse Zaken en Defensie. Dit beraad stond onder voorzitterschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit gremium had namens het laatstgenoemd departement de DAV permanent zitting, terwijl de directies DAM en Politieke VN-zaken incidenteel
deelnamen. Vanuit Defensie waren vertegenwoordigd: de DAB, de souschef operatiën van
de Defensiestaf en de souschefs operatiën van de Koninklijke Marine en de Koninklijke
Luchtmacht. Voor Algemene Zaken schoof een raadadviseur aan.516
Op 3 augustus stelden de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken een sanctiebeschikking in op basis van de Sanctiewet om de tegoeden van Koeweit en ingezetenen
van deze staat bij Nederlandse financiële instellingen te bevriezen. De directeur-generaal
Politieke Zaken van het departement van Buitenlandse Zaken pleitte op 4 augustus samen met zijn Britse collega bij de EG-landen in Rome voor een vergaand sanctiebeleid.
Hierop viel het besluit te komen tot een olie-embargo, een bevriezing van Iraakse en
Koeweitse tegoeden, een wapenembargo en opschorting van militaire, technische en wetenschappelijke samenwerking.517 Een dag later, 6 augustus, nam de VN-veiligheidsraad
resolutie 661 aan, die opriep tot een handelsembargo tegen Irak.518
Eerder die dag stelden de Amerikanen in een bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven demarche dat zij Nederlandse deelneming in “a deployment
of forces” wenselijk achtten. Indien deze, gelijk in 1987-1988, in WEU-verband zou worden ingevuld, was Washington hier zeker niet tegen. De volgende dag voerde de VS de
druk op en meldde zich nu bij het Ministerie van Defensie om te benadrukken dat van
Nederland inzet werd verwacht. Op 8 augustus gaf de Amerikaanse ambassadeur tegenover ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat van de Iraakse
legermacht een reële dreiging uitging naar Saudi-Arabië, en dat hij benieuwd was naar
de eventuele Nederlandse militaire bijdrage. Tevens kondigde de diplomaat aan dat de
Saudische ambassadeur de volgende dag een beroep op Nederland zou doen zijn land
met strijdkrachten bij te staan.519 Het Saudische verzoek kwam er inderdaad, maar was
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in meer globale termen gesteld. Riyad zag graag dat de buitenlandse militaire steun een
zo multinationaal mogelijk karakter had, om zo de overheersende Amerikaanse militaire
betrokkenheid bij de afdwinging van de sancties “wat te ontkleuren” door het draagvlak
met Europese militaire presentie te verbreden.520 In die zin zou een Nederlandse aanwezigheid vanuit Amerikaans-Saudisch perspectief eenzelfde doel dienen als de eerdere
MCM-inzet in de Rode Zee in 1984. Voorafgaand aan een NAVO -overleg op 10 augustus was
alleen bekend wat de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk ten behoeve van de VN-resoluties
en de bescherming van Saudi-Arabië aan militaire middelen konden inbrengen. Van den
Broek deelde hierop in Brussel, naar zijn zeggen als enige van de overige bondgenoten,
mee aan de Nederlandse ministerraad voor te stellen een tastbare bijdrage in de vorm van
marineschepen te leveren, om hiermee bij te dragen aan een effectieve tenuitvoerlegging
van de uitgevaardigde vn-resoluties tegen Irak.521 De VS-ambassadeur in Nederland gaf
onmiddellijk aan de uitspraak van de bewindsman “bemoedigend” te vinden.522 Ook het
Ministerie van Buitenlandse Zaken nam die weken waar dat Washington zich tevreden
uitte over de Nederlandse bijdrage aan de internationale coalitie tegen Irak.523
Enige dagen daarvoor, na de aanvaarding van de VN-resolutie inzake het internationale
handelsembargo, bespraken in Den Haag ambtenaren van betrokken ministeries al de
mogelijkheid hiervoor oorlogsschepen uit te zenden. Op 8 augustus stond nagenoeg vast
dat er fregatten naar de Golf gingen, waarna de ministers Van den Broek en Ter Beek op
12 augustus hierover een brief voorbereidden, die daags erna aan het kabinet en de vaste
Kamercommissies zou worden voorgelegd.524 Het opstellen van de brieftekst verliep niet
probleemloos. Bij de keuze voor de fregatten ging het Ministerie van Defensie uit van
een defensieve taak in lijn met de VN-resoluties. Dit stuitte evenwel op bezwaren bij het
departement van Buitenlandse Zaken, dat items toevoegde als bescherming van vitale
westerse belangen (onder andere bescherming van onderdanen) en herstel van de stabiliteit in de regio. De taken, de (multinationale) commandovoering en het inzetgebied
zelf zouden ‘varende weg’ wanneer de schepen opstoomden naar het Midden-Oosten,
worden afgestemd en ingevuld.525
In een voltallige ministerraad op 13 augustus, waarin de concept-Kamerbrief voorlag
over de uitzending van twee fregatten, wilde vicepremier W. Kok (PvdA) allereerst weten
of ook andere scenario’s waren overwogen. Verder vroeg hij op welk moment Saudi-Arabië om steunverlening had gevraagd en in hoeverre dit inhoudelijk afweek van het Amerikaanse verzoek. Hij benadrukte tenslotte dat inzet in een breder VN-kader zijn voorkeur
had en zag “geen reden […] dit niet te proberen”. Kortom: het commentaar van de
P vdA -leider ademde de eerdere kritische houding van zijn partij tegenover (Amerikaans
geleid) militair optreden buiten Europa. CDA-minister E.M.H. Hirsch Ballin achtte het
voorstel voor de uitzending van fregatten een “passend antwoord”, maar zijn partijgenoot en collega van Sociale Zaken B. de Vries had twijfels bij een eventueel gezamenlijk
commando over de schepen door de VS. Dit zou zijns inziens het risico inhouden dat de
inzet als een louter westerse opzet werd gezien, “andere landen” zich konden distantiëren,
terwijl het juist van belang was “zoveel mogelijk op wereldwijde schaal op te treden”.
Minister J.G.M. Alders (PvdA) van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer meende dat internationale coördinatie belangrijker was dan het veiligstellen van de
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olievoorziening. Premier Lubbers stelde dat in de concept-Kamerbrief terecht de eigen
militaire presentie als gerechtvaardigd werd geschetst vanwege het vitale belang voor
Europa. Overigens zag hij in de brieftekst wat betreft de reactie op de Iraakse invasie een
nevenschikking tussen schending van het internationaal recht en het vitale belang van
Europa, terwijl hij het eerste “belangrijker” achtte. Na enige discussie vroeg hij zich af in
hoeverre de raad “reeds” een besluit moest nemen over het optreden van de Nederlandse
schepen bij eventuele verdere Iraakse agressie.
Minister Van den Broek stelde dat het niet eenvoudig was op korte termijn militaire
operaties in VN-kader te bewerkstelligen. Het sprak volgens hem vanzelf dat de VS als
leidende mogendheid in het militaire verband, ondanks het feit dat de betrokken regio
buiten het NAVO-gebied viel, het makkelijkst communiceerde met de Noord-Atlantische
partners. De bewindsman van Buitenlandse Zaken zette zich af tegen Lubbers’ opmerking dat het vitale belang van minder belang zou zijn dan reageren op een verstoring van
de internationale rechtsorde. Van den Broek meende dat die twee taken van “totaal verschillend karakter” waren. Indien het vitale belang niet in de Kamerbrief werd opgenomen, zou, aldus de christendemocraat, “de vraag kunnen [opkomen] waarom Nederland
in deze situatie wel en in ander situaties niet participeerde in militaire operaties”.
Inzake het kader waarin de fregatten moesten opereren, waren de ministers Van den
Broek en Ter Beek “optimistisch” over optreden in West-Europees verband, “gelet op
de eerdere ervaringen in de Golf ”. Hierbij refereerden zij aan de inzet van mijnenjagers
in de jaren 1987-1988, die overigens – zoals gezegd – buiten hand- en spandiensten
op commandantenniveau, wat betreft de samenwerking van hogere militair-politieke
echelons weinig reden had gegeven tot tevredenheid. Parijs bekleedde voor het moment
het WEU-voorzitterschap en was gevraagd een ministeriële vergadering te beleggen, die
was voorzien voor 21 augustus. Indien er niet in “volledig” WEU-kader viel samen te
werken, meende Van den Broek dat “er een goede samenwerking met de Britten en de
Belgen mogelijk zal zijn, gebaseerd op eerdere ervaringen”. Het laatste lag gezien de eerdere MCM-operaties dichter bij de waarheid, evenals zijn opmerking dat samenwerking
met Frankrijk “in de praktijk altijd moeilijker tot stand te brengen [bleek]”. Tenslotte
meende hij dat voor militaire reacties op verdere Iraakse agressie een afzonderlijk besluit
van de ministerraad nodig was. Minister Ter Beek viel hem hierin bij.
Laatstgenoemde achtte het van belang dat de besluitvorming omtrent taakafbakening,
commandostructuur van de marineschepen enzovoort, die spoedig aan bod kwamen in
internationaal overleg, in goed overleg met de Tweede Kamer moest plaatsvinden. Een
Amerikaans commando was in zijn optiek operationeel “mogelijk”, maar leek hem politiek “minder wenselijk”. Ook achtte hij een Europees commando “beter”. Hiermee onderstreepte Ter Beek het aloude PvdA-standpunt over militair VS-optreden in de wereld.
Enigszins verrassend stelde hij dat een en ander in de praktijk neerkwam op een Britse
commandant, wat overigens wel vragen opriep inzake de ROE, waarover verschil van inzicht
zou bestaan tussen Britse en Nederlandse commandanten. Tevens wilde hij niet op het
WEU-overleg wachten en al bilateraal contact onderhouden met mogelijke partners. Met
deze laatste opmerkingen gaf Ter Beek aan dat er gesprekken gaande waren met de Royal
Navy over gezamenlijk optreden, wat, zie elders in dit betoog, inderdaad het geval was.
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De minister van Defensie beklemtoonde dat het kabinet nu een principebesluit moest
nemen over het doorzetten van de fregattenmissie. Dat de uitzending met dit scheepstype zou worden gepleegd was zijns inziens het gevolg van het feit dat Nederland met
deze maritieme presentie niet uitsluitend verdere agressie wilde voorkomen, maar ook
de mogelijkheid bood een economische boycot te implementeren. Voor deze taak waren
fregatten aangewezen (in 1987 nog een brug te ver) omdat mijnenjagers minder geschikt
waren voor de patrouille-verkennings- en verkenningsactiviteiten die de schepen bij de
handhaving van het embargo moesten ontplooien. Het luchtverdedigingsfregat werd
noodzakelijk geacht in verband met Iraakse luchtdreiging. Een interessant argument gezien het feit dat nog in 1987 voor de bescherming tegen vliegtuigen werd teruggegrepen
op de Britse Royal Navy om de eigen missie niet te veel profiel te geven. Dit laatste punt
speelde weer wel ten aanzien van het sturen van een bevoorradingsschip. Dit was pas
“over enige tijd” beschikbaar en de bewindsman wilde een dergelijke uitzending bezien
“in het multinationale kader” omdat de Britten al met een dergelijk vaartuig in het Golfgebied opereerden.
Lubbers concludeerde dat Van den Broek een duidelijke koppeling legde tussen de
resolutie van de Veiligheidsraad en het nationale vitale belang. Onder het laatste viel ook
de verantwoordelijkheid die Europa moest dragen voor stabiliteit in de Golf. “Belang en
verantwoordelijkheid dienen steeds te worden gekoppeld”. Het kabinet stemde hierop in
met de Kamerbrief.526
Tijdens het navolgende mondeling overleg met de vaste Kamercommissies van Buitenlandse Zaken en Defensie wees minister Van den Broek vooral op het vitale belang
dat Europa had bij stabiliteit, territoriale integriteit en soevereiniteit van de landen in
de regio van de Perzische Golf. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze
ook voor Europa essentiële belangen mocht volgends de CDA-bewindsman niet enkel
aan andere landen worden overgelaten.527 Nagenoeg alle fractiespecialisten steunden het
besluit om de twee fregatten naar het crisisgebied te dirigeren, met uitzondering van de
afgevaardigde van Groen Links. Wel klaagde de VVD-er F.W. Weisglas over het feit dat Nederland “als maritieme natie” met grote economische belangen en veel onderdanen in de
regio, zou behoren tot de “hekkesluiters” die militaire eenheden naar het Midden-Oosten
stuurden. Minister Van den Broek gaf toe dat over tal van zaken nog (multinationale)
afstemming moest plaatsvinden, zoals taakafbakening, commandostructuur en de ROE.
Niettemin achtten de ministers een maritieme presentie onder de gegeven omstandigheden de meest flexibele vorm van militaire inzet. “Marineschepen zijn bij uitstek geschikt
om bij te dragen tot een eventuele blokkade om de tenuitvoerlegging van de desbetreffende resoluties van de Veiligheidsraad af te dwingen”. Overigens stond Nederland in de
WEU hierin niet alleen: naast Groot-Brittannië en Frankrijk, die al met oorlogsbodems in
de Golf aanwezig waren, besloten ook België, Italië en Spanje schepen te sturen.528 Dat een
overgrote meerderheid van politiek Den Haag de marinemissie steunde, leek aan te sluiten
bij de standpunten die leefden in de Nederlandse samenleving. Medio augustus wees een
enquête uit dat 82% van de ondervraagden voor de uitzending was en 12% tegen.529
De beide fregatten vertrokken op 20 augustus uit Den Helder, onder meer uitgeleide
gedaan door de nieuwe CZMNED, viceadmiraal Haver Droeze, en minister van Defensie
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Ter Beek. De laatste liet weten dat zij een “zware doch eervolle taak” gingen vervullen.
Wat deze taak precies inhield was evenwel onbekend.530 Begin september, wanneer de
schepen in de Golf arriveerden, moest hier meer duidelijkheid over bestaan. Het aangekondigde ministeriële overleg in WEU-verband in Parijs op 21 augustus, alsook dat van
de chefs van staven en marinebevelhebbers van de betrokken lidstaten op 27 augustus,
leverden naast het aangeven van een voorkeur van inzet in en nabij de Straat van Hormuz weinig op. Onenigheid bleef onder meer bestaan over de aansturing en de te volgen ROE.531 Vooral deze ROE bezorgden Den Haag hoofdbrekens doordat het eerder had
aangekondigd dat het met de fregattenuitzending een vergelijkbare stap nam als de VS en
Groot-Brittannië met hun marinemissies. Deze landen leken evenwel een ruimere (lees:
geweld)interpretatie van de embargohandhaving te willen hanteren dan Nederland en
Frankrijk.532 Een op 25 augustus in de VN aangenomen nieuwe resolutie 665 over mogelijkheden eventueel met geweld schepen tot stoppen te dwingen (“to use such measures
commensurate to the specific circumstances as may be necessary under the authority of
the Security Council”), leek het Nederlandse kabinet op dit vlak lucht te bieden.533 De
gekunstelde bewoordingen waren zorgvuldig gekozen om de term blokkade, en hiermee het in werking treden van artikel 42 en bemoeienis van de Veiligheidsraad of een
multinationaal VN-Military Staff Committee, te voorkomen. Het gros van de staten met
marineschepen in (of op weg naar) de Golf-regio was hier tegen, om zo greep te houden
op de eigen eenheden, zeker waar het al dan niet gewelddadig ingrijpen betrof.534 De
KM-schepen bleven zodoende onder Nederlands commando optreden, hoewel nauwe
samenwerking met andere vlooteenheden zeker niet werd uitgesloten.535 Op 31 augustus
kwam het tenslotte tot enige Europese samenwerking inzake taakuitvoering, operatiegebied, informatie-uitwisseling en logistiek. Het laatste bewerkstelligde dat Hr.Ms. Zuiderkruis, dat gelet op de moeizame WEU-besprekingen alsnog voor inzet gereed was gemaakt,
aanvang september in de thuiswateren bleef. De KM zou in het missiegebied voor de bevoorrading veelal gebruik gaan maken van de Britse RFA Olna. Pas later dat najaar zou bij
de aflossing van dit schip, het Nederlandse vaartuig naar het Midden-Oosten varen.536
Overigens verbaasden de Britten zich over de nu sterk op de WEU geënte Nederlandse beleidslijn. Vermoedelijk had Londen gezien het eerdere officiële Haagse standpunt, maar
ook onder invloed van de uitkomsten van het overleg tussen de operationele marinecommandanten, in de veronderstelling geleefd dat “de traditionele Nederlandse affiniteit zich
wederom zou manifesteren in ‘anglo-dutch’ cooperation”.537
In het licht van de stroperige WEU-besprekingen kreeg het kabinet tijdens een Kamerdebat op 4 september niet alleen van oppositiezijde maar ook van de eigen fracties kritiek. VVD-Kamerlid en oud-marineofficier J.D. Blaauw sprak zijn ongenoegen uit over de
gebrekkige Europese coördinatie en plaatste vraagtekens bij overleg met Den Haag over
geweldstoepassing tijdens een escalerende operatie. Daarnaast vonden hij en Kamerlid
M. Leerling van de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) de chicanes rondom het al
dan niet uitzenden van de Zuiderkruis onnavolgbaar. Groen Links bleef benadrukken dat
het uitsluitend inzet van de schepen onder VN-commando steunde, en meende dat door
het ontbreken van zowel deze bevelstructuur als die van de WEU de Nederlandse fregatten
in een “onduidelijke situatie [verkeerden]”. Minister Ter Beek pareerde de kritiek door er
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onder meer op te wijzen dat de procedure van opschaling bij aanhouding van een koopvaardijschip de regering voldoende tijd verschafte per satelliettelefoon over het gebruik
van boordwapens te beslissen. Daarnaast richtten naar zijn zeggen de Fransen een WEUcoördinatieorgaan bij de eigen marinestaf in, waarheen lidstaten liaisonofficieren konden
afvaardigen. Verder kende het Europese veiligheidsorgaan “verschillende bevoorradingsschepen” in het operatiegebied en droegen de Britten op logistiek gebied zorg voor de
Nederlandse fregatten. Inzet van Hr.Ms. Zuiderkruis was voor het moment zodoende
overbodig. De bewindsman sloot af door te verwijzen naar een staaltje multinationale
samenwerking: Nederlandse Stinger-teams van het Korps Mariniers embarkeerden die
dagen op Kreta op Belgische MCM-vaartuigen die zich naar het Golf-gebied begaven.
De Kamer maakte het de regering hierna niet moeilijk en schaarde zich in groten getale
achter het Golf-beleid.538
Anders dan wat oud-minister van Defensie Ter Beek in zijn memoires opmerkt, stemde
de Tweede Kamer overigens niet “voor het eerst in de geschiedenis” in met geweldgebruik
in vredestijd, anders dan voor zelfverdediging, wat “de weg [opende] naar een rol van
Nederland in vredesafdwingende operaties”.539 Het parlement deed dit al in juni 1950
met zijn goedkeuring voor de Korea-missie van de torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen.
Wat verder opvalt is dat de horizon van de Nederlandse politieke leiding zich beperkte
tot die van tactische inzet in WEU-verband. Wat de Amerikanen of overige landen die
bijdroegen aan de multinationale vloot logistiek overwogen, leek bij de besluitvorming
geen rol te spelen. Een opvallend gegeven gelet op de belangrijke rol die de U.S. Navy
in de gehele campagne voor alle betrokken marines zou innemen (te denken valt aan
patrouillecapaciteit, vuurkracht, inlichtingen, enzovoort) net als overigens het manco
waarmee deze NAVO-bondgenoot op zee kampte: een structureel tekort aan transport- en
bevoorradingsschepen.540
De marineleiding maakte er geen geheim van graag in de controle van het handelsembargo te willen participeren. In die zin juichte ze de inzet van de fregatten toe. De plaatsvervangend chef Marinestaf, SBN Veenendaal, reageerde derhalve enthousiast op een vraag
van minister Ter Beek welke taken de zeestrijdkrachten in het missiegebied moesten
uitvoeren: “Heer minister, u zegt het maar.” Terecht concludeerde de bewindsman dat in
een periode waarin een nieuwe defensienota in zicht kwam, de krijgsmachtdelen, in dit
geval de marine, zich graag etaleerden.541 De KM achtte het, in de woorden van CZMNED
viceadmiraal Van Renesse, “nuttig en noodzakelijk” dat een eigen bevoorradingsschip de
uitzending van de twee fregatten naar het Midden-Oosten begeleidde. Ook maakte de
vlagofficier op 15 augustus 1990 er ten overstaan van de pers geen geheim van aldaar met
de Royal Navy te willen samenwerken. “Onze marine”, aldus Van Renesse, “lijkt op die
van de Engelsen. We werken nauw met hen samen, we oefenen regelmatig gemeenschappelijk en hebben gezamenlijke ervaringen uit het verleden. Voor ons is het geen punt dat
de Britten het overall-commando zouden voeren”.542
Dit waren netelige opmerkingen op een moment waarop politiek Den Haag nog niet
zover was dit standpunt in te nemen. Pas de aanvaarding van VN-resolutie 665 eind
augustus en matiging van het Britse standpunt inzake de interpretatie van de wijze van
handhaving van het handelsembargo, brachten de ROE van de Royal Navy dichter bij het
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door Nederland voorgestane mandaat. De kwestie van het bevoorradingsschip, waarmee
een maximale flexibiliteit van het KM-smaldeel kon worden bereikt, passeerde ook al
eerder de revue. Ter Beek deed dit af met de opmerking dat Nederland niet de indruk
moest wekken de klus alleen te willen klaren.543 Ambtelijk adviseur bij de DAB H.P.M.
Kreemers merkte op dat de bevoorrader Poolster (in dienst sinds 1964) te oud was en
de modernere Hr.Ms. Zuiderkruis in onderhoud lag. Ook zouden de bevelhebber der
Zeestrijdkrachten, viceadmiraal Van Foreest, en de nieuwe CZMNED, viceadmiraal Haver
Droeze, op 24 augustus van mening zijn geweest dat het laatstgenoemde schip nodig was
voor oefeningen.544
Het laatste gegeven is interessant, omdat beide vlagofficieren hiermee zouden aangeven
dat de KM niet in staat was een bevoorrader met de fregatten mee te sturen en zij de inmiddels afgezwaaide Van Renesse zo weerspraken. Haver Droeze verklaarde later in een
interview evenwel zich niet in het door Kreemers’ geschetste standpunt te herkennen.
De oud-vlootvoogd meende dat de ministeriële leiding er toentertijd louter naar streefde
het profiel van de KM en hiermee dat van Nederland niet te groot te laten worden. Tevens
merkte hij op dat hij en zijn staf in Den Helder het niet altijd met de standpunten van
de Haagse Marinestaf van Van Foreest eens waren.545 Uit diverse bronnen blijkt dat het
niet zozeer de toenmalig CZMNED, maar de waarnemend BDZ, SBN Veenendaal, was die
de argumentatie van de politieke leiding en Van Foreest mede ingaf en steunde.546 Ook
zijn er kanttekeningen te plaatsen bij Kreemers en Veeneendaals technisch inhoudelijk
getinte opmerkingen. Hr.Ms. Poolster, die voldeed aan alle operationele eisen, was weliswaar geen nieuw schip, maar tal van coalitiemarines in de Golf-regio opereerden met
oude bevoorradingsschepen.547 Hr.Ms. Zuiderkruis rondde, zoals eerder vermeld, eind
augustus het onderhoud af en was met het oog op het aanvankelijk uitblijven van logistieke afstemming in WEU-verband gereed voor inzet. Overwogen werd het schip onder
Britse begeleiding naar de Golf-regio te sturen.548 Haver Droeze lijkt daarom gelijk te
hebben dat de (ambtelijk) politieke top vooral om politieke redenen liever geen bevoorrader mee wilde uitzenden. Dat de Zuiderkruis onder dreiging van spaak lopende WEUonderhandelingen over logistieke steun, in het geheim versneld alsnog missiegereed werd
gemaakt maar door een uiteindelijk bereikt Europees akkoord niet vertrok, lijkt deze
constatering te onderstrepen.
Om de overzeese inzet van de Koninklijke Marine en de hiermee gepaard gaande beleidsdoelen in de periode augustus - september 1990 te kunnen vergelijken met die van
de Angelsaksische en overige coalitiegenoten, komen hierna de achtergronden van de
uitzendbeslissingen in de VS, Groot-Brittannië, westerse leden van het Gemenebest en
enige WEU-lidstaten aan bod.
Het Verenigd Koninkrijk nam als eerder opgemerkt bij monde van premier Thatcher
vanaf het begin van de Koeweit-crisis een offensief standpunt in. Britse belangen in de
Arabische Golfstaten wat betreft olie, eigen ingezetenen, exportmogelijkheden en de relatie met de VS alsook lippendienst aan de internationale rechtsorde wogen hier mee. Op
de dag van de Iraakse invasie, 2 augustus, gaf de premier de order de twee overige oorlogsschepen die East of Suez opereerden, koers laten te zetten naar de Perzische Golf om
het daar al patrouillerende fregat HMS York bij te staan. Daarnaast sprak zij (de Iron lady
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bevond zich in de VS) diezelfde dag onder vier ogen met de Amerikaanse president. Deze
had inmiddels eenheden van de U.S. Navy in de Perzische Golf in alarmstatus gebracht
en marine-eenheden in de Indische Oceaan opdracht gegeven in noordelijke richting op
te stomen.549 De Amerikanen startten na het groene licht van Saudi-Arabië op 7 augustus
operatie Desert Shield, die president Bush de volgende dag publiekelijk aankondigde.550 De
Britten begonnen op 9 augustus hun eigen militaire ontplooiing in de Golf-regio. Thatcher
benadrukte dat bij de handhaving van het handelsembargo tegen Irak geweld niet kon worden uitgesloten.551 Pas op 31 augustus kon de Royal Navy met haar nu drie oorlogsschepen
tellende Armilla Patrol, ondersteund door de RFA Orangeleaf, overgaan tot het controleren
van de scheepvaart op Irak. Haar operatiegebied bevond zich in het noordelijke deel van de
Perzische Golf, waarbij zij nauw samenwerkte met de U.S. Navy.552
Australië besloot na Amerikaanse druk op 9 augustus twee geleidewapenfregatten en
een bevoorradingsschip te sturen, die binnen vijf dagen zee kozen.553 De volgende dag
zegde Canada de uitzending van twee (oude) torpedobootjagers en een bevoorradingschip toe, die op 24 augustus zee kozen.554 Frankrijk versterkte net als Groot-Brittannië zijn marine (één fregat) bij de Perzische Golf. Op 3 augustus volgde de order aan
twee kleine oorlogsschepen elders in de Indische Oceaan op te stomen naar de Golf van
Oman, medio augustus gevolgd door twee fregatten die uit Djibouti kwamen. Tevens
vertrokken op 13 augustus uit Toulon het vliegkampschip Clemenceau, een kruiser en
een bevoorradingsschip met als bestemming Djibouti.555 De Duitse Bondrepubliek, op
dat moment volledig in beslag genomen door de eindfase van de onderhandelingen over
de hereniging van West- en Oost-Duitsland, verwees net als in 1987 naar haar grondwet,
die militair optreden buiten het NAVO-verdragsgebied zou uitsluiten.556 België verklaarde
op 13 augustus twee mijnenjagers en een bevoorradingsschip uit te zenden, aanvankelijk
slechts naar de oostelijke Middellandse zee. Op 6 september viel het besluit de vaartuigen te laten opstomen naar het Golf-gebied en een fregat te laten patrouilleren nabij de
Straat Bab el Mandeb.557 Denemarken, ten slotte, maakte op 31 augustus bekend een
korvet te sturen voor de handhaving van het embargo.558
In het licht van het bovenstaande week het moment waarop de Nederlandse regering
de uitzendmissie aankondigde niet noemenswaardig af van dat van overige westerse landen, hetgeen de eerdere kritiek van oppositiepartij VVD weerspreekt. De meeste coalitiegenoten, zoals Australië, België, Canada en Italië, kregen net als Den Haag te maken met
Amerikaanse druk. Bij de Franse beslissing in de coalitie te participeren speelde vooral
het verwerven of behouden van invloed op de besluitvorming en ontwikkelingen in het
crisisgebied zelf mee. Het Verenigd Koninkrijk stelde zich onder Thatcher offensief op,
waarbij de overwegingen in Londen grotendeels neerkwamen op verdediging van eigen
overzeese belangen en optrekken met de VS, hoewel en marge eveneens principezaken
meewogen. Het Britse besluitvormingsproces week zodoende af van dat van Nederland,
waar evenzeer zorgen speelden over landgenoten en “vitale belangen” als de olieaanvoer,
maar waar bij het kabinetsbesluit minstens evenzeer principiële zaken als de internationale rechtsorde meewogen.
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Nederlands optreden in de Golf-regio: operaties in Angelsaksisch en weu-verband
Nederlandse marineschepen zouden in de periode september 1990 - juni 1991 in het
Perzische Golf-gebied opereren, in door de VS en België gecommandeerde vlootverbanden. Het Belgische commando kwam hierbij voort uit WEU-afspraken. De betrokken
lidstaten van deze organisatie kwamen op 31 augustus 1990 overeen zaken te coördineren als taakstelling, operatiegebieden, informatievoorziening en logistiek. In het voorjaar van 1991 kwam het tevens tot (meer) operationele aansturing. De tussenliggende
periode kenmerkte zich geenszins als een rechte lijn naar verdergaande multinationale
WEU-integratie. Integendeel. De Nederlandse marineschepen opereerden in multinationale en tegelijk binnenlands woelige baren, die hen heen en weer deden slingeren tussen
flottieljes met een Europees-Frans karakter tot die met een Brits-Amerikaans stempel.
De deelname aan deze diverse multinationale verbanden was terug te voeren op onderscheidene strategische (inter)nationale standpunten, militaire noodzakelijkheden of vertrouwdheid van de KM met de Britse zeestrijdkrachten. Gezien deze achtergronden, maar
ook met het oog op een van de in dit onderzoek geformuleerde centrale vragen, de KMinzet overzee te spiegelen met die van de Royal Navy (of Gemenebest-marines) en waar
mogelijk met die van de Belgische zeemacht, volgt hieronder een analyse van de operaties
van de Nederlandse marine-eenheden. Deze wordt voorafgegaan door een overzicht van
de organisatie en logistiek van de maritieme eenheden, hun missiegebieden, alsook het
takenpakket en te volgen ROE.
Medio augustus 1990 waren er besprekingen tussen de KM en de Royal Navy over mogelijke samenwerking in het Perzische Golf-gebied wat betreft de maritieme embargooperaties tegen de handelsvaart op Irak in de zogeheten Multinational Interception Force
(MIF). Deze leidden uiteindelijk tot afspraken met de Britten op het gebied van inlichtingen en logistiek. De multinationale coördinatie van de Nederlandse schepen was het
resultaat van maandelijks overleg in WEU-kader onder Franse leiding (Parijs bekleedde
het voorzitterschap van de organisatie), direct gevolgd door afstemming in een algemeen internationaal overleg van alle betrokken coalitiecommandanten in Bahrein onder
VS-voorzitterschap (COMUSNAVCENT, vice admiral H.H. Mauz jr.). In een latere fase zou
de vergadering van de WEU-taakgroepcommandanten onder wisselend voorzitterschap
plaatsvinden. Aldaar kwamen zaken als operatiegebieden en te volgen procedures aan
bod. Wat de command and control betrof, bleven de schepen evenwel onder nationaal
bevel vallen.559
Met het naderen van een datum waarop de coalitie aan de hand van VN-resolutie 678
met geweld de bevrijding van Koeweit kon doorvoeren, 16 januari 1991, kwam het na
een zwaar bevochten afstemming met Den Haag (zie elders in dit hoofdstuk) tot afspraken over commandolijnen voor de Nederlandse schepen, die voortaan zouden opereren
in een groter Amerikaans vlootverband. De inzet van de KM in de Golfwateren stemde de
TG 429.9 (het smaldeel waar de Nederlandse vaartuigen in de periode augustus 1990 - april
1991 bij waren ingedeeld) direct af met CTF 150, COMUSNAVCENT vice admiral S.R. Arthur
(die vice admiral Mauz had opgevolgd) en de CTF 154, rear admiral D.P. March. Dit gebeurde veelal na overleg met de CZMNED, VADM Haver Droeze. Voor wijzigingen in de
inzet, taken en missiegebieden vond wat betreft de meer lange termijn stelselmatig per341
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soonlijk overleg plaats tussen de Nederlandse CTG en de Amerikaanse schout-bij-nacht
March. Bijsturing op de korte termijn geschiedde door berichten en radiotelefonie. Direct aansturend overleg met andere marines dan de U.S. Navy, vond gedurende operatie
Desert Storm, de codenaam voor de herovering van Koeweit, uitsluitend met captain
Royal Navy C. Craig plaats inzake operaties van de aan boord van Hr.Ms. Zuiderkruis
gestationeerde Britse Seaking-helikopters van 826 Naval Air Squadron. Een situatie die
tot 28 februari, de dag van het staakt-het-vuren met Irak, voortduurde. Hierna deden
de eerdere afspraken in MIF-verband (maandelijkse WEU-afstemming en algemene afstemming over embargo-operaties) weer opgeld.560 De aflossing van de fregatten en het bevoorradingsschip aanvang april 1991 door drie mijnenjagers, bracht de laatste taakgroep
formeel onder de tactical control van een WEU-officier die verantwoordelijk was voor de
Belgisch-Frans-Nederlandse MCM-operaties voor de kust van Koeweit. Met het vertrek
van Hr.Ms. Zierikzee uit de Golf-regio eind juni, verviel voor de Nederlanders ook deze
aansturing.561 De walcontingenten van de Geneeskundige Dienst der Zeemacht, die tussen eind januari en eind maart 1991 zowel nabij Jebel Ali als het eiland Muhurrak (Bahrein) te vinden waren, waren deels opgenomen in de Britse evacuatieketen.562
Veel van de zaken betreffende de logistiek die voor de inzet van de Nederlandse mijnenjagers in 1987-1989 golden, deden ook opgeld in 1990-1991. De Nederlandse schepen
konden tijdens hun transit vanuit Europa naar het operatiegebied de nodige voorraden
inslaan en (kleine) herstelwerkzaamheden uitvoeren in de Britse en Franse marinesteunpunten Gibraltar en Djibouti. Task Group 429.9 had in het missiegebied verscheidene
havensteden van het Arabisch schiereiland als basis. Jebel Ali in de VAE was hiervan de belangrijkste. Ook de Royal Navy maakte gebruik van Jebel Ali, alwaar zij de Nederlanders
in het begin wegwijs maakte. Daarom richtte de KM in deze haven een logistiek steunpunt in. Er was genoeg kaderuimte en er waren goede mogelijkheden voor beveiliging en
opslagruimte, en vlakbij bevond zich een burger- en een militair vliegveld. Alleen in de
laatste fase van de oorlog, toen de schepen meer noordelijk opereerden, maakten de Nederlanders meer gebruik van Dubai en Bahrein. Tijdens de embargo-operaties verzorgden civiele vliegtuigen het transport vanuit Nederland. Nadat de oorlog was uitgebroken
en luchtvaartmaatschappijen niet langer op de Golf-regio vlogen en een internationaal
akkoord over militair transport uitbleef, had de KM nauwelijks een andere optie dan het
vervoer zelf ter hand te nemen met P-3C Orion-toestellen, die tot vier ton aan materiaal
konden meenemen. Deze relatief langzame en niet op transport gebouwde vliegtuigen
zouden uiteindelijk naar tevredenheid in deze rol functioneren. Onder andere omdat zij
dankzij hun grote actieradius, en in tegenstelling tot Fokker F-27 vrachtvliegtuigen van de
luchtmacht, in twaalf uur non-stop naar de Golf-regio konden vliegen.563
Het materieel arriveerde op een van de vliegvelden rondom Dubai. De route naar de
schepen was verschillend: vlieghaven-helikopter-schip, of vlieghaven-haven-RFA Olna (later
Hr.Ms. Zuiderkruis of andere coalitie-bevoorraders)-fregat, of door tussenkomst van het
Amerikaanse bevoorradingssysteem. Dit laatste berustte zowel op walsteunpunten als op
varende steunpunten. De varende steunpunten waren drie grote multifunctionele bevoorradingsschepen die elk een deel van de Perzische Golf bestreken. Vanaf de walsteunpunten
werden alle goederen afgeleverd op de varende steunpunten. Hier vandaan vond met grote
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helikopters het transport van met spoed door oorlogsschepen benodigde zaken plaats. De
overige goederen werden vanaf de varende steunpunten verdeeld over de bevoorraders, die
op hun beurt weer de oorlogsschepen bevoorraaden. Naar Nederlandse maatstaven was
dit een trage logistieke organisatie, vooral gelet op de omvang ervan en het type betrokken schepen, die bovendien in wisselende gebieden opereerden.564 De MIF-patrouilles van
de fregatten in de periode september - december 1990 kenden veelal een duur van negen
dagen, afgewisseld met drie dagen rust en onderhoud in een haven.565
De natuurlijke omgevingsfactoren waren in wezen dezelfde als gedurende de
MCM-operaties in 1987-1989 (zie hoofdstuk 5). Wel ondervonden de bemanning van
de Philips van Almonde, die begin maart nabij Koeweit voer, net als het scheepsvolk
van de mijnenjagers die in april-mei 1991 mijnenruimingsacties ondernamen, last van
de rookwolken van brandende olie-installaties. Aan dek werkte het personeel met beschermkapjes voor de mond en de luchtfilters van de oorlogsbodems moesten vaker
worden vervangen.566 Daarnaast was het zicht voor MCM-operaties nabij Koeweit minder
dan elders in de Golf; de ondiepere wateren in het gebied en de zanderige monding van
de Shatt al Arab waren hier debet aan.567
De navigatie in de Golf stelde gelet op onder meer de nabijheid van de kust striktere
eisen in vergelijking met die in de Noord-Atlantische wateren. Het was gezien de delicate
verstandhouding met de Arabische kuststaten en Iran belangrijk dat de oorlogsschepen
de territoriale wateren niet anders dan voor ‘onschuldige doorvaart’ gebruikten. Koopvaardijschepen kenden deze restrictie niet.
Naarmate het conflict zich voortsleepte, breidde de aanvankelijke inzetzone van de Nederlandse schepen, een gebied tussen 58º O en 54º O, zich in noordwestelijke richting
uit tot 27º 30N. Vanaf medio december 1990 omvatte het in theorie het gehele gebied
vanaf de Straat Bab el Mandab via de Golf van Oman tot 27º 30 N. De WEU-landen
hadden hierin een WEU-area of common interest bepaald dat grosso modo lag tussen 53º
30’O en 58º O en dat de Europese landen verder onderverdeelden.568 Vanaf 10 januari opereerden de KM-fregatten in Amerikaanse carrier-groepen oostelijk van Bahrein
en het bevoorradingschip Zuiderkruis nabij 54º O. Vanaf 31 januari 1991 kregen de
Nederlandse schepen van Den Haag toestemming voor inzet in de gehele Golf.569 In de
praktijk opereerden zij tot het bestand juist ten noorden van de eerder genoemde breedtegraad.570 Pas na het staakt-het-vuren van 28 februari hielden een van de fregatten en
later de mijnenjagers zich op nabij de kust van Koeweit.
Takenpakket, embargo-operaties, escorte, bevoorrading en mijnenbestrijding en roe
Wat betreft de toegewezen operatiegebieden van de embargo-operaties patrouilleerden de
Nederlanders, zoals de meeste Europese eenheden, vanaf aanvang september 1990 even
westelijk van de Straat van Hormuz. Het gros van de noodzakelijke boardings vond zoals te
verwachten viel elders plaats: zowel in het centrale deel van de Perzische Golf, de Rode Zee,
nabij de Straat Bab el Mandab, de Arabische Zee en de Golf van Oman. CTG KTZ A.C.H.M.
van Gurp gaf toe dat dit wel eens “scheve ogen” gaf.571 Vanaf eind december legden de
Nederlanders in oefeningen meer het accent op escorte met carriers en de ondersteuning
van offensieve handelingen. Vanaf 10 januari tot eind februari kwam het takenpakket me343
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rendeels neer op escorte van Amerikaanse vliegkampschepen en bevoorradingsschepen van
de coalitie en (Hr.Ms. Zuiderkruis) ravitaillering van oorlogsschepen. In het laatste geval
betrof het zowel de bevoorrading van de U.S. Navy carrier Task Forces als WEU-eenheden die
in het zuidoostelijk deel van de Golf de embargo-operaties voortzetten.572
Tijdens de MCM-operaties in 1988 was gebleken dat de KM aanvankelijk minder goed
was ingesteld op ruiming van verankerde mijnen. In 1991 werden dergelijke wapens,
naast grondmijnen, nabij Koeweit te ruimen mijnenvelden vermoed. Onderweg naar
het missiegebied namen Nederlandse mijnenjagers daarom in Brest van de Franse marine
met lichte explosieven uitgeruste ‘knipscharen’ over. De bedoeling was bij een MCM-operatie de kettingen van verankerde mijnen steeds door een met een ‘schaar’ uitgeruste PAP
te laten omklemmen. Na de ‘afstoting’ van de schaar moest de detonatie van een kleine
explosieve lading volgen, waarna de ketting zou breken en de mijn naar het wateroppervlak zou drijven om deze dan met boordgeschut onschadelijk te maken. De Marine
nationale paste deze, vooral voor diepere wateren geschikte, methode vanaf eind jaren
tachtig toe. Dit kan verklaren waarom de KM er niet eerder belangstelling voor toonde:
het werkterrein van de Mijnendienst betrof normaliter de ondiepe kustwateren van België, Nederland tot Denemarken, waar mijnen veelal op de bodem liggen. In dergelijke
gevallen was het beter te werken met duikers of er met een PAP een explosieve lading naast
te leggen. In de Perzische Golf waren evenwel diverse typen mijnen te vinden, waaronder verankerde.573 Vermoedelijk zou het daar noodzakelijk zijn met de ‘knipschaar’ te
werken. In de praktijk kozen de Nederlanders er, gelet op de bijkomende risico’s voor
ruiming van naar de oppervlakte gedreven mijnen, voor verankerde mijnen onder water
met explosieven te ruimen.574
Wat opvalt is dat de Mijnendienst al eerder in diepe wateren mijnen had gezocht, zoals
in de Rode Zee en de Golf van Suez in 1984 en in de Golf van Oman en de Perzische
Golf in 1987-1988. In het laatste geval waren er met duikers en de PAP op dieptes van
dertig en zestig meter verankerde mijnen geruimd. Kennelijk vormde dat toen (na het
afkijken van Amerikaanse aanpak geen beletsel. Dat de Mijnendienst afzag van het gebruik van de ‘schaar’ lag wellicht ook aan de relatieve ondiepte van de wateren waarin
de mijnen zich bij Koeweit bevonden: tussen de 15-30 meter.575 Niet veel anders dan de
kustgebieden langs de Noordzee.
De ROE voor de Nederlandse strijdkrachten tijdens de embargo-operaties kwamen er op
neer dat een commandant internationale stopsignalen liet geven als gevraagde informatie
over een schip of lading uitbleef of de ontvangen gegevens in zijn ogen onvoldoende of
onbetrouwbaar leken. Negeerde het koopvaardijschip deze, dan volgde beheerste dwang,
oplopend van intimiderende manoeuvres tot het lossen van waarschuwingsschoten voor
de boeg. Voor verdere vormen van beheerste dwang was vooraf toestemming van de
minister van Defensie vereist.576 Dit stond in de wandelgang ook wel bekend als “Even
Coevorden [de woonplaats van de minister] bellen”.577
Na de start van operatie Desert Storm op 16 januari 1991 golden nieuwe ROE. In het
geval van een militaire confrontatie vielen de schepen onder tactical control van de lokale
Amerikaanse marinebevelhebber, maar de Nederlandse regering hield in de persoon van
de minister van Defensie te allen tijde de nationale zeggenschap een veto uit te spre344
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ken over de voorgenomen of opgedragen activiteiten van de Nederlandse marine-eenheden.578 De scheepscommandanten konden in geval van zelfverdediging terugvallen op
het interpreteren van de letterlijke tekst van artikel 51 van het VN-handvest, die hiervoor
onverkort de vereiste stelde van een gewapende aanval. Een dergelijk zelfverdedigend
optreden diende steeds proportioneel te zijn.579
Bij de U.S. Navy woog het incident met het USS Stark in 1987, waarbij de Iraakse
luchtmacht abusievelijk dit fregat zwaar beschadigde met Excocet-raketten, belangrijk mee
bij de inschatting van de Iraakse mogelijkheden de coalitievloot vanuit de lucht aan te vallen.580 Het betrof hier overigens niet alleen potentiële vijandelijke aanvalsvluchten vanaf
vliegbases in Irak en Koeweit. Na 26 januari 1991 hielden de multinationale zeestrijdkrachten ook rekening met een dreiging vanuit oostelijke richting. COMUSNAVCENT keek,
mede beïnvloed door de schermutselingen met het regime van ayatollah Khomeini in
1988, met argwaan naar manoeuvres van de lucht- en zeestrijdkrachten van Teheran, die
“operated uncomfortably close to coalition forces”.581 Dat eind januari tientallen uitgeweken Iraakse jachtbommenwerpers ongestoord op Iraanse vliegbases hadden kunnen
landen, voedde het Amerikaanse wantrouwen jegens Iran. De U.S. Navy sloot niet uit
dat Teheran toe zou staan dat de Iraakse toestellen verrassingsaanvallen zouden uitvoeren. Deze vliegtuigen konden nu hun vluchttijd bekorten en lange tijd ongezien blijven
dankzij parallel aan de Perzische Golf gelegen gebergten in Iran, alvorens nabij de carriertaakgroepen te opereren.582
Verder waren de scheepsbemanningen zich bewust van de naam die de Iraakse dictator
Hoesein had opgebouwd op het gebied van biologische en chemische wapens. Hij had
deze gebruikt tijdens de oorlog tegen Iran en tevens bij het onderdrukken van binnenlands Koerdisch verzet. Het regime in Bagdad bezat de nodige overdrachtsmiddelen,
zoals de Scud-raket, om deze dodelijke wapens in te zetten.583
Zeemijnen vormden ten tijde van de Golfoorlog een serieuze bedreiging voor alle schepen in de Perzische Golf. De risico’s bleven geenszins beperkt tot het noordelijke deel
van de Golf nabij de kust van Koeweit. Naast het feit dat er in tegenstelling tot de jaren
1987-1988 meer moderne grondmijnen te vinden waren, was de mijnenleg veelal op
slordige wijze uitgevoerd (soms zaten de mijnen nog in hun verpakking). Daardoor waren tal van deze wapens niet alleen in bekende en vermoede velden in de aanlooproutes
van Koeweit te vinden, maar dreven ze, van hun ankers geslagen en door de stroom
meegevoerd, eveneens elders in de Perzische Golf.584 Uitkijkposten, zoals op de boeg van
de Nederlandse fregatten, waren zodoende noodzakelijk.585 De Jacob van Heemskerck en
de Philips van Almonde namen zo alleen al in de loop van januari 1991 veertig mijnen of
mine like objects in deze wateren waar.586
Gezien de dreiging van lucht-lucht- en oppervlakte-luchtraketten, vond vóór hun uitzending een omvangrijke aanpassing van de MLD-boordhelikopters plaats. Doordat de
OB-taak van de hefschroefvliegtuigen verviel (Irak bezat geen onderzeeboten) kregen de
Lynx-toestellen onder meer de beschikking over zogeheten radar warning receivers en
chaff and flare dispensers tegen inkomende raketten en ter misleiding van vijandelijke
radarsystemen.587
Tenslotte waren de westerse marines beducht voor aanslagen op zee of in Golfhavens.
345
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Scenario’s liepen (net als de Iraanse Pasdaran enige jaren daarvoor) uiteen van met RPG’s
uitgeruste Iraakse terroristen in speedboten tot zelfmoordcommando’s in met gasflessen
beladen kleine vliegtuigen.588
Als opgemerkt bestonden er verschillen van inzicht tussen de diverse coalitiepartners
over de toepassing van beheerste dwang gedurende de MIF-operaties en de inzet van
geweld tijdens operatie Desert Storm. Landen als België, Italië en Denemarken traden zeer behoedzaam op, waarbij de eerste twee landen zelfs hun schepen in de Golf
van Oman terugtrokken en het Scandinavische vaartuig zich niet aan grote risico’s
mocht blootstellen, waardoor het in de uiterst zuidoostelijke regio van de Perzische
Golf verbleef.589 Nederland probeerde bij de MIF-operaties officieel een middenpositie
in te nemen door WEU-richtlijnen te handhaven en minder dicht bij de Angelsaksische
bondgenoten te manoeuvreren. Verder bleef het full command strikt bij de eigen minister van Defensie. Interessant is dat de Royal Navy net als in 1987-1988, het eigen
optreden als meer gematigd zag in vergelijking met dat van haar Amerikaanse en Australische tegenhangers. De Britse taakgroepcommandant verklaarde bijvoorbeeld over
de MIF-inzet: “[…] at sea, no nation wanted to share the guidance given to its ships,
particularly its robust measures against Iraqi vessels […]. Ministers were sensitive that
undue Coalition force might be used by Saddam as a propaganda tool, or might even
trigger massive escalation. The US and the Australians were a particular worry, their
military culture not being noted for its subtle self-restraint”.590 Overigens bleken de
Nederlanders tijdens het coalitie-offensief in januari-februari 1991 ter zee alsnog de
Angelsaksische kaart te spelen. Zij opereerden niet langer in WEU-context, participeerden volledig in Amerikaanse carrier-taakgroepen en voeren hierbij in het centrale deel
van de Perzische Golf.591
Communicatie en informatie-uitwisseling tussen de coalitiemarines verliepen grotendeels probleemloos. Zo was de beeldopbouw voor de luchtverdediging voortreffelijk
dankzij onderling verkregen gegevens van vooral de U.S. Navy. Verder bleken in NAVOcontext opgezette specialismes ook prima te voldoen voor andere doeleinden. Zo kon
(Nederlands) onderzeebootbestrijdingspersoneel makkelijk andere taken verrichten zoals
de opbouw van het oppervlaktebeeld in de Golf. Daarnaast bewees zich dankzij het
Noord-Atlantische pact de onmisbaarheid van structurele multinationale samenwerking.
Te denken valt aan zaken op het operationeel-technische vlak, zoals standaardisatie van
verbindingen, materieel, procedures en tactisch-organisatorische concepten. Illustratief hiervoor was dat Hr.Ms. Zuiderkruis eind januari 1991 als escorte twee Argentijnse
fregatten kreeg toegewezen. Deze konden slechts communiceren over niet-beveiligde
verbindingslijnen en van ondersteuning van het luchtbeeld was geen sprake. Een Amerikaanse kruiser die vijftig mijl noordelijker een luchtverdedigingspositie innam, bleek
het luchtbeeld voor het opmarsgebied goed te kunnen verzorgen, waardoor de tocht toch
zonder grote risico’s te volbrengen was. Inzake de communicatie tussen aanwezige U.S.
Navy-eenheden bestonden op een hoger niveau aanvankelijk wèl problemen. Het betrof
de contacten tussen de commandogebieden van de U.S. Navy. Hieraan lag een verschil
in de (technische) standaard tussen het Pacific en het Atlantic Command ten grondslag.
Dit euvel werd allengs opgelost door de verwerving van extra apparatuur.592 Klein leed,
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tenslotte, werd veroorzaakt door een ware overload aan informatie en berichtenverkeer.
Zo verklaarde de Britse captain Craig op dagbasis soms achthonderd berichten af te handelen.593
Tijdens de door WEU-lidstaten en overige westerse marines ondernomen MIF-operaties,
maar ook bij de participatie in en de bevoorrading van vliegkampschip-taakgroepen in
1990-1991, werd de KM ingezet en voeren Nederlandse marineschepen veelal samen met
oorlogsbodems uit het Britse Gemenebest of die van de U.S. Navy. Ook vielen zij zelfs
enige weken onder het operational control van een Amerikaanse vlagofficier. Daarom kan
ook in deze casus worden ingegaan op de vier centrale vragen van deze studie: in hoeverre
was er sprake van een militair-maritieme traditie van out-of-area operaties als onderdeel
van het buitenlands beleid, was de KM in dezen speelbal of medespeler, hoe was de verhouding met Angelsaksische (en overige) marines, hoezeer bepaalden binnen- en buitenlandse percepties deze marinemissie, en in welke mate droeg de missie-invulling bij aan
de Nederlandse beleidsdoelstellingen. Zodoende komen onderwerpen als de afstemming
van de bevelsverhoudingen, de Brits-Nederlandse logistiek en communicatie, de opstelling en beleidsdoelen van overige Noord-Atlantische bondgenoten en WEU-bondgenoten,
en niet in de laatste plaats nationale caveats en procedures, aan bod. Daarnaast geven de
invulling van het aangekondigde takenpakket (embargo-operaties, escorte en mijnenbestrijding) en de omgang met bedreigingen (luchtwapen, mijnen) voor de eigen schepen
zicht of de Koninklijke Marine in de Golfoorlog als afdoend beleidsinstrument voor de
Nederlandse politiek fungeerde.
Standpunten van politiek en marine tijdens de mif-operaties september - december 1990
De KM was door de MCM-operaties in de jaren 1987-1989 niet helemaal onbekend met
de Perzische Golf-regio als missiegebied. Niettemin was de lokale kennis beperkt, zeker
waar het de inzet en verzorging van fregatten betrof. Het gemis van een eigen bevoorradingsschip deed zich al snel voelen doordat de Nederlandse oorlogsschepen daardoor
afhankelijker waren van de wal en van coalitiegenoten, en een officieel geïntegreerd samenwerkingsverband uitbleef. Het lag volgens de commandant van Taakgroep 429.9,
KTZ Van Gurp, daarom voor de hand dat de Nederlanders zich richtten op de Britten,
die konden bogen op een lange ervaring in het gebied met de Armilla Patrol en lokale
historische banden. Kort voor het vertrek uit Nederland maar ook later in augustus,
voerde (de staf van) CZMNED in Londen besprekingen op de Admiralty. Deze betaalden
zich snel uit. Onder meer werd op het deel van de transit, de oostelijke Middellandse Zee
- Oman, in verband gevaren met twee Royal Fleet Auxiliaries. De eerste, vooral logistieke,
contacten in het Golf-gebied kwamen uitsluitend door tussenkomst van de Britten tot
stand. Daarnaast kregen de Nederlanders bij aankomst van de taakgroep in Fujairah,
594
VAE, op 8 september 1990 een uitgebreide briefing aan boord van het fregat HMS York.
Dit laatste was door de Britten op 22 augustus voorgesteld in een overleg tussen CZMNED
en CINCFLEET, die tijdens dit overleg eveneens aanstuurden op wekelijkse coördinerende
CTG-besprekingen in het missiegebied tussen de KM, de U.S. Navy en de Royal Navy, met
mogelijke uitbreiding met andere coalitiepartners.595
Op 9 en 10 september vond in Bahrein een multinationale marineconferentie plaats.
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Ongeveer dertig landen participeerden hierin. De WEU-landen gebruikten de eerste ochtend om onder Franse leiding een gezamenlijke operationele gedragslijn te bepalen, wat
door het nog ontbreken van voldoende politieke overeenstemming slechts ten dele gelukte.596 Onder meer wilden de Fransen erdoor drukken dat de WEU louter structureel
verantwoorlijkheid zou dragen voor maritieme choke-points als de Straat van Hormuz
en overige politiek minder gevoelige gebieden buiten de Perzische Golf.597 De algemene
vergadering die middag werd met het oog op het (politiek) heterogene gezelschap door
de voorzitter van de marineconferentie, COMUSNAVCENT, vice admiral Mauz, met zorgen tegemoet gezien. Zoals de aanwezige Australische afgevaardigde vaststelde waren
de bedenkingen van de Amerikaanse vlagofficier niet zonder grond: “the first day was a
dogfight”. Hij vervolgde: “There were Arabs going here, EU going there, British doing
this, and the French were ‘in charge’. The ROE that were being put forward by the various
groups and factions were obviously going to be useless”.598
De tweede dag van deze conferentie was succesvoller. Eenieder besefte dat er van een
formele alliantie zoals de NAVO geen sprake was en een centrale autoriteit ontbrak. Hierdoor bleef voor elke afzonderlijke marine het primaat van nationale command and control gelden met de ROE van het door de eigen regering verstrekte mandaat. Coordination
en cooperation waren het hoogst denkbare in deze situatie. Ook zagen de marine-vertegenwoordigers de noodzaak in van een vorm van centrale aansturing van de blokkade.
Tevens gingen de meeste aanwezigen ermee akkoord dat de VS deze taak op zich nam,
aangezien zij het merendeel van de multinationale scheepsmacht vulde en over de meeste
informatiebronnen beschikte. Frankrijk verwierp dit idee echter en drong aan op een
separate rol voor de WEU-zeestrijdkrachten, een standpunt waarvoor het alleen Italiaanse
steun kreeg. De Britten stelden daarop dat “political games were going on which had
less to do with efficient execution of the blockade and rather more to do with eroding
American domination of NATO and the newly formed Coalition”. De Royal Navy-vertegenwoordiger, en met hem ook zijn collega’s van Nederland, Canada en Denemarken
zagen meer in Amerikaanse coördinatie. Om het probleem op te lossen wees vice admiral
Mauz voor de resterende WEU-landen een separaat operatiegebied aan nabij de VAE, waar
nagenoeg geen “intercept action” plaatsvond. “They were happy”, aldus de U.S. Navy
vlagofficier, “and the rest of us got on with the program”.599
Van Gurp, die in Bahrein vergezeld werd door de chef-staf van de commandant Zeemacht in Nederland, commandeur H.W. van Vliet, leek het gelet op het bovenstaande en
vermoedelijk beïnvloed door de eerdere contacten met de Britten verstandig het WEU-spoor
te verlaten en “voor 100%” de Royal Navy te volgen.600 Een vertoornd Parijs stuurde hierop
een demarche naar Den Haag. Het Quai d’Orsay vroeg de Nederlandse ambassade of de
commandeur en de CTG op instigatie van Den Haag waren overgegaan “de ne pas jouer le
jeu UEO”. Dat de marineofficieren dit standpunt hadden ingenomen ten overstaan van de
vertegenwoordigers van Golfstaten, zou volgens de Fransen bovendien “weinig gelukkig”
zijn geweest voor het Europese imago. Parijs verbaasde zich hierover des te meer, omdat
Nederland tijdens het ministerieel-ambtelijke WEU-overleg van eind augustus nog naar een
zo nauw mogelijke WEU-coördinatie had gestreefd.601 De reactie van minister Ter Beek laat
zich raden. Deze was not amused en BDZ VADM Van Foreest stelde dat zijn vertegenwoordi348
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gers in Bahrein “puur gebaseerd op operationele redenen en zonder politieke beperkingen”
het Britse voorstel in het kielzog van de U.S. Navy te blijven en niet zozeer dat van de WEU,
te veel hadden omarmd.602 De viceadmiraal floot zijn officieren in het missiegebied dan
ook terug met de richtlijn “dat voortaan WEU-coöperatie voorop staat”.603 Masseerwerk van
de BDZ richting de Marine nationale en het als enige lidstaat (andere WEU-landen met vlooteenheden in de Golf-regio zagen hier van af) plaatsen van een permanente liaisonofficier
bij de WEU-cel in de Franse marinestaf, deden de lucht enigszins klaren. Een situatie die
verder verbeterde na een bijeenkomst op 13 september van alle CTG’s op de Franse tanker
Marne, waar overeenstemming werd bereikt over coördinatie van patrouillegebieden en
logistieke samenwerking. Het hierna maandelijks bijeenkomende coordination committee
wist in een “loose association” gemeenschappelijke interception procedures op te zetten, patrouillesectoren uit te zetten en gemeenschappelijke toewijzingen ervan door te voeren.604
De KM patrouilleerde hierbij in de weinig enerverende WEU-operatiegebieden (boardings
bleven gelet op eerdere controles door coalitiegenoten elders op de vaarroutes uit) even ten
westen van de Straat van Hormuz.605
De vs drong intussen aan op verdere versterkingen, waarbij de gedachten vooral uitgingen naar boots on the ground.606 Omstreeks eind september stuurden vooral de Arabische Golfstaten er op aan gewapende actie ter bevrijding van Koeweit niet uit te sluiten.
Nederland bood die weken na enige afwegingen (een optie P-3C Orions en 300 mariniers
te sturen viel ondanks een (publiekelijke) KM-lobby af )607 vergeefs een squadron F-16’s
aan. Tegelijkertijd speelde een neteliger vraagstuk hoe om te gaan met een Brits verzoek
om medische teams en genisten. Minister Van den Broek reageerde uiteindelijk op 8 oktober afwijzend op deze aanvraag door erop te wijzen dat zolang onderhandelingen over
het aanbod van de eigen luchtstrijdkrachten zich voort sleepten, het niet voor de hand
lag na te gaan of een missie met grondtroepen mogelijk was.608
Eerder die week was minister van Defensie Ter Beek in het gezelschap van Van Foreest
naar het Midden-Oosten gereisd voor onder andere een bezoek aan de Taakgroep 429.9.609
Aangekomen in Dubai werd de delegatie verrast door een artikel in het dagblad de Telegraaf
waarin CTG Van Gurp zich negatief uitliet over het de facto ontbreken van een centraal internationaal commando. In lijn met zijn standpunt in Bahrein aanvang september, pleitte
hij voor een Amerikaans commando over zijn schepen. Een ander probleem was zijnerzijds
het ontbreken van richtlijnen voor de commandovoering in oorlogsomstandigheden; de
internationale afspraken wat betreft de maritieme inzet hadden enkel betrekking op controle van het handelsembargo. Daarnaast uitte de KTZ kritiek op de beperking van zijn
operatiegebied.610 Dit onder andere omdat in het gebied waar de Nederlanders opereerden
geen luchtdreiging bestond, de Witte de With speciaal voor luchtverdediging was uitgerust
en de U.S. Navy en Royal Navy er geen geheim van maakten op dit vlak soms op de KM te
willen teruggrijpen bij meer noordelijk uit te voeren embargo-operaties.611 Een andermaal
ontstemde minister, met in zijn kielzog de BDZ, distantieerde zich van de uitspraken van
de CTG en riep hem op het matje. Te meer omdat de KM al vóór de reis van de bewindsman
groen licht had gekregen voor uitbreiding van de operatiegebieden. Van Gurp zou zijnerzijds hebben aangegeven dat de journalist van de Telegraaf zijn woorden had verdraaid.612
Later, na zijn terugkeer in Nederland, verklaarde hij diplomatiek dat het streven van Den
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Haag en andere hoofdsteden Europa “zichtbaar” te maken zijnerzijds de zorg opriep “dat
dit de situatie op het krijgsterrein nodeloos zou compliceren”.613
In Nederland ontstond na het incident met Van Gurp discussie over de eventuele
inzet van de KM-schepen bij het uitbreken van een geweldsfase van het conflict. In het
overleg van de betrokken vaste Kamercommissies op 8 oktober verschilden de regeringspartijen CDA en PvdA sterk van mening over de mogelijkheid van een vreedzaam
einde van de bezetting van Koeweit. CDA-Kamerlid J.S.L. Gualthérie van Weezel stak
niet onder stoelen of banken dat hij terdege rekening hield met een militair treffen,
dit in tegenstelling tot PvdA-parlementariër A.P.W. Melkert.614 BDZ Van Foreest bleef
overigens niet doof voor de zorgen van de CTG en schreef eind oktober Ter Beek een
persoonlijke brief waarin hij ervoor pleitte “de noodzakelijke voorbereidende coördinatie aspecten [lees: richtlijnen inzake commandovoering bij het begin van vijandelijkheden] af te dekken.”615 De bewindsman was, hoewel politiek Den Haag nog moest
beslissen over een eventuele participatie aan een conflict, uit oogpunt van veiligheid
van de bemanningen gevoelig voor het pleidooi van de vlagofficier. Hij mocht hierover
van zijn minister “in het diepste geheim” contact opnemen met de Britse en Amerikaanse marineleidingen.616
Bedacht moet worden dat de publieke en politieke aandacht in Nederland in de
maanden oktober - december zich vooral richtte op de gijzeling van niet-Iraki’s. In de
loop van het najaar liep door vrijlatingen het aantal in Iraakse handen achtergebleven
landgenoten terug van 233 aanvang augustus tot ruim 100 begin december, waarna
binnen een week de laatste Nederlandse gijzelaars vrijkwamen.617 Intussen maakte in
Nederland de aflossing van de Taakgroep 429.9 zich op voor vertrek uit de thuisbasis
Den Helder. Dat vond plaats op 19 november. De vaartuigen stonden onder commando van KTZ P.C. Kok. Ditmaal maakte naast wederom een luchtverdedigings- en
een standaardfregat, respectievelijk de Jacob van Heemskerck en de Philips van Almonde,
het bevoorradingsschip Hr.Ms. Zuiderkruis deel uit van de groep schepen. Het laatste
vaartuig nam na overleg hierover met de Royal Navy, bij de aflossing van de schepen
van Van Gurp in Djibouti op 5 december de twee Seaking-helikopters met hun detachementen (ruim veertig man) van de RFA Olna aan boord.618 Behalve de Goalkeeper
waren voor de luchtverdediging nog twee Stinger-teams van het Korps Mariniers op
de bevoorrader aanwezig.619 De commandanten en enige officieren van de aflossende schepen hadden in de voorbereiding van de missie in Rotterdam een Nederlands
vrachtvaartuig bezocht om daar uitleg te krijgen over de inrichting van koopvaardijschepen, en bijvoorbeeld ladingbrieven.620 Dit soort informatie was bij het boarden van
handelsschepen geen overbodige luxe, want de KM was hier najaar 1990 geenszins mee
bekend. De laatste keer dat de zeestrijdkrachten in een conflictzone structureel dergelijke operaties hadden uitgevoerd was gedurende de dekolonisatieoorlog van Indonesië
eind jaren veertig.621 Na hun aankomst in het missiegebied oefenden de Nederlanders
met de Britten door met boarding teams vanuit Lynx-helikopters van Hr.Ms. Philips
van Almonde met behulp van een touw (de zogeheten fast rope methode) zogenaamd
niet meewerkende koopvaardijschepen te onderzoeken.622
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Deinend naar Desert Storm december 1990 - januari 1991

Voor de vernieuwde Taakgroep 429.9 zou, ondanks de voorbereidingen hiertoe, de controle op het handelsembargo een minder prominente plek krijgen bij haar operaties. Dit
had alles van doen met de aanvaarding in de VN-veiligheidsraad van resolutie 678 op 29
november, die het regime in Bagdad tot 15 januari de tijd gaf Koeweit te ontruimen. Na
die datum zou met “all appropriate measures” door “member states cooperating with the
government of Kuwait” zijn toegestaan Irak hiertoe te bewegen, wat er op neerkwam dat
een militair ingrijpen tegen Saddams troepen gelegimiteerd was.623 Niet toevallig was in
de voorafgaande weken de VS begonnen de eigen strijdkrachten in vooral Saudi-Arabië
te versterken met het oog op een eventuele gewelddadige bevrijding van het emiraat.
In korte tijd telden de daar in het kader van de operatie Desert Shield gestationeerde
624
VS-eenheden meer dan 500.000 man.
De druk op overige coalitielanden in deze strijdmacht te participeren nam toe, waarbij het Verenigd Koninkrijk spoedig extra eenheden
toezegde en West-Europese bondgenoten als België en Nederland eveneens om bijdragen
werd gevraagd in de vorm van onder meer (gespecialiseerde) grondtroepen en munitie.625
De Nederlandse regering was zonder grote politieke problemen bereid meer logistieke assistentie bij de opbouw van de Amerikaanse en Britse legermacht in het MiddenOosten te verlenen. Bij de afvoer van materieel en troepen vanuit U.S. Army legerbases
in Duitsland via de havens van Amsterdam, Delfzijl en Rotterdam (codenaam operatie
Deforger) verleenden de autoriteiten en de eigen strijdkrachten waar nodig hulp en beveiliging,626 verstrekten ze ‘om niet’ afgeschreven munitie ter waarde van 24 miljoen gulden
aan Groot-Brittannië627 en stonden ze de Nederlandse koopvaardij toe te participeren in
het transport van Amerikaans en Brits legermaterieel naar Saudi-Arabië.628 Ook bekostigde Den Haag de inzet van een bergings- en blusboot van de firma Smit Tak ten bate
van de U.S. Navy.629
Het kabinet-Lubbers was wat betreft de eventuele participatie in een offensief en de
zending van grondttroepen echter sterk verdeeld. Nadat resolutie 678 een feit was, aanvaardde de CDA-fractie het risico van, alsook de verantwoordelijkheid voor een Nederlandse deelname aan een eventuele oorlog ter bevrijding van Koeweit onder Amerikaanse
leiding. Het handelsembargo had in de ogen van de christendemocraten onvoldoende
effect op het standpunt van het regime in Bagdad. De PvdA-fractie was zover nog niet.630
Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken op 11 december 1990
pleitte PvdA-Kamerlid Van Traa bovendien voor een politieke dialoog tussen Europa en
de Verenigde Staten over zowel een regeling van de bezetting van Koeweit als het Palestijnse vraagstuk. Hiermee speelde hij de facto in op wensen van Irak om de beide
kwesties aan elkaar te koppelen en deze uitsluitend langs diplomatieke weg op te lossen.
Voor rugdekking voor deelname aan een eventueel gewelddadig ingrijpen ten gunste
van Koeweit leek het CDA daarom te moeten teruggrijpen op de VVD en de kleine rechtse
partijen. De rechts-liberale fractiewoordvoerder Weisglas waarschuwde alles te vermijden
wat Europa en de VS uit elkaar kon drijven.631 Minister van Buitenlandse Zaken Van den
Broek gaf in kleine kring te kennen dat hij een terugtrekking van de Nederlandse marineschepen uit de Perzische Golf bij een ingrijpen na 15 januari 1991 “politiek niet mee
zou maken” en zwaaide zo met zijn portefeuille.632
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In de ministerraad van 22 december stelde Van den Broek, gesteund door de bewindsvrouwe van Verkeer en Waterstaat, J.R.H. Maij-Weggen (CDA), dat de politieke
verschillen tussen de beide regeringsfracties niet moesten worden “verdoezeld”.633 Hij
benadrukte dat er gezien de discussies met de Tweede Kamer van 10 en 18 december in
het parlement een meerderheid bestond om conform zijn standpunt de militaire aanwezigheid van Nederland in het Golf-gebied te verhogen. Het CDA achtte de bijdrage tot
dan toe “schraal”. De VVD verweet de regering te weinig te ondernemen en stuurde aan
op de zending van grondtroepen zoals mariniers.634 De politieke besluitvorming hierover
moest, zo stelde Van den Broek, gelet op de naderende datum van het ultimatum van
15 januari niet te lang op zich laten wachten. Het zou in de ogen van de bewindsman
“politiek ongewenst zijn om pas zo laat te reageren op de verzoeken van bondgenoten
voor bepaalde militaire bijdragen”. Ook ging het om het tonen van solidariteit. Hij benadrukte dat er zonder een dergelijke besluitvorming of verdere militaire bijdragen “in het
internationale overleg ook niet naar Nederlandse opvattingen [zou] worden geluisterd”.
Bovendien werden zijns inziens met een (versterkte) participatie “veel van de verwijten
van de Europese bondgenoten [lees Groot-Brittannië en Frankrijk] omtrent [het uitblijven van] deelneming” weggenomen. Vicepremier Kok, hierin bijgevallen door enige
PvdA-ministers, meende dat onderscheidende staten ruimte moesten hebben voor “eigen
individuele activiteiten”, verwierp de gedachte dat de regering zich te terughoudend opstelde en had “grote moeite” nu te moeten besluiten over een inzet van de schepen of
zich anderszins “mentaal te prepareren op verdere stappen mbt de militaire aanwezigheid
in het Golf-gebied”.
Ter Beek bekleedde een middenpositie door te ontkennen dat Nederland “schonehandenpolitiek” bedreef door geen grondtroepen te sturen, maar tevens te verklaren dat
er ruimte moest zijn voor grotere blijken van solidariteit gelet op de inspanningen die de
VS verrichtte en groeiende kritiek in het Amerikaanse Congres over de geringe Europese
bijdrage aan de lastenverdeling. Van den Broek vond dat de minister van Defensie de
gelegenheid moest krijgen te onderzoeken welke inspanningen Nederland kon leveren.
Premier Lubbers concludeerde vervolgens dat het ongewenst was dat, indien de situatie zich voordeed, bij de besluitvorming over een eigen bijdrage nog onderzocht moest
worden welke eenheden dit zouden kunnen zijn. Hij steunde daarom de beide direct
betrokken bewindslieden om na consultatie van de VS en Groot-Brittannië opties hierover uit te werken. Vicepremier Kok ging hier nu in mee, maar hield een besluit over een
Nederlandse reactie af. De ministerraad nam dit standpunt over.635
In de Perzische Golf was intussen de enorme opbouw van een offensieve capaciteit
van (vooral) de Amerikaanse strijdkrachten niet zonder gevolgen voor de MIF-operaties.
De U.S. Navy besteedde nog maar weinig aandacht aan het handelsembargo en toonde
meer belangstelling voor de eerste manoeuvres met eigen vliegkampschepen in het centrale deel van de Perzische Golf. Een positie waar vandaan zij bij vijandelijkheden met
hun boordvliegtuigen Irak zouden gaan bestoken. Ook sommige overige marines van de
coalitie namen gaandeweg december een nieuwe positie in: zo richtten de Britse en Australische schepen zich meer op aansluiting bij U.S. Navy manoeuvres in voorbereiding op
een mogelijk offensief.636 Op 24 december werd tijdens een bijeenkomst van de diverse
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CTG’s

duidelijk dat de Britten bij een offensief vooruitgeschoven luchtverdedigingstaken
kregen toebedeeld, en dat Australische en Nederlandse vaartuigen escortetaken gingen
uitvoeren ten behoeve van VS-carriers.637 In de officiële Canadese geschiedschrijving over
de inzet van de eigen strijdkrachten in de Golfoorlog valt over deze periode te lezen:
“[…] those Coalition warships which arrived at the close of the year came for a far different purpose [dan het controleren van het handelsembargo]. […] Midway [een Amerikaans vliegkampschip en vlaggenschip van CTF 154, rear admiral March] increased her
presence in the Gulf, accompanied by British, Dutch, and Australian escorts”. De Canadese taakgroepcommandant captain D.E. Miller beraadde zich wat te doen en seinde
zijn superieuren in Ottawa: “Assesment: USN and Allied support of MIF Ops appears to be
redirected towards other tasking. Are we the only ones in step?”638
De constatering van Canadese zijde dat de KM al participeerde in de voorbereiding
voor operatie Desert Storm en dat in het missiegebied bekend was welke taken de Nederlanders op zich zouden nemen, op een moment dat de politieke discussie in Nederland
hierover nog liep, lijkt opvallend. Maar, als gezegd, begon BDZ VADM Van Foreest met
toestemming van minister Ter Beek eind oktober met zijn Amerikaanse en Britse counterparts communicatielijnen te openen voor zogeheten contingency-planning. De coördinatie op het gebied van taken, verbindingen en roe onder gevechtsomstandigheden
vroeg gezien de complexiteit ervan om een tijdige voorbereiding. Onder voorbehoud van
een kabinetsbesluit en parlementaire goedkeuring over een eventuele participatie van de
KM in gevechtshandelingen, kon aldus op het niveau van BDZ, CZMNED en CTG ter plaatse
afstemming plaatsvinden op welke wijze en onder welke voorwaarden een eventuele
Nederlandse deelname plaatsvond.639 Indien een dergelijke voorbereiding uitbleef, liet
dit, aldus Van Foreest op 21 december in een telexbericht aan de CZMNED en CTG 429.9,
enkel de optie “de eenheden niet in het kader van vnr 678 te laten participeren”. Hij
had daarom aan minister Ter Beek voorgelegd formeel aan de VS te kennen te geven dat
de KM-eenheden na 15 januari 1991 in het missiegebied onder de tactische controle van
CTF 150 zouden komen te vallen inzake de uitvoering van VN-resolutie 678. Ook vroeg
Van Foreest of TG 429.9 dusdanige voorbereidende maatregelen kon treffen in de organisatorische en logistieke sfeer dat deelname in de “zonodige uitvoering” van resolutie
678 mogelijk was. Indien goedkeuring hiervoor uitbleef restte de KM weinig meer dan
in “beperkte operatiegebieden” conform de resoluties 661/665 het handelsembargo te
blijven controleren.640 Hoewel een officiële toestemming hiertoe uit die dagen van de
zijde van Ter Beek niet traceerbaar is, is het een gegeven dat het kabinet op 22 december
afstemming inzake contingency-planning accordeerde. Dat de bewindman positief stond
tegenover hieruit voortkomende voorzorgsmaatregelen lijkt te worden bevestigd door
het gegeven dat de Nederlandse schepen eind december participeerden in manoeuvres
met het vliegkampschip USS Midway in de Perzische Golf641 en in luchtverdedigingsoefeningen met de de Britten nabij de Omaanse kust aanvang januari.642
De KM zette hierna door diverse uitspraken in de media de regering onder druk spoedig een besluit te nemen over een Nederlandse maritieme deelname aan operatie Desert
Storm. CZMNED VADM Haver Droeze stelde in het NOS Journaal van 3 januari ronduit dat:
“[…] als we zo ver zijn gegaan dat we de Verenigde Naties-resolutie gesteund hebben,
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[…] dat Koeweit bevrijd moet worden. Als dat dan na de vijftiende afgedwongen gaat
worden, dan verwacht ik dat we mee zullen doen”.643 De commandanten in het inzetgebied gaven te kennen omwille van de Nederlandse geloofwaardigheid, maar vooral ook
het wegnemen van te grote risico’s voor hun bemanningen, tijdig aansluiting te zoeken
bij de U.S. Navy tijdens een gewelddadige bevrijding van Koeweit.644 In de internationale arena probeerde vooral Frankrijk bij monde van minister van Defensie J.P. Chevènement, de Europese Gemeenschap (EG) aan te zetten tot een meer meegaande houding
ten opzichte van Irak. Tevens wilde het de bezetting van Koeweit koppelen aan overige
vraagstukken in het Midden-Oosten. De Britse Foreign Secretary, Hurd, stelde alles in
het werk om deze ondermijning van resolutie 678, en hiermee van het ultimatum van
15 januari, teniet te doen. In Europa kon hij voor steun hiervoor alleen terugvallen op
de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Van den Broek.645
Op 4 januari overlegden allereerst premier Lubbers, vicepremier Kok, en de ministers
van Buitenlandse Zaken en Defensie, Van den Broek en Ter Beek, over de Golf-inzet.
Zij kwamen tot de conclusie dat de KM-schepen bij een gewapende coalitie-actie Amerikaanse schepen mochten verdedigen, maar achtten de uitzending van infanterie weinig
waarschijnlijk.646 Op 7 en 8 januari vergaderde de voltallige ministerraad over de materie. Zij behandelden de concept-Kamerbrief van Van den Broek en Ter Beek over de
Nederlandse bijdrage aan een eventuele gewelddadige bevrijding van Koeweit. Net als
in december waren het vooral vicepremier Kok en minister Van den Broek die in deze
kwestie tegenover elkaar stonden. De eerste betreurde het dat Nederland politiek gezien
samen met het Verenigd Koninkrijk optrok. Bovendien had hij ondanks het vooroverleg
op 4 januari moeite met in de brief genoemde nieuwe, in augustus 1990 niet voorziene
taken voor de al aanwezige schepen. Resolutie 678 bood in zijn ogen slechts de mogelijkheid tot militaire confrontatie, zonder dat dit een automatisme inhield. In deze
context had Kok al helemaal “grote bezwaren” tegen een eventuele inzet van mariniers.
Deze konden, in tegenstelling tot hun gebruikelijke afstemming in de UK/NL Landing
Force, niet opereren in een bredere unit met de Britse Royal Marines, omdat Londen
deze troepen in het Golf-gebied niet inzette. De zeesoldaten zouden zo moeten worden
ondergebracht in een groter Amerikaans mariniersverband, wat zijns inziens neerkwam
op het “inlijven in vreemde krijgsdienst”. Ter Beek stond, gelet op hun in een recente
nota van de DAB, en eerder door de chef Defensiestaf, landmachtgeneraal P.J. Graaff, geconstateerde afhankelijkheid van bondgenoten op logistiek en transportgebied, eveneens
afwijzend tegenover het zenden van mariniers. Bovendien zouden dergelijke verzoeken
ook niet zijn ontvangen en voelde hij net als vicepremier Kok niets voor het opereren
van eigen mariniers onder VS-commando.647 De optie die voor lag had overigens geen
betrekking op een toevoeging van een compagnie aan de 1st U.S. Marine Expeditionary
Force, die door de woestijn naar Koeweit-stad zou moeten oprukken, maar op inscheping bij de assault force van het U.S. Marine Corps, die, op dat moment nog niet voorzien,
uiteindelijk enkel een afleidingsmanoeuvre voor de kust uitvoerde.648 Ter Beek wilde wel
de marineschepen bij een ingrijpen in Koeweit in de Golf handhaven en hij benadrukte
dat enige voorbereiding (contingency-planning) noodzakelijk was. Hij was van mening
dat Nederland de principiële bereidheid tot het escorteren van vliegkampschepen tot
354

vwBWoutofarea1116.indd 354

17-11-16 10:24

Missies van de Koninklijke Marine rondom het Arabisch schiereiland 1984 - 2001

uitdrukking moest brengen, maar dat deze begeleiding nu niet aan de orde kon zijn.649
Van den Broek verdedigde zijn opstelling tegenover de Franse diplomatieke initiatieven
in de EG, die resolutie 678 ruimer interpreteerden en de bezetting van Koeweit koppelden
aan overige vraagstukken in het Midden-Oosten. Hij wees er op dat de VS het overgrote
deel van de militaire inspanningen in het Golf-gebied pleegde. In die context kon er zijns
inziens door een mogelijke wending in de Europese opstelling een “verwijdering” ontstaan
tussen de twee continenten, hetgeen hij als “een zeer zwaar punt” beschouwde. De bewindsman concludeerde dat de trans-Atlantische relatie voor Nederland in de voorafgaande decennia essentieel was geweest en dit zou naar zijn mening in de toekomst zo moeten
blijven. Daarom benadrukte hij dat het noodzakelijk was nu een maximum aan solidariteit op te brengen. Van den Broek wilde nog die dag beslissen over de Nederlandse inbreng
bij de carrier-escorte, omdat een verder dralen militaire planning onmogelijk maakte. De
VS zou zich anders elders gaan oriënteren, waarbij bovendien Australië, Canada, Frankrijk
en Groot-Brittannië over deze materie al afspraken hadden gemaakt. Nederland moest
niet de indruk wekken dat het “zich aan een dergelijke verantwoordelijkheid onttrekt”.
Een uitzending van grondtroepen in de vorm van mariniers was in de ogen van Van den
Broek voor het moment “niet reëel” gelet op het verliezen van nationale zeggenschap (en
zodoende eigen afwegingen) over dit contingent bij de indeling ervan in een grote eenheid onder VS-commando. Andermaal kreeg hij vooral steun van zijn partijgenoot MaijWeggen. Zij wees ook op het belang van de olieaanvoer bij afwegingen inzake het ferme
westerse standpunt tegenover het regime in Bagdad.650
Vicepremier Kok had er moeite mee al op de vergaderdag een uitspraak te doen over de
carrier-escorte na 15 januari en sprak over “de klok reeds vooruit zetten”. Hij speculeerde
pas na het uitbreken van vijandelijkheden een dergelijke escortetaak aan het parlement
voor te leggen. Daarnaast bekende hij ruiterlijk grote moeite met de inzet van mariniers
te hebben, zelfs bij een optrekken in een Brits-Nederlands verband. Kok en Ter Beek
stuurden er vervolgens op aan om het uitbreken van de oorlog als afwegingsmoment
voor goedkeuring van de escortetaken nemen. Maij-Weggen stelde dat de lijn moest
zijn dat werd ingestemd met de voorstellen onder voorbehoud van goedkeuring van de
Tweede Kamer.651 Hiertoe werd besloten.
Het gros van de CDA-bewindslieden (inclusief premier Lubbers) en Ter Beek bleven er
bij dat na het uitbreken van een oorlog de Nederlandse schepen de Golf niet moesten
verlaten.652 Ook volhardde de minister van Defensie in zijn standpunt een VS-commando
tijdens gevechtshandelingen goed te keuren alvorens zich een dergelijke situatie voordeed. In zijn eigen partij creëerde dit voorafgaand aan het Kamerdebat van 11 januari
onrust, doordat enige Kamerleden nimmer een Amerikaans commando over de KM-schepen wilden toestaan en anderen pas bij het uitbreken van gevechtshandelingen een definitief kabinetsbesluit hierover voorzagen. Omdat menig PvdA-parlementariër inschatte
dat de op 8 januari door de regering verzonden Kamerbrief een voorlopig besluit over
de Golf-inzet inhield, en pas na het offensief tegen Irak een definitieve beslissing volgde,
zou het merendeel van de PvdA-fractie op 11 januari deze brief steunen. In dit stuk stond
evenwel niets over een dergelijke twee-fasenstructuur betreffende het inzetbesluit.653 Een
andere verklaring dan deze ‘misvatting’ voor de steun in de PvdA-gelederen voor de ma355
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ritieme Golf-inzet geeft toenmalig CDA-buitenlandwoordvoerder Gualthérie van Weezel.
Deze stelt in zijn memoires dat tijdens een bezoek van hemzelf en Melkert aan Taakgroep
429.9 in november 1990, de PvdA-parlementariër steun voor de blijvende aanwezigheid
van de fregatten alsook een Amerikaans commando toegezegd zou hebben, in ruil voor
het laten vallen van een CDA-wens om grondtroepen. Hiermee kon de “realistischer”
denkende PvdA-er, die in eigen partij veel invloed had, wijzen op christendemocratische
concessies doordat het verder slechts bij aan schepen gerelateerde zaken bleef.654
In de Kamer stelde een overgrote meerderheid van de parlementariërs zich op 11 januari achter de regering. Wel liet VVD-fractieleider Bolkestein niet na de onenigheid in
Europees verband te hekelen en navraag te doen naar welke verzoeken om versterkingen
zoals grondtroepen waren ontvangen van Angelsaksische zijde. Kamerlid E. van Middelkoop van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) had over dit laatste eveneens vragen,
net als over de opvatting van de regering dat bij een eventuele geweldstoepassing na 15
januari een verenigd commando van de marineschepen onder VS-leiding nodig was. Gezien het laatste verwonderde hij zich dat vicepremier Kok (ook) publiekelijk had gesteld
een mariniersmissie onlogisch te achten omdat deze neerkwam op “het verrichten van
militaire taken in vreemde krijgsdienst”. De GPV-er zag op zich geen verschil tussen een
VS-commando over schepen en dat over mariniers. Hij vroeg om uitleg en meende dat
de uitspraak van de vicepremier in wezen de Nederlandse NAVO-verplichtingen ondermijnde, waarbij Amerikaanse bevelhebbers altijd de scepter zwaaiden over multinationale contingenten.655
Minister Ter Beek gaf wat betreft verzoeken van Brits-Amerikaanse zijde aan dat (naast
de geaccordeerde uitzending van medische troepen) over overige taken nog gesprekken
liepen en dat nieuwe hieruit voortkomende operatiegebieden voor de schepen, na een
aanvullende regeringsbeslissing mogelijk waren. Aangaande de commandolijnen voor de
oorlogsbodems stelde de bewindsman dat het uitvoerende commando (tactical control)
aan een lokale VS-officier werd overgedragen. Dit in tegenstelling tot het operationeel
commando (CZMNED), dat de operationele opdrachten, taken en het operatiegebied vaststelde, en het full command (BDZ en hiermee de minister), wat neerkwam op volledige
nationale zeggenschap en verantwoordelijkheid voor alle opdrachten. Omdat de mariniers enkel in een grotere Amerikaanse eenheid zouden kunnen optreden, zou “de marinetermen even overnemend, het full command en het operational command niet meer
in Nederlandse handen blijven”.656 Beide rechtse oppositieleden namen met deze uitleg
genoegen.
In de volgende dagen kon nog juist – het ultimatum liep bijna af – een chartervlucht
van materieel voor het marinehosptiaal bij Jebel Ali worden georganiseerd. Het betrokken personeel wist na de nodige omzwervingen (commerciële vluchten vlogen niet langer
op het inzetgebied) met onder andere een Hercules C-130 van de Belgische luchtmacht,
medio januari het door bemanningsleden van Hr.Ms. Zuiderkruis opgebouwde ziekenhuis in de woestijn te bereiken.657 Om een eventuele dreiging tegen de transportroutes
in het centrale en oostelijke deel van het Middellandse Zeebekken het hoofd te bieden,
ontplooide de NAVO na half januari STANAVFORCHAN en een dertigtal maritieme patrouillevliegtuigen in deze gebieden. Het Noord-Atlantische pact gaf deze operatie de codenaam
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Southern Guard. Nederland participeerde hierin met de mijnenjagers Hr.Ms. Alkmaar en
Hr.Ms. Zierikzee (het laatste schip tot 25 maart), en twee P-3C Orion patrouillevliegtuigen van de MLD. De laatste opereerden vanaf de basis Sigonella, Sicilië.658
Het ultimatum aan Irak verliep op 15 januari zonder dat het regime in Bagdad wilde
toegeven aan de in VN-resolutie 678 gestelde eisen. In de nacht van 16 op 17 januari
startte de coalitie het offensief voor de bevrijding van Koeweit. Kort voor middernacht
belde de Amerikaanse Secretary of State Baker zijn Nederlandse collega Van den Broek en
stelde dat operatie Desert Storm “soon, very soon” een aanvang zou nemen.659 Minister
Ter Beek had intussen door tussenkomst van BDZ VADM Van Foreest eenzelfde boodschap
ontvangen van CTG 429.9 KTZ Kok aan boord van het Nederlandse vlaggenschip Hr.Ms.
Jacob van Heemskerck.660
Het besluit van de Nederlandse regering van 8 januari 1991 akkoord te gaan met de
eventuele inzet van de eigen marineschepen onder Amerikaans tactisch commando bij de
operatie Desert Storm, was het resultaat van wekenlang (inter)nationaal militair-politiek
touwtrekken. Na het dwingende verzoek van de grote Angelsaksische bondgenoten begin december om versterkingen alsook overige maatregelen die een offensief aankondigden, belandde politiek Den Haag namelijk in een draaikolk van tegengestelde belangen.
Het kabinet raakte verdeeld over de mate waarin het verantwoordelijkheid wilde nemen
voor deelname aan een oorlog, waarbij een val van de regering gelet op de portefeuillekwestie van de minister van Buitenlandse Zaken geenszins denkbeeldig was. Pikant was
dat de marineleiding andermaal (vergelijk de discussies najaar 1990) achter de schermen
en publiekelijk de politiek bewerkte snel een voor de eigen inzet positief besluit te nemen. Na het doen van politiek minder brisante toezeggingen op militair logistiek gebied
en het schoorvoetend toestaan van contingency-planning (die de facto al met oefeningen
plaatsvond), spitste de discussie zich toe in bovengenoemd kabinetsberaad en het Kamerdebat van 11 januari. Na eensgezind optrekken van CDA-ministers uit verschillende
bloedgroepen binnen deze partij (Van den Broek was van katholieke huize, voorheen lid
van de Katholieke Volkspartij; Maij-Weggen gereformeerd, voorheen lid van de AntiRevolutionaire Partij), behendig laveren van de bewindsman van Defensie, en het laten
meewegen van het (militair noodzakelijk) tijdig tonen van solidariteit/burden sharing in
de context van de trans-Atlantische veiligheidsrelatie, staakten de PvdA-bewindslieden
hun verzet en stemden de facto in met deelname aan de gevechtshandelingen. Tevens
konden zij leven met een voorgenomen tactisch VS-commando over de marineschepen,
die gelet op hun mogelijkheid onafhankelijk op te treden onder full command van de Nederlandse autoriteiten bleven. De betrokken bewindslieden benadrukten dit tegenover
het parlement, waarna de volksvertegenwoordiging met het kabinetsbesluit instemde.
Een slachtoffer van deze politieke ontwikkeling waren de mariniers, die niet mochten
deelnemen aan een Amerikaanse amfibische strijdmacht. Al dan niet voorgekookt in de
achterkamertjes van het Binnenhof, maakte het beperkt houden van de Nederlandse bijdrage aan het VS-offensief tot enige individuele schepen, het voor de PvdA zeker gemakkelijker met de plannen in te stemmen.
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Operatie Desert Storm ter zee en haar nasleep januari - juni 1991

De laatste weken voor 15 januari was de civiele scheepvaart in en nabij de Perzische Golf
sterk in omvang afgenomen en intensiveerden de coalitie-oorlogsschepen hun onderlinge samenwerking. Zo oefenden de Britten met Hr.Ms. Zuiderkruis en integreerden
de Nederlandse schepen na 9 januari in de taakgroepen van de U.S. Navy.661 Op 17
januari, 0:45 uur Nederlandse tijd, kort nadat de coalitie de vijandelijkheden tegen Irak
had geopend, keurde minister Ter Beek in een telefoongesprek met Van Foreest de overdracht van het operationeel commando over de KM-schepen aan de U.S. Navy goed.662
De diverse oorlogsbodems die betrokken waren bij de offensieve operaties vormden na
het verlopen van het ultimatum al een verdedigingslinie. De vliegkampschepen voeren
op voldoende afstand van Irak om aanvalsmissies met hun boordvliegtuigen te kunnen
ondernemen en tevens een diepteverdediging mogelijk te maken. Rondom de vier Amerikaanse carriers, de Arabian Gulf Battle Force663 (AGBF), lag een ring van fregatten. Twee
gordels van luchtverdedigingsschepen dekten het zeegebied richting Irak en Koeweit
af. Tevens hadden zij na eind januari aandacht voor het luchtruim boven de bergmassieven van Iran. In genoemde eerste gordel bevonden zich ook met kruisvluchtwapens
uitgeruste schepen. Enige fregatten bevonden zich op ongeveer vijftig mijl afstand van
Koeweit om daar eventueel opduikende Iraakse oorlogsbodems te kunnen opvangen.
In het oostelijke gedeelte van de Golf was in een beschermd afwachtingsgebied voor de
bevoorradings- en hulpschepen voorzien.664
De taken voor de betrokken marines waren in de eerste drie oorlogsweken: flankbeveiliging van Saudi-Arabië, beveiliging van de vliegkampschepen, uitschakeling van de
Iraakse vloot en, wat betreft de carriers, landdoelen laten aanvallen door boordvliegtuigen. De beide KM-fregatten voeren in de ring rond de vliegkampschepen. De Jacob
van Heemskerck bevond zich in een luchtverdedigingspositie, de Philips van Almonde
richtte zich op beschermingstaken tegen naderende niet-geïdentificeerde vaartuigen. Na
aanvang van de vijandelijkheden vulden de dagen zich met alert afwachten en de afhandeling van twee keer loos alarm. De bevoorrading van beide fregatten vond in de eerste
oorlogsweek plaats in het afwachtingsgebied. Hierna begaven groepen bevoorradingsschepen zoals Hr.Ms. Zuiderkruis zich bij toerbeurt steeds kort naar de hoofdgroep van
de coalitievloot. Na drie weken beheersten de strijdkrachten onder generaal Schwarzkopf
in de oorlogszone nagenoeg het gehele luchtruim en waagde de kleine Iraakse marine
zich niet meer buitengaats. Daardoor was het verantwoord de taakgroep met carriers 120
mijl noordelijker in the zogeheten NAG (Northern Arabian Gulf) te laten opereren en de
bevoorradingsschepen meer bij de hoofdgroep te betrekken.665 De Nederlandse schepen
kregen ondertusssen op 31 januari van minister Ter Beek toestemming hun eerder tot de
lengtegraad 27º 30 N beperkte inzetgebied te verruimen tot de gehele Perzische Golf.666
Naast het innemen van een vaste luchtverdedigingspositie, vervulde de Heemskerck de
rol van individueel beschermschip van één van de carriers. De Amerikaanse aanduiding
hiervoor luidde shotgun. De Almonde escorteerde bevoorraders en hulpschepen vanuit de
Straat van Hormuz naar de hoofdgroep alsmede van de hoofdgroep naar havens zoals
Bahrein en Dubai. Hr.Ms. Zuiderkruis speelde haar rol in zowel het Amerikaanse als
het Nederlandse bevoorradingssysteem.667 Wel moest na het vertrek van de beide Britse
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Seaking-helikopters ad hoc worden teruggegrepen op andere beschikbare hefschroefvliegtuigen van coalitiepartners.668 Ook was er die dagen in de hoofdgroep een daadwerkelijk alarm door twee inkomende Iraakse jachtbommenwerpers, die evenwel voor de
noordelijke Saudische kust door een toestel van de luchtmacht van Saudi-Arabië werden
neergeschoten. De Iraakse vloot hield in deze periode op te bestaan doordat coalitiestrijdkrachten al haar vaartuigen tot zinken brachten. Drijvende mijnen vormden intussen een voortdurende dreiging. In totaal maakten Brits-Amerikaanse teams er voor eind
februari ongeveer driehonderd onschadelijk en waren helikopters en schepen er alert op
deze wapens te traceren.669 In de vierde oorlogsweek startten de voorbereidingen voor
een amfibische landing. Na een grootscheepse oefening verplaatste zich een grote groep
assault vaartuigen in de Perzische Golf richting Koeweit, om naar wat later bleek aldaar
een geslaagde afleidingsmanoeuvre uit te voeren.670 Na hun wekenlange continue inzet
met oorlogswacht kwamen kort voor het landoffensief van 24 februari de bemanningen
van de Nederlandse marineschepen elk voor drie dagen tot rust in Dubai, nadat hun
vaartuigen daar waren binnengelopen.671 De landoorlog eindigde op 28 februari toen
het na grote Iraakse verliezen en de bevrijding van Koeweit-stad tot een staakt-het-vuren
kwam. Op 3 maart volgde op Safwan Airfield juist ten noorden van de grens met Koeweit de ondertekening van een definitief bestand door onder meer generaal Schwarzkopf
en enige Iraakse generaals. De volgende dag liet Irak krijgsgevangenen van de coalitie vrij
en overhandigde het de posities van land- en zeemijnen.672
Het gros van de coalitievloot trok zich hierop terug naar het centrale deel van de Perzische Golf, terwijl Britse en Amerikaanse mijnenbestrijdingseenheden MCM-operaties
begonnen in de toegangswateren van Koeweit. In die dagen escorteerde Hr.Ms. Philips
van Almonde nog het Amerikaanse hospitaalschip Mercy tot nabij de Koeweitse wateren.
De multinationale vlooteenheden gebruikten deze periode verder voor onderhoud, bevoorrading en ontspanning.673
Kort na de wapenstilstand verviel op 8 maart de commandostructuur van de onder de
U.S. Navy opererende coalitiepartners. Tegelijk startten officieel de WEU- en MIF-overlegstructuur weer, zoals die voor medio januari had bestaan. Tot een in dit verband gecoördineerde hervatting van de embargocontrole kwam het van Nederlandse zijde evenwel
niet meer.674 In WEU-kader volgde overleg over de noodzaak tot handhaving van de maritieme presentie en de hieraan gerelateerde terugkeer van de Taakgroep 429.9.675 Overige
coalitieleden begonnen al hun eerste eenheden uit de Perzische Golf terug te trekken.
De Canadese taakgroep vertrok op 12 maart uit Dubai om huiswaarts te keren. Op 26
maart verlieten twee van de drie Australische fregatten de voormalige oorlogszone.676 In
politiek Den Haag vond die weken discussie plaats of de maritieme presentie in de Golf
gehandhaafd moest blijven.677 Onder andere woog hierin mee dat Hr.Ms. Pieter Florisz
en Hr.Ms. Witte de With, die bij gebrek aan andere beschikbare fregatten andermaal
waren bestemd voor een term in deze wateren, zich inmiddels hiertoe aan het opwerken
waren.678 Op 13 maart keerden door het wegvallen van de luchtdreiging reeds alle ingescheepte Stinger-teams van het Korps Mariniers terug,679 en kort daarna het medisch
contingent bij Jebel Ali.680 Vijftien dagen later besloot het kabinet de Jacob van Heemskerck, de Philips van Almonde en de Zuiderkruis naar Nederland te laten varen en dat
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geen andere fregatten hen zouden aflossen.681 Bij de terugkeer van de taakgroep te Den
Helder op 19 april, in het bijzijn van de leden van de vaste Kamercommissie voor Defensie, roemde de staatssecretaris van Defensie, baron van Voorst tot Voorst, het werk van de
Koninklijke Marine in de Perzische Golf.682 Taakgroepcommandant KTZ Kok prees van
zijn kant de “hoge moraal” van het personeel tijdens de uitzending. “Dit was geen oefening, dit was echt. En het bleek allemaal verrassend snel en efficiënt te kunnen gaan”.683
Met het vertrek van Taakgroep 429.9 kwam er evenwel geen einde aan de KM-presentie
in de wateren van de Perzische Golf. Nadat Den Haag aanvang februari hierover door
tussenkomst van CTG 429.9 een bericht had bereikt dat de VS op Nederland een beroep zou
doen mijnenbestrijdingsvaartuigen te sturen voor de multinationale vloot bij Koeweit,
besloot het kabinet op 22 februari de mijnenjagers Haarlem en Harlingen uit te zenden.684
Deze schepen vertrokken als Taakgroep 429.2 op 11 maart vanuit Den Helder naar het
Midden-Oosten voor de zogeheten operatie Phalanx Mike. Ook hier gold, net als bij de
uitzending van de fregatten in augustus 1990, dat ‘varende weg’ zaken als de commandostructuur en de finesses van het internationale kader nog binnen de WEU moesten worden
afgestemd.685 Gelet op “de noodzaak van mijnenbestrijding in de regio”686 voegde op 25
maart ter hoogte van Kreta Hr.Ms. Zierikzee, die in het NAVO-flottielje STANAVFORCHAN
nog in de Middellandse Zee vertoefde, zich bij bovengenoemd verband.687 De MCMschepen, met LTZ 1 H. van Eijsden als CTG, losten op 4 april in Djibouti het Nederlandse
smaldeel onder KTZ Kok af, dat op weg was naar zijn thuishaven.688
Een week later liepen de drie mijnenjagers Dubai binnen. Aldaar moest een van de
motoren van de Haarlem worden vervangen die te veel akoestische verstoring kende.
Ook bleek in de VAE dat de taakgroep inderdaad in WEU-verband ging opereren. In tegenspraak tot wat sommige bronnen melden,689 opereerden de KM-mijnenjagers niet onder de Franse ALINDIEN (Amiral en commandement, Océan indien, CTF 623). CTF 429 in het
missiegebied was en bleef CZMNED VADM Haver Droeze. Hierdoor werd TG 429.2 ingezet
naast de Belgisch-Franse TG 418.2. Wèl had de CTG 418.2, een Belgische fregattenkapitein,
formeel de tactical control over de Nederlanders. Daarnaast trad de Britse CTU 321.1.9 tot
eind mei op als coördinator voor alle eenheden van alle WEU-lidstaten (België, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk) die in de mijnenjacht participeerden.690 De betrokken bemanningen vonden deze commandostructuur verwarrend, wat
er in resulteerde dat de Nederlandse CTG veel zaken zelf op locatie moest regelen. Wel
bewezen, net als bij de MCM-operaties in 1987-1988 en het recente optreden van TG 429.9,
NAVO -procedures hun waarde om de samenwerking ‘in het veld’ tussen diverse westerse
mijnendiensten soepel te doen verlopen.691
Op 15 april koos de taakgroep zee, met achterlating van de in dok vertoevende Haarlem. In de periode tot 22 april vonden de Harlingen en Zierikzee nabij Koeweit in totaal
35 mijnen. In mei traceerden de Haarlem en de Zierikzee (de Harlingen kampte op dat
moment met een defect) nog drie mijnvernietigingsladingen die de Royal Navy had achtergelaten. Het betrof bij de mijnen zowel verankerde versies als grondversies van dit
wapen. De eerder in dit hoofdstuk aangehaalde op de PAP te monteren schaar kwam bij
de ruimingsacties van verankerde mijnen nauwelijks in beeld: de na het doorknippen van
de kabel aan de oppervlakte drijvende, en daar tot ontploffing te brengen mijn zou veel
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moeilijker te vernietigen zijn en leverde bovendien scherfgevaar op. Ruiming vond plaats
met door duikers op dit type mijnen aangebrachte explosieven.692 In tegenstelling tot
wat de Amerikaanse marinehistoricus M. Pokrant stelt, ondervonden de Nederlanders
geenszins problemen bij het ruimen van de mijnen.693 Dat de KM in vergelijking met de
Belgische en Franse collegae (132 grondmijnen en 345 verankerde mijnen) in totaal repectievelijk ‘slechts’ 3 en 35 van dergelijke explosieven ruimden, kwam voort uit het feit dat de
Nederlandse MCM-eenheden naar verhouding relatief laat in het missiegebied arriveerden,
nadat politiek Den Haag lang had geaarzeld voordat zij groen licht gaf voor de operatie.
De al vanaf begin maart in het zuidwestelijk deel van de mijnenvelden bij Koeweit actieve
694
TG 418.2 had daardoor al grote hoeveelheden mijnen weten te vernietigen.
Onderbroken door rustperiodes volgden in totaal zes mijnenjachtoperaties, maar verdere mijnvondsten bleven uit. Nederland trok op 13 juni de Haarlem en Harlingen uit
deze operatie terug, waarna deze schepen op 19 juli in Den Helder arriveerden. De
bemanning van de Zierikzee was vanwege haar eerdere aanwezigheid in de Middellandse
Zee al eens afgelost. Daarom bleef dit vaartuig langer in de Golf, totdat het zeegebied bij
Koeweit veilig was verklaard voor de scheepvaart. Deze laatste mijnenjager voer uiteindelijk op 20 augustus thuis.695
Weerzien met de Golf: mif-operaties en operatie Desert Thunder 1996-2000
Op 3 april 1991, een maand na het definitieve bestand in Safwan, had de VN-veiligheidsraad resolutie 687 aangenomen, waarin stond dat Irak zich voortaan moest onderwerpen
aan strenge beperkingen inzake de ontwikkeling en het bezit van massavernietigingswapens en langeafstandsraketten. Dit moest voorkomen dat Irak bij een nieuw conflict
raketten van nucleaire, biologische of chemische ladingen zou voorzien. Dat het regime
in Bagdad over dergelijke strijdmiddelen had beschikt, deze nog bezat en ontwikkelde,
stond vast. De VN-veiligheidsraad eiste daarom van Irak dat het de hiervoor genoemde
wapensystemen vernietigde. Inspecteurs van het International Atomic Energy Agency
(IAEA) en de United Nations Special Commission (UNSCOM) moesten hierop toezien. Verder
bleef het handelsembargo als gesteld in de in augustus 1990 aangenomen resoluties 661
en 665 van kracht, waarin begrepen het olie-exportverbod en het wapenembargo. Wel
was het Bagdad vanaf 1995 door VN-resolutie 986 toegestaan een beperkte (maar allengs
groeiende) hoeveelheid olie te exporteren ten behoeve van voedsel en medicijnen; het
zogeheten oil-for-food-programma.696
Nadat de laatste KM-fregatten eind maart 1991 de regio hadden verlaten, hadden Den
Haag en de marineleiding aanvankelijk VS-verzoeken om participatie in de MIF-operaties
afgehouden onder verwijzing naar overige overzeese belangen zoals patrouilles nabij de
Balkan.697 Door het in een rustiger vaarwater geraken van de Bosnische burgeroorlog
najaar 1995, had Nederland evenwel aangegeven meer kans te zien, aanvragen voor patrouilles in de Golf in te willigen.698 Het betrof hier merendeels schepen die rechtstreeks
uit Den Helder naar het missiegebied voeren699 en op Sicilië gestationeerde P-3C Orion
patrouillevliegtuigen, die tijdelijk vanaf Bahrein vlogen. Schepen en vliegtuigen maakten
bij toerbeurt in het Golf-gebied hun opwachting om het embargo tegen Irak in de mif
te handhaven. Zij stonden daar onder de tactical control van de Amerikaanse COMUSNAV361
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maar bleven KM-eenheden onder nationaal command. De bemanningen hanteerden dezelfde ROE als hun voorgangers in het najaar van 1990 onder VN-resolutie 665.700
In tegenstelling tot de vaartuigen van de toenmalige Taakgroep 429.9 voerden de oorlogsbodems tweede helft jaren negentig meermalen boardings uit bij verdachte koopvaardijschepen. Deze verliepen veelal als volgt. Allereerst positioneerde het marinevaartuig
zich optimaal ten opzichte van de te onderzoeken koopvaarder, waarna een guard team
het schip betrad en dit veilig stelde. Het team bestond uit acht zeelieden die op weg naar
het missiegebied waren getraind door ingevlogen mariniers van het Gevechtssteunbataljon en vertegenwoordigers van het Amerikaanse Law Enforcement. Vervolgens betrad
een search team het betrokken vaartuig en voerde de controle uit. De boardings vonden
veelal plaats met behulp van een Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) die langszij een schip
kwam, waarna de teams zich per touwladder aan boord van de soms vijftien tot twintig
meter hogere koopvaarders begaven. Ook daalden de teams incidenteel vanuit een Lynxboordhelikopter met de fast rope-methode op koopvaardijschepen af, maar de in 1999 en
2000 ingezette Nederlandse L-fregatten beschikten niet over een helikopter. Overigens
maakte de goed toegeruste U.S. Navy bij de MIF-operaties nagenoeg uitsluitend gebruik
van de RHIB en touwladder om aan boord van de koopvaardijschepen te geraken.701 Het
type te onderzoeken vrachtschepen maakte dit type boarding ook meer gangbaar. Het
scheepvaartverkeer met Irak was die jaren flink teruggelopen, zodat dit zich hoofdzakelijk beperkte tot kleine dhows.702
In 1996 vond weer een Nederlandse inzet plaats in het kader van de MIF, die bekend
stond onder de codenaam operatie Vigilant Sentinel. Het betrof het M-fregat Hr.Ms.
Tjerk Hiddes, dat tussen eind februari en eind mei in de Perzische Golf en de Golf van
Oman patrouilleerde, 23 koopvaardijvaartuigen onderzocht en onder andere twee schepen opbracht.703 In april 1997 voerden het M-fregat Hr.Ms. Van Galen en het bevoorradingsschip Hr.Ms. Amsterdam, die dat voorjaar twee internationale wapenbeurzen in
Azië aandeden, ten zuiden van de Iraaks-Iraanse grensstrook nabij de kust MIF-operaties
uit. Zij kregen bij hun patrouilles ondersteuning van de op Bahrein gestationeerde Orion
van de MLD, het eiland waar overigens ook de Nederlandse marineschepen hun basis
hadden.704
De VN-inspectieteams in Irak waren die jaren intussen stelselmatig in blaartrekkende
onderhandelingen met Bagdad beland over toegang tot locaties en het gaan en staan van
hun inspecteurs. Halverwege de jaren negentig wees onderzoek uit dat de Irakezen veel
van hun massavernietigingswapenprogramma’s voor de inspecteurs hadden achtergehouden. De hierna gestage ontmanteling ervan resulteerde in toenemende mate in spanningen tussen de UNSCOM en de Iraakse autoriteiten. Aanvang 1998 ontstond hierover een
diepgaande internationale crisis. Irak weigerde de inspecteurs toegang tot verdachte locaties, waarop de VS en Groot-Brittannië hun strijdkrachten in de regio van de Perzische
Golf versterkten.705 Verder polste Washington op 10 februari 1998 bij bondgenoten in
hoeverre zij wilden bijdragen aan een eventueel militair ingrijpen, zo ook bij Nederland,
dat nu met enige regelmaat marine-eenheden naar de Perzische Golf zond om de VNsancties tegen Irak af te dwingen.706
Op het moment dat Washington Den Haag benaderde over de eventuele zending
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van militaire eenheden voor een aanval op Irak, voer het M-fregat Hr.Ms. Abraham van
der Hulst als onderdeel van STANAVFORMED nabij Sardinië. Dit schip werd vervolgens op
13 februari naar de Perzische Golf gedirigeerd, maar vooralsnog uitsluitend voor het
controleren van het handelsembargo tegen Irak en het oil-for-food-programma.707 Ook
werden die dagen in Nederland korte tijd verdere militaire bijdragen overwogen, waaronder een P-3C Orion patrouillevliegtuig van de MLD en contingenten van de Koninklijke
Luchtmacht.708
Ter voorbereiding op een mogelijk gewapend treffen met Irak, onder de codenaam
operatie Desert Thunder, vervoegden zich vanuit Nederland op 18-19 februari 1998 drie
marineofficieren op het hoofdkwartier van COMUSNAVCENT in Bahrein. Bij dit overleg
kwamen tal van operationele aspecten aan de orde. Tegenover de Amerikaanse counterparts werd benadrukt dat voor deelname aan militaire operaties tegen Irak onder VSleiding nadere besluitvorming door het Nederlandse kabinet noodzakelijk was. Dit wilde
alleen instemmen met een militair ingrijpen indien alle middelen voor een diplomatieke
oplossing waren uitgeput. Hr.Ms. Abraham van der Hulst, die op dat moment nog opstoomde naar het nieuwe operatiegebied, zou zich daarom na aankomst in de Golf allereerst richten op MIF-operaties. De coalitie, bestaande uit de VS, het Verenigd Koninkrijk,
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, België en Nederland, bereidde zich intussen voor
beide aspecten van de naleving van resolutie 687 af te dwingen. Te weten: naleving van
het handelsembargo en destructie van massavernietigingswapens, de fabricagemogelijkheden hiertoe en overdrachtsmiddelen als langeafstandsraketten.709 De regering gaf ook
publiekelijk te kennen dat het noodzakelijk was ter versterking van de politieke druk op
Irak, zich voor te bereiden op militaire inzet wanneer een diplomatieke oplossing van
de crisis onhaalbaar zou zijn.710 De bijdragen van de eerder genoemde landen betroffen,
buiten die van de VS en Groot-Brittannië, overigens steeds niet meer dan één fregat of
enige vliegtuigen. Een saillant detail was dat de Arabische Golfstaten, Koeweit en Bahrein uitgezonderd, weinig tot niets voor een ingrijpen voelden.711
Op 23 februari bezocht secretaris-generaal van de VN Kofi Annan Bagdad in een ultieme
poging een militair ingrijpen door de VS en zijn coalitiegenoten te voorkomen. Hij wist
inderdaad Saddam Hoessein tot enige concessies te bewegen, waarna de UNSCOM zijn inspecties kon hervatten.712 De crisis luwde en Hr.Ms. Abraham van der Hulst behoefde
geen speciale activiteiten buiten de MIF-operaties te ondernemen. Tijdens deze patrouilles
kwam het tot achttien boardings en opereerde ook een team van de U.S. Coast Guard
vanaf het fregat. Het schip keerde op 31 mei naar Nederland terug, waarbij het op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de nacht van 7 juni 135 personen
van dertien verschillende nationaliteiten evacueerde uit Eritrea, dat in oorlog was geraakt
met het buurland Ethiopië.713 In 1999 (maart-mei) en 2000 (maart) zouden wederom
Orions van de MLD en Nederlandse fregatten participeren in de MIF-patrouilles.714 De
Jacob van Heemskerck boardde 34 koopvaardijschepen, ook de Witte de With boardde
diverse vaartuigen.715
Door tal van problemen in de marineorganisatie, die onder andere het gevolg waren
van een in de Defensienota 2000 voorziene afstoting van nog meer fregatten, moest
de KM-organisatie “tijdelijk concessies [doen]” waar het “internationale verplichtingen”
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betrof. Daarom verviel onder andere in 2001 een deelname aan de MIF-operaties in de
Perzische Golf.716
Niettemin zou in december van dat jaar het S-fregat Hr.Ms. Philips van Almonde koers
zetten naar de wateren rondom het Arabisch schiereiland. Deze inzet stond in het teken
van operatie Enduring Freedom, die was opgezet naar aanleiding van de aanslagen van
9/11 in de VS en richtte zich tegen eventuele verplaatsingen van in Afghanistan actieve
terroristische groeperingen.717 Het betreft hiermee een marineoperatie die buiten het
bestek van deze studie valt, zoals staat aangegeven in het inleidende hoofdstuk inzake de
afbakening van het onderzoek.
Nabeschouwing

De Eerste Golfoorlog was een welhaast klassieke casus van een interstatelijk conflict,
waarbij overige staten hun belangen wogen en vervolgens onder de VN-vlag met een
multinationale strijdmacht ingrepen. In die zin leek zij meer op de Korea-oorlog, met
dit verschil dat de Sovjet-Unie dit maal nauwelijks een rol speelde doordat zij zich in
staat van ontbinding bevond en angsten voor Sovjet-dominantie passé waren. Dit alles in
tegenstelling tot de westerse militair-maritieme bemoeienis in de Iran-Irakoorlog, MCMoperaties incluis, die als gezegd meer gelijkenis vertoonde met latere VN-vredesmissies in
bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië,
In Washington, dat eerder Irak onverhuld had gesteund in het conflict met Iran, hadden weinigen met een mogelijke inval rekening gehouden. Het trachtte al snel de westerse oliebelangen veilig te stellen en de machtsbalans in het immer fragiele Midden-Oosten
te herstellen. De VS was zich hierbij bewust van de neergang van de Sovjet-Unie als
wereldrivaal. Als de enige superpower zocht het land naar nieuwe grenzen en wenste zich
niet door marginale obstructies van Moskou of een eigenwijs Parijs te laten weerhouden.
Niettemin betrachtten de Amerikanen met het oog op reacties in de olierijke Arabische
wereld enige terughoudendheid en zochten ze naar mogelijkheden militair ingrijpen in
een internationaal rechtsgeldig kader door te voeren. Hiertoe was het in de ogen van
Washington wenselijk om te komen tot een brede, niet louter westerse, NAVO-gerelateerde
internationale coalitie.
In tegenstelling tot 1987 stonden de Europese bondgenoten al spoedig positief tegenover een bijdrage aan een maritieme strijdmacht als “tools of first response”, omdat
dit politiek gezien minder grote risico’s inhield dan de uitzending van land- en luchtstrijdkrachten.718 Uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk, het bedreigde Saudi-Arabië,
enige Arabische partners en Frankrijk, waren landen slechts mondjesmaat, laat en in
de vorm van achterhoede-eenheden bereid deze aan te bieden. De VS dicteerde daardoor de contingenten te land en in de lucht. De carriers daargelaten gold dit veel
minder voor de zeestrijdkrachten, die zo meer in balans waren tussen de U.S. Navy en
de overige coalitiemarines. Doordat diverse coalitiepartners ook een meer afwachtende
houding wensten aan te nemen om te bezien of diplomatie eerder de doorslag gaf dan
een uiteindelijke militaire ingreep, bleek de afstemming binnen de coalitievloot, die
zich vooralsnog alleen wijdde aan het controleren van het handelsembargo, al snel een
complexe zaak.
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Nederland besloot na Amerikaanse druk in lijn met vele westerse partners, met een
maritieme bijdrage in de multinationale strijdmacht in de Golf-regio te participeren. De
omvang ervan en de ROE waren al snel een onderdeel van het Nederlandse politiek debat.
Het CDA-cohort in het kabinet was, gelijk de grootste oppositiepartij VVD, voor grote
steun aan de Atlantische partner VS, mogelijke grondtroepen inbegrepen. De PvdA, de
andere coalitiepartner in het kabinet, neigde net als in voorgaande jaren naar afhoudendheid ten aanzien van overzeese militaire avonturen, zeker indien deze onder de vleugels
van de VS plaatsvonden. Niettemin zat een deel van de partij meer dan voorheen op de
bondgenootschappelijke lijn. De kabinetsdiscussie spitste zich verder toe op de vraag in
hoeverre de militaire participatie het gevolg was van het opkomen voor vitale belangen
als olieaanvoer en de trans-Atlantische band of van het tegengaan van een schending
van internationaal recht. Uiteindelijk werden beide afwegingen als complementair opgevoerd ter onderbouwing van de marinemissie. Dit was in lijn met de in hoofdstuk 2 als
nationale strategie omschreven constanten van het Nederlands buitenlands beleid.
Om de gevoelens van onvrede over VS-gerelateerd overzees optreden binnen de regeringscoalitie enigszins weg te nemen koos het kabinet voor een missie onder ogenschijnlijke WEU-coördinatie. Daarnaast stuurde het aan op blijvende zeggenschap over
de uitgezonden eenheden waar het de toepassing van geweld betrof en op striktere ROE
dan sommige Angelsaksische coalitiepartners. Dat deze aanwijzingen in de praktijk in de
ogen van menig KM-officier de operaties niet altijd ten goede kwamen (zie bijvoorbeeld
de operationeel weinig zinvolle maar politiek veilige WEU-patrouillezones), leek voor politiek Den Haag slechts van secundair belang.
Het laatste gold andermaal bij Angelsaksische verzoeken om versterkingen en maatregelen in de aanloop naar de bevrijding van Koeweit. Deze werden, gelet ook op de
eerdere stellingname van het kabinet, slechts in bescheiden mate en relatief laat politiek
goedgekeurd, waarbij een politieke crisis niet ver weg was. Coalitiecompromissen, mogelijk gemaakt door bij een militair offensief enkel vast te houden aan de marine-component ter zee die nationale inspraak in de commandolijnen garandeerde, stonden voorop
bij het etaleren van Atlantische solidariteit. Opmerkelijk hierbij is dat het Nederlandse
parlement door het accepteren op 11 januari van de Kamerbrief van drie dagen daarvoor,
eerder met het gebruik van geweld instemde dan het Amerikaanse Congres (12 januari).
Tevens zag het in tegenstelling tot het Britse parlement (dat hierover op respectievelijk
15 en 25 januari samenkwam) af van een finale inspraak over de inzet van eigen schepen
na het uitbreken van de vijandelijkheden.719 Overigens waren ook in de Nederlandse
besluitvormingsfase (publieke) stellingnames door de KM nooit veraf. Zij verwees hierbij
niet zonder succes naar onder meer toenemende risico’s voor de zeelui indien een tijdige
geïntegreerde samenwerking met de U.S. Navy uitbleef. De PvdA-minister van Defensie
bleek niet ongevoelig te zijn voor deze argumentatie.
Bij andere operaties na de Eerste Golfoorlog, te weten de MCM-inzet in het voorjaar van
1991 en de MIF-patrouilles in de latere jaren negentig, stonden het tonen van solidariteit
met de VS (na een verzoek hiertoe door Washington overigens) en het opkomen voor de
internationale rechtsorde door het vrijhouden van zeelijnen en het afdwingen van VNresoluties voorop.
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Hoewel de inzet van de westerse marines in de Golfoorlog 1990-1991 en de latere
MIF-inzet geen NAVO -operaties betroffen, waren de hiermee gepaard gaande acties minder
goed verlopen als deze organisatie niet had bestaan. Zoals we al zagen was de WEU een
nuttig forum om zaken af te stemmen, maar zij kende nu eenmaal geen operationele
commando- of infrastructuur en het ontbrak haar aan de overtuigende leiding van een
grote bondgenoot zoals de VS in de NAVO. Overleg in of in de marge van NAVO-vergaderingen zette de neuzen op het hoogste niveau al meer in dezelfde richting. Maar belangrijker
was dat gezamenlijke bekendheid met procedures, doctrine en tactieken, als gevolg van
decennia van oefeningen in vlootverbanden als STANAVFORLANT en STANAVFORCHAN, zich
nu uitbetaalden.720 Of zoals een Amerikaanse marineoficier het duidde: “[the] NATO system was a godsend [because] it’s the way we do business”.721 In die zin was er sprake van
een tegenovergestelde situatie met die in Korea in de jaren vijftig. Daar was de samenwerking ter zee een opmaat naar de latere Noord-Atlantische coöperatie in smaldelen
als STANAVFORLANT, terwijl deze duurzame multinationale verbanden nu het gezamenlijk
opereren tegen Irak juist vergemakkelijkten.
De politiek-strategische overwegingen van het kabinet om in augustus 1990 KM-eenheden uit te zenden waren het tonen van solidariteit met de VS (en hiermee de veiligheidsgarantie voor Nederland), het wezenlijk belang voor Europa (de olietoevoer) en
het opkomen voor de internationale rechtsorde geweest. Uiteraard zag eenieder graag
dat de inzet was ingekaderd in VN-besluiten, zeker waar het de eventuele toepassing van
geweld betrof, om zo voor het binnen- en buitenlandse publiek duidelijk te maken dat
de eigen militair-maritieme inbreng geen nationale of westerse vorm van gunboat diplomacy betrof. Gevoeligheden rondom een te zeer aanschurken tegen de VS dienden
het hoofd te worden geboden door coördinatie van WEU-zijde na te streven. Aangezien
buitenlandse kritiek op dit vlak uitbleef (sterker: Saudi-Arabië zag graag meer dan alleen VS-strijdkrachten in haar contreien verschijnen) en er tenslotte structureel genoeg
parlementaire steun voor inzet inde Golf bleef bestaan, leek ook deze intentie geslaagd.
Tevens vertaalde de inzet van aanvankelijk twee fregatten zich in ‘tevredenheid’ bij de
Amerikanen, en kan het Washington niet zijn ontgaan dat Nederland in tegenstelling
tot staten als België, Denemarken en Italië op het moment dat het er op aan kwam zijn
schepen niet terugtrok en deze in het selecte gezelschap van drie Commonwealth marines
onder U.S. Navy commando plaatste.722 President Bush liet in ieder geval eind januari
1991 in een gesprek op het Witte Huis, bij een ongebruikelijke geste een bewindsman
van Buitenlandse Zaken te ontvangen, minister Van den Broek weten dat de VS dankbaar
was voor de Nederlandse steun.723 Tenslotte, hoe verdeeld West-Europa ook op de crisis
had gereageerd, de WEU had, buiten operatie Desert Storm, op een meer structurele wijze
coördinatie gegeven aan de inzet van haar in het missiegebied aanwezige marines dan in
de jaren 1987-1988 het geval was geweest. Ook in die zin kon Den Haag niet helemaal
ontevreden zijn.
De marineleiding kon niet minder content terugkijken op de ernstoperaties in de
Perzische Golf in de jaren negentig. Zij kon buigen op overzeese ervaringen ver buiten
Europa met diverse inzetmiddelen, waardoor het belang van een harmonieuze vloot leek
te worden bevestigd. En dat in een periode dat de Defensienota 1991 werd opgesteld,
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waarbij alle krijgsmachtdelen probeerden inkrimpingen van hun budget te voorkomen.
In dit verband kon viceadmiraal Van Foreest wel enig begrip opbrengen voor het standpunt van de CDS, landmachtgeneraal Graaff, toen deze eind 1990 “omdat het anders
[bij andere krijgsmachtdelen] scheve ogen zou geven”, weinig heil zag in onder meer
een inzet van het Korps Mariniers “terwijl wij als marine al elke dag positief op de voorpagina stonden”.724 De KM had haar wereldwijde en flexibele slagkracht kunnen tonen,
waarbij ze naar tevredenheid van de bondgenoten als gelijke partner had meegevaren in
de ‘eredivisie’ van de westerse marines.725 Immers: de fregatten hadden zich in tal van
rollen (controleren embargo, luchtverdediging, escorte, evacuatie, overschakelen van onderzeebootbestrijding naar opbouw luchtbeeld) en snel schakelend tussen inzetgebieden
(Middellandse Zee en de Perzische Golf ) kunnen bewijzen; de bevoorrader Zuiderkruis
opereerde moeiteloos met bondgenootschappelijke helikopters, bevoorraadde in ruim
honderd sessies marineschepen van dertien nationaliteiten en controleerde tevens het
embargo; Orion patrouillevliegtuigen bleken ook een betrouwbaar transportmiddel te
zijn; en met Stinger-wapens uitgeruste mariniers waren op zowel de eigen bevoorrader
als op Belgische marineschepen te vinden. Alleen de mijnenjagers hadden (kortstondig)
problemen met de door hen voorziene en toegepaste methodieken. Dat de KM bij een
eventueel langere duur van de oorlog had moeten teruggrijpen op fregatten die al in
1990 in de Golf waren ingezet, maakte verder duidelijk dat de Nederlandse marine over
weinig voor daadwerkelijke oorlogsinzet gereed zijnd scheepsmateriaal beschikte. Een
constatering die overigens ook gold voor bondgenootschappelijke marines: de Denen en
Belgen moesten bijvoorbeeld bij Nederland aankloppen voor Stinger-wapens en Seasparrow-raketten om hun oorlogsschepen te bewapenen, en de RFA Olna diende bij gebrek
aan Britse bevoorradingschepen een spoedreparatie in Singapore te ondergaan om maar
zo snel mogelijk in de Golf te kunnen terugkeren.726
Dat de vaderlandse media soms wat meesmuilend rapporteerden over de KM-inzet,
zoals bij de weinig offensieve patrouilles van de fregatten in 1991, deed niets aan het
bovenstaande af: zij kenden in de carrier-taakgroepen nu eenmaal een puur verdedigende
rol. Dat de marineschepen soms kampten met technisch malheur is niet ongewoon bij
dit soort langdurige inzet in klimatologisch onvriendelijke omstandigheden. Tijdens de
operaties van 1991 voer de Jacob van Heemskerck wekenlang met een defecte Goalkeeper
en crashte regelmatig de ‘Daisy’ − een tactisch datasysteem dat zorg draagt voor de integratie van de sensor, wapen en communicatie (SEWACO). Daarnaast waren defecte gasturbines een relatief veel voorkomend euvel.727 Een blik ‘over de heg’ leert dat coalitiepartners al evenzeer met mankementen worstelden. Zo voer een Australisch fregat lange tijd
met een defect kanon, was het Phalanx-wapensysteem van een Canadese torpedobootjager dusdanig defect dat een nieuwe installatie moest worden ingevlogen, konden de
Canadezen een van hun Seaking-boordhelikopters een maand lang nauwelijks inzetten
en moesten brandnieuwe Bundesmarine mijnenjagers kort na het begin van hun missie
wegens “unspicified problems” naar Duitsland weerkeren.728 Toenmalig CZMNED Haver
Droeze lijkt daarom gelijk te hebben toen hij stelde dat “elk stukje techniek wel eens stuk
[gaat]. De inzetbaarheid heeft daar nauwelijks onder geleden”.729
De KM was verder ook niet ongelukkig met het feit dat haar schepen in het Golf-gebied
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de nodige goodwill hadden gekweekt bij lokale Arabische Golfstaten en dat zij daar
nu minder onbekend was. Havens konden door fregatten makkelijker worden aangedaan dan voorheen.730 Dit kwam onder meer tot uiting bij bezoeken van Nederlandse
oorlogsschepen in 1993 en 1995 aan de internationale wapenbeurs in Abu Dhabi, de
latere MIF-operaties in dit gebied en, niet minder belangrijk, bij de aankoop door de VAE
van twee (occasion) S-fregatten, enige sleepboten en maritieme wapensystemen in 1996.
Niettemin was er ook sprake van teleurstelling: de commerciële gevolgen van de inzet
vielen per saldo tegen omdat eerder, in 1994, de aankoop van zes nieuwe M-fregatten in
de slotfase strandde.731
Last but not least toonde de KM in de Golf-operaties een sterke hang naar de zustermarine, de Royal Navy, met of zonder nationale politieke zegen. De Britten leken van
hun kant graag en bijna als vanzelfsprekend met de Nederlanders samen te werken:
niet alleen de gezamenlijke voorbereidingen en de langdurige plaatsing van de Seakinghelikopters op de Zuiderkruis, zowel tijdens het handhaven van het embargo als deels in
de gevechtsperiode, maar ook specifieke oefeningen in het inzetgebied zijn hier voorbeelden van. De rol van de BDZ als intermediair tussen politiek en vloot was tijdens de
operaties van 1990-1991 verre van benijdenswaardig. De structurele bemoeienis van
politiek Den Haag met de inzet in het missiegebied, die voor het eerst mogelijk was door
een permanente en goede satellietverbinding, zorgde immers voor fricties met de staf
CZMNED en operationele commandanten, die deze neiging tot backseat driving weinig
waardeerden.732 De BDZ moest in dezen voortdurend laveren, waarmee enerzijds de spagaat tussen de Marinestaf in Den Haag en het op tactiek en doctrine ingestelde Den Helder duidelijk voor het voetlicht werd gebracht, maar anderzijds ook het enorme belang
van een dergelijke makelaar tussen vloot en politiek.
Slotbeschouwing

Een terugblik op de diverse door de KM in de wateren rondom het Arabisch schiereiland
ondernomen missies leert, dat hier sprake was van een bijzondere aanpak door de regering in Den Haag en de marineleiding om eigen (strategische) beleidsdoelen te behalen.
Nederland zag zich begin jaren tachtig geconfronteerd met diverse ernstige politieke
vraagstukken. Sommigen hiervan waren terug te voeren op internationale economische
en veiligheidspolitieke ontwikkelingen. Op economisch vlak betrof het een door veelal
Aziatische concurrentie veroorzaakte terugval, die vooral de zware industrie en hiermee
de scheepsbouw raakte. Waar het de veiligheidspolitiek betreft, ging het vooral over de
discussie over de plaatsing van Amerikaanse nucleair-bewapende middellange afstandraketten in Europa, als reactie op de stationering door de Sovjet-Unie van vergelijkbare wapens in het oostelijk deel van Europa. Grote groepen van de bevolking van NAVO-lidstaten
voelden om diverse redenen weinig voor deze wapenwedloop en zetten hun regeringen
hierover onder druk, zo ook die in Den Haag. Deze moest begin jaren tachtig herhaaldelijk Washington, de beschermheer van Nederlandse belangen in en buiten Europa,
teleurstellen door met het oog op de fragiliteit van de coalitieregeringen een plaatsings368
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besluit van deze wapens uit te stellen. Dat de VS weinig West-Europese militaire steun
kreeg (ook niet van Nederland) bij haar pogingen de Sovjet-Unie te dwarsbomen in het
voor Europa belangrijke olierijke Midden-Oosten en daar invloed te verwerven, zette de
relatie met de Amerikanen verder onder druk.
Politiek Den Haag zag waar het laatstgenoemde burden sharing betrof, aanvankelijk
alleen kans met bijdragen aan een VN-vredesmacht (UNIFIL) de Amerikanen, die een algehele stabilisatie van het Midden-Oosten voorstonden, hierin enigszins tegemoet te
komen. Slechts doordat deze uitzending plaats vond onder de VN-banier, en Nederland
hiermee officieel opkwam voor de internationale rechtsorde, kon voor deze missie (moeizaam) de benodigde binnenlandse politieke worden verworven. Overige pogingen te
komen tot overzeese inzet met landstrijdkrachten in multinationale eenheden buiten de
VN om, kwamen zuinigjes (MFO) of niet (MNF II ) tot stand. In Nederland bestond namelijk evenzeer weerstand tegen het participeren in wereldwijde militaire operaties, zeker
indien deze onder een Amerikaanse schaduw plaats vonden, omdat dergelijke inzet ter
linkerzijde van het politieke spectrum als een vorm van imperialisme werd gezien.
Toch kwam het na 1984 diverse malen tot Nederlands militair expeditionair optreden
in de wateren rondom het Arabisch schiereiland in een multinationale vloot, zonder
dat hier sprake was van deelname aan een daadwerkelijke vredesmacht. Door samenkomende factoren bleek zich langs deze weg de unieke mogelijkheid voor te doen diverse
beleidsdoelen tegelijkertijd te dienen: (verzekerde) bescherming van het eigen territoir
en overzeese belangen en stimulering van de eigen economie. Daarnaast konden zo ook
het streven van de onder de bevolking populaire Europese integratie en een constante
in de buitenlandse politiek als het opkomen voor de internationale rechtsorde, met deze
missies worden bewerkstelligd.
De in de Defensienota 1984 genoemde bereidheid tot multinationale militaire inzet in
politiemissies ten behoeve van het in stand houden van vrede buiten het NAVO-verdragsgebied, waarbij de regering vooral teruggreep op lopende inzet met landcontingenten in
het Midden-Oosten, sloot aan bij het voornemen van het Ministerie van Economische
Zaken in die regio nieuwe markten aan te boren en export-bevorderende initiatieven
te ondersteunen. Defensie had wel oren naar het laatste, om zo de stuksprijs van eigen
materiaal te kunnen terugbrengen. Vooral de KM, die sinds de jaren zestig een traditie
kende om met vlagvertoonreizen de bv Nederland te promoten, haakte graag aan bij
deze beleidsvoornemens. Dit krijgsmachtdeel leende zich immers door het karakter en
de mobiliteit van zijn wapenplatforms goed voor dergelijke handelsmissies − een achterdek is snel veranderd in een receptie/tentoonstellingsruimte. Dat deze reizen te combineren waren met ernstoperaties en met deze manoeuvres verdere beleidsdoelstellingen in
beeld kwamen, maakte de KM-inzet aantrekkelijk voor diverse betrokken ministeries. Dit
gold des te meer indien het maritieme expeditionaire optreden plaatsvond in (losjes uitgevoerd) multinationaal verband, om zo (inter)nationale kritiek van gunboat diplomacy
of imperialisme te kunnen pareren.
De ondernomen operaties in het Rode Zee-gebied in 1984 en die in de Perzische Golf
in 1987-1988 en de jaren negentig vormden voor diverse Nederlandse departementen en
politici de mogelijkheid om vraagstukken betreffende de Atlantische relatie, de overzeese
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handel en de internationale rechtsorde, kortom zaken die de constanten van het eigen
buitenlands beleid en hiermee de strategische belangen van Nederland raakten, aan te
pakken. Met de inzet kon beschermheer Washington worden behaagd en bleef de door
het departement van Buitenlandse Zaken gekoesterde Atlantische band ook na het einde
van de Koude Oorlog bestendigd. Niet minder belangrijk was het feit dat participatie in
deze multinationale operaties de nationale status van voorvechter van de internationale
rechtsorde ten goede kwam.
Wat de maritiem-militaire platforms bovendien voor nationale, en in dit geval de Nederlandse, besluitvormers aantrekkelijk maakte, was het gegeven dat de schepen niet
alleen relatief snel inzetbaar waren, maar ook dat deze ‘tools of first response’ de mogelijkheid boden in de vaak wekenlange periode waarin zij naar hun inzetgebied voeren, ‘thuis’
nog politieke afstemming over de missie plaats te laten vinden. Ook maakten zij het
mogelijk dat landen zich zonder te grote militaire risico’s in crisisgebieden begaven, maar
toch een politiek signaal konden afgeven. Het laatste betrof zowel signalen naar (belangrijke) bondgenoten, als naar de staat of staten waartegen de internationale actie gericht
was. Bovendien gaven de marineschepen door hun eigenschap van zelfstandig optreden,
de regering de mogelijkheid hen, niettegenstaande hun optreden in een multinationaal
verband, indien nodig direct nationaal aan te sturen.
De Nederlandse zeestrijdkrachten lieten zich in die jaren deze rol welgevallen om zichzelf zo te etaleren. De uitgevoerde missies leken te bevestigen dat de KM van oudsher,
en niet alleen met vlagvertoonreizen, in staat was wereldwijd te opereren om daar op te
komen voor Nederlandse belangen. Dit stond in contrast met de meer gebonden landen luchtstrijdkrachten, waarvan stationering in bijvoorbeeld landen in Zuidwest-Azië,
lokaal politieke weerstand opriep, alsook hun periode van opwerking naar daadwerkelijke inzet geruime tijd in beslag nam. Naast het verwerven van binnen- en buitenlands
prestige (opereren met grotere westerse marines) woog voor de KM-leiding mee dat in
de periode 1984-2000 bedreigingen van het marinebudget, met de positieve uitstraling
van deze missies konden worden tegengegaan. Dat met de uitzendingen tevens nationale
industriële belangen gediend waren en hiermee bij exportorders het marinebudget, ontging de Admiraliteit geenszins.
De KM volgde bij de operaties rondom het Arabisch schiereiland waar mogelijk de Royal
Navy. Met de Britse zeestrijdkrachten was zij immers het meest vertrouwd. Niettemin was
het een gegeven dat de marine van het Verenigd Koninkrijk aan kracht had ingeboet en de
Nederlandse zeestrijdkrachten en de Haagse besluitvormers in het binnenlandse politieke
discours over expeditionair optreden weinig te bieden had. Sterker: al dan niet terechte
veronderstellingen die onder parlementariërs leefden, dat de Britten te zeer de Amerikaanse
assertieve mentaliteit in de internationale arena volgden, belemmerden in wezen een Nederlandse deelname aan maritieme out-of-area missies, doordat in Den Haag al snel zorgen
ontstonden over een mogelijk samengaan van de KM met de Royal Navy.
Opvallend genoeg bood de tot dan door de Nederlanders enigszins stiefkinderlijk behandelde Belgische marine uitkomst in deze situatie. De Belgen, die dichter bij de Fransen
stonden, boden als het ware een Europees-continentaal alternatief om in internationaal
verband overzee op te treden. Het Nederlandse publiek en de Haagse politiek toonden
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zich namelijk al vanaf de jaren zeventig enthousiast over Europese integratie. Bij zowel
de inzet in 1987-1989 als die van 1990-1991 grepen regering en marineleiding terug op
België om een ruime politieke meerderheid achter het militair-maritieme uitzendbeleid
te krijgen. Bovendien bleek dit binationaal optreden Nederland ook uitkomst te bieden
op logistiek gebied. Zowel ter zee (1987-1988) als in de lucht (1987-1988, 1990-1991)
bracht de Belgische krijgsmacht, met respectievelijk een (klein) bevoorradingsschip en
een C-130 transportvliegtuig, uitkomst. Het laatste gegeven lijkt zo zijn invloed te hebben
gehad op latere gedachten in Nederlandse militair-politieke kringen over de verwerving
van eigen zware luchttransportcapaciteit.
Toch bleef het naar buiten toe geëtaleerde samengaan met België en in het verlengde
hiervan de WEU, in de operationele praktijk voor de KM veeleer een middel om overzee
alsnog de band met de Royal Navy aan te halen. In 1988 kwam het na lange onderhandelingen alsnog tot een dergelijk samengaan, en in 1990 bleek ondanks Haagse uitingen
over samenwerking met België (Stingers) en de WEU, dat de KM op operationele gronden
koers zette naar haar Britse tegenhanger en overige Angelsaksische marines. De Britten,
van hun kant, gaven meer dan eens signalen een dergelijk samengaan als vanzelfsprekend
te zien. Opmerkelijk is dat de KM, al dan niet en plein public, bewindslieden enigszins tot
deze door haar gewenste richting wist te bewegen. Het bijna inbrengen van een fregat in
de Armilla Patrol in 1988 en het uiteindelijk samengaan met de U.S. en Royal Navy in
1990-1991 zijn hier voorbeelden van.
De drie besproken marinemissies bewerkstelligden grotendeels de door Den Haag
hiermee beoogde doelen. In 1984, 1987-1988 en 1990-1991 gaf Washington aan de
inzet te waarderen. Ook leek Nederland door het optreden van de vloot brede internationale waardering te hebben verworven, zeker waar het ging om het samen optrekken tegen agressors en het openhouden van vaarwegen. Vooral het laatste bevestigde de
status van voorvechter van de internationale rechtsorde. Dat de maritieme platforms in
kwestie soms kampten met defecten, en dat aanpassing aan wapensystemen of flexibiliteit en lerend vermogen van personeel (met boardings was het bijvoorbeeld aanvankelijk
onbekend) vereist was, lijkt, gelet op vergelijkbare problemen bij overige marines en
verkregen waardering, geen afbreuk te hebben gedaan aan het internationale optreden.
Iets wat eveneer gold voor het laten optreden van fregatten in 1991 onder tactical control van de U.S. Navy in een gevechtssituatie. Dit was een relatief uniek gegeven omdat
naast de Nederlanders slechts de overige drie betrokken Angelsaksische marines hiertoe
overgingen. In de manoeuvres van westerse vlootverbanden vielen de Nederlanders bij
de andere marines nauwelijks uit de toon. Dit was naast bepaalde eigen kwaliteiten terug
te voeren op decennia van oefenen in NAVO-verband, waarbij gezamenlijke procedures,
materieel en communicatie in multinationaal verband bemanningen al vertrouwd hadden gemaakt met dergelijke complexe vormen van multinationaal optreden.
Niettegenstaande bovengenoemde positieve teneur, moet worden opgemerkt dat de
economische spin-off van de Nederlandse marinemissies, een van de beoogde beleidsdoelen (concurrerend handelen), mager bleef. Uiteindelijk beperkten de exportorders naar
het Midden-Oosten zich tot een handvol (occasion) schepen en enige aanvullende wapensystemen.
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De KM deed zich tussen 1984-2000 in Zuidwest-Azië gelden als een qua patet orbis
opererende marine. Voor haar leek dit type optreden daarom al voor de val van de Berlijnse Muur inderdaad business as usual te zijn. Ze voorkwam hiermee aanvankelijk een
al te grote budgettaire inkrimping of een herstructurering van het krijgsmachtdeel na
het einde van de Koude Oorlog, doordat ze Den Haag hiermee de kans bood alle (strategische) constanten van het buitenlands beleid te bedienen. Vanaf eind jaren tachtig tot
midden jaren negentig stonden steeds verre overzeese taken bij de bescherming van Nederlandse belangen (openhouden zeelijnen, handhaven embargo’s) in regeringsstukken
vermeld, terwijl in diezelfde periode de fregattenvloot op sterkte werd gehouden. Dit in
tegenstelling tot de na 1989 direct al door veel ingrijpendere maatregelen getroffen landstrijdkrachten.733 Omstreeks 2000 echter, getuige het noodgedwongen afzien van deelname aan de MIF-operaties in de Golf, bleek de alledaagse Haagse realiteit van structureel
voortgaande budgetinkrimpingen de expeditionaire slagkracht van de zeestrijdkrachten
te beperken.
Zeeofficieren zagen een andere negatieve teneur die het wereldwijd optreden minder routinematig maakte. Al in 1987 openbaarde zich de tendens dat parlementariërs
en bewindslieden deze operaties vergaand wilden controleren, afhankelijk van bepaalde
(binnenlandse) politieke ontwikkelingen. De mogelijkheid om met moderne communicatietechnieken backseat driving uit te oefenen, woog hier zwaar in mee. Het was, zoals
viceadmiraal Van Foreest in 1991 terecht opmerkte, “a fact of life” waar de KM bij haar
overzeese optreden mee moest leren leven.
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Inleiding

De Nederlandse zeestrijdkrachten kwamen tussen 1992-2001 in en boven de Adriatische
zee continue in actie met fregatten, bevoorradingsschepen, onderzeeboten, mijnenjagers,
patrouillevliegtuigen, helikopters en mariniers. Kortom: met nagenoeg het hele arsenaal
dat de Koninklijke Marine te bieden had. Het waarom achter deze grootscheepse en
langdurige inzet in het eerste decennium na de val van de Berlijnse Muur wordt in dit
hoofdstuk uiteengezet, met de bedoeling antwoord te geven op de vier centrale vragen
van dit promotieonderzoek.
In hoeverre was er bij deze missies sprake van een traditionele invulling van de Nederlandse buitenlandse politiek met gebruik van militair-maritieme middelen? In welke
mate waren de Nederlandse zeestrijdkrachten bij de politiek-strategische besluitvorming
over dit out-of-area optreden betrokken? Hoezeer verschilden het takenpakket en het
optreden van de ‘zustermarines’, de KM en de Royal Navy, van elkaar bij deze uitzending
naar de Adriatische Zee? Wogen binnen- en buitenlandse perceptie van de Nederlandse
zeemacht mee in de Haagse besluitvorming, en droeg de KM met haar deelname aan de
multinationale vlootoperaties bij aan de door de Nederlandse regering beoogde beleidsdoelstellingen? Om hier achter te komen worden onder meer kabinetsafwegingen en
departementale overwegingen in Den Haag geanalyseerd, evenals observaties en doelstellingen van de marineleiding. Achtergronden van de diverse militair-maritieme deelmissies als het toezien op handelsembargo’s, escorte, afschrikking, intelligence, evacuatie
en explosievenruiming, maar ook de kwaliteit van de uitvoering en samenwerking met
NAVO - en WEU-partners, blijven evenmin onbenoemd, evenals de (politieke) resultaten
van de inzet.
Eerst wordt inzicht gegeven in de dramatische binnen- en buitenlandse ontwikkelingen
van de eindfase van de Federatieve Republiek Joegoslavië. Hierna volgen respectievelijk
een schets van de standpunten van de VS en West-Europa, de post-Koude Oorlogpositionering van de NAVO en de WEU als de belangrijkste regionale veiligheidsorganisaties, de
Haagse besluitvorming, en tenslotte de standpunten van de KM. De Nederlandse inbreng
in het multinationaal optreden ter zee tegen Klein-Joegoslavië in de jaren 1992-1996
staat bij de analyse centraal, waarna kort wordt ingegaan op vlootacties tijdens en na
de Kosovo-oorlog van 1999, om vervolgens een slotbeschouwing het hoofdstuk te laten
complementeren. Deze casestudy toont dat bij veel van de ondernomen acties enerzijds
kon worden teruggegrepen op ervaringen met de inzet in de Perzische Golf-regio, maar
ook op decennia multinationaal oefenen en opereren in NAVO-verband en – van oudsher
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– binationaal met de Britse Royal Navy. Anderzijds duidt dit hoofdstuk vraagstukken
die maritieme enforcement operaties in multinationaal verband met zich meebrengen,
zoals een verscheidenheid in mandaten, communicatieproblemen, materiële en tactische
beperkingen, en ontoereikende ROE.
Net als in voorgaande hoofdstukken waarin operationele casussen centraal staan, is de
hiervoor vermelde aanpak uit historiografisch oogpunt verdedigbaar. Er wordt hiermee
getracht de leemte in de geschiedschrijving van de Nederlandse krijgsmacht gedurende
en kort na de Koude Oorlog te vullen waar het analyses van multinationale out-ofarea vlootmissies van de Koninklijke Marine aangaat. Tevens wordt in navolging van
de casussen over Korea en het Midden-Oosten, ook gebruik gemaakt van nieuwe bronnen, zoals vraaggesprekken met militaire en (ambtelijk) politieke sleutelfiguren, recent
openbaar gemaakte stukken van de Nederlandse ministerraad, en onlangs overgedragen
particuliere documentatie. Hierdoor is het mogelijk een afgewogen beeld te schetsen van
de besluitvorming en vlootinzet.
The death of Yugoslavia en buitenlandse reacties

een staat desintegreert
De federatieve volksrepubliek Joegoslavië, met als hoofdstad Belgrado, telde sinds haar
oprichting in 1945 zes deelrepublieken: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië,
Montenegro, Servië en Slovenië. Servië kende bovendien twee autonome provincies:
Kosovo en Vojvodina. Het land was een bonte lappendeken van bevolkingsgroepen
die elk hun eigen cultuur hadden. President J.B. Tito wist, mede dankzij een (vooral
aanvankelijk) repressief bewind, tot zijn dood in 1980 deze federatie bijeen te houden.
Vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw belandde het land in een
economische en politieke crisis waarbij zich met name in Servië nationalistische krachten deden gelden. Tegelijkertijd vervielen samenbindende nationale factoren zoals de
externe dreiging van een inval door het Warschaupact en interne repressie door de
geheime politie. Deze samenloop van omstandigheden maakte dat andere deelrepublieken, maar ook minderheden in Servische deelrepublieken zoals de Albanese Kosovaren, zich steeds meer afzetten tegen de door de Serviërs gedomineerde Joegoslavische
federatieve staat. De Serviërs van hun kant zagen de emancipatietendens in deelrepublieken met lede ogen aan, vanwege de Servische minderheden die daar woonden.
De Servische president S. Milosevic bepleitte een Groot-Servië en wierp zich op als
beschermer van alle Serviërs in geheel Joegoslavië. Op 25 juni 1991 riepen Slovenië
en Kroatië de onafhankelijkheid uit. Het door Serviërs gedomineerde Joegoslavische
federale leger, het Jugoslovenskaja Narodna Armija (JNA), greep hierop hard in. In het
wat bevolkingssamenstelling betreft nagenoeg homogene Slovenië luwden spoedig de
gevechten. Anders lag de situatie in Kroatië, waar verspreid over twee regio’s een grote
Servische minderheid leefde. Deze verzette zich al sinds het voorjaar van 1990 tegen
een fel nationalistisch bewind in de Kroatische hoofdstad Zagreb onder leiding van
F. Tudjman. De Kroatische Serviërs kregen hierbij in toenemende mate steun van het
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JNA,

dat vanaf juni 1991 met succes de onervaren en lichtbewapende Kroatische strijdkrachten wist terug te slaan.1
Tot aan het uitbreken van laatstgenoemde vijandelijkheden had het Westen weinig
aandacht besteed aan de verontrustende ontwikkelingen in Joegoslavië. Een reactie leek
evenwel noodzakelijk nu midden in Europa een burgeroorlog was uitgebroken.
amerikaanse reactie
De Amerikanen, die tussen 1990-1991 in beslag werden genomen door de Duitse hereniging, de Golf-crisis en de desintegratie van de Sovjet-Unie, beperkten zich bij de
aanpak van de Joegoslavische crisis aanvankelijk tot economische sancties en sloten een
militaire interventie van hun kant uit. Deze aanpak kwam volgens historicus S.E. Ambrose voort uit een beleid van “selective isolationism”, waarbij Washington de zich uit
de Joegoslavische federatie losmakende republieken slechts in bescheiden mate steun
bood, omdat geen directe VS-belangen op het spel stonden. Joegoslavië was van weinig
belang voor de wereldeconomie, het vormde geen knooppunt van handelsroutes en na
de Koude Oorlog had het geen betekenis meer als frontstaat in het vroegere conflict met
Moskou.2 President Bush was bovendien kort na de Golfoorlog terughoudend een militaire campagne te beginnen, die de met vele vraagtekens (wapenbeheersingsakkoorden,
aftocht troepenmacht uit Oost-Europa) omgeven relatie met het Kremlin, onder druk
zou zetten. Moskou stelde zich immers sympathiek op tegenover Belgrado. Verder woog
mee dat het Pentagon zorgen had over inmenging in een conflict dat het onoplosbaar
achtte. Tegelijk dichtte het (te) grote waarde toe aan Servische guerrillacapaciteiten, vanwege hun successen in de Tweede Wereldoorlog. Tenslotte wilde Bush zijn Democratische tegenstrever voor de presidentsverkiezingen in november 1992, W.J. Clinton, niet
in de kaart spelen nadat deze had geuit dat de VS zich meer op binnenlandse problemen
moest richten (“It’s the economy, stupid!”) dan op buitenlandse vraagstukken.3 De crisis
op de Balkan was in Amerikaanse ogen daarom een Europees probleem dat om een Europese oplossing vroeg. Secretary of State Baker stelde in dit verband onomwonden: “[w]e
have no dog in [this] fight”.4
europese reactie
Bij West-Europese regeringen overheerste lange tijd de huiver iets te ondernemen in het
Joegoslavische drama omdat veelal de gedachte leefde dat bemoeienis tot (meer) geweld
zou leiden. Verder woog de vrees mee met internationale onderhandelingen een precedent
te creëren dat de desintegratie van de multi-etnische Sovjet-Unie in een stroomversnelling
zou brengen, met alle (chaotische) gevolgen op het gebied van vrede en veiligheid.
Niettemin formeerde de Europese Gemeenschap (EG) in juli 1991, kort na het begin
van de vijandelijkheden, een zogeheten trojka, bestaande uit ministers van Buitenlandse
Zaken, die een bemiddelingspoging ondernamen. Een van de beweegredenen voor de
missie was dat de Gemeenschap zich wilde revancheren voor de verdeeldheid die ze tijdens de Golf-crisis van 1990-1991 had tentoongespreid. Het EG-beleid droeg evenwel
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slechts bij aan een verscherping van de crisis, doordat West-Europa merendeels wenste
vast te houden aan het behoud van de Joegoslavische Federatie. De federale en Servische
politici in Belgrado voelden zich hierdoor gesterkt in hun opstelling tegenover Lubljana
en Zagreb. Naarmate de afscheidingsstrijd in Kroatië en Slovenië vorderde en duidelijk
werd dat de Servische expansiedrift niet viel af te remmen, groeide in de EG het besef
dat zij zich moest neerleggen bij de realiteit. Duitsland stond daarbij al langer sympathiek tegenover een erkenning van Slovenië en Kroatië, vooral doordat de regering in
Bonn onder zware druk stond van de eigen publieke opinie en de Bondsdag, waar het
principe van zelfbeschikking zo kort na de eigen Wiedervereinigung hoog in het vaandel
stond. Aangezien de EG-lidstaten hun bevoegdheden op gebied van buitenlands beleid
niet hadden overgedragen aan Brussel, konden de individuele lidstaten naast het EGvoorzitterschap contacten met de Joegoslavische republieken onderhouden. Dit droeg
bij aan ad-hocbeleid: geen van de lidstaten wilde het eigen beleid baseren op een gemeenschappelijke strategie, omdat zij alle bang waren zo de EG-onderhandelingen over
een Europese politieke unie in het eigen nadeel te beïnvloeden. Met andere woorden: de
lidstaten vreesden op deze wijze de aanzet te geven een deel van hun soevereiniteit op het
gebied van veiligheid en defensie te moeten opofferen.5
Op 16 december 1991 gaf de Europese Gemeenschap aan de onafhankelijkheid van
Joegoslavische deelrepublieken te erkennen, op voorwaarde dat zij mensenrechten zouden respecteren en afzagen van het gebruik van geweld. Weldra bleek dat de EG verre
van eensgezind was. Nog juist voor de kerstdagen erkende Duitsland officieel Kroatië
en Slovenië. De andere lidstaten, die de schijn van Europese eenheid op moesten zien
te houden, restte weinig meer dan de Duitsers op 15 januari 1992 hierin te volgen. En
dat terwijl de regering in Zagreb zich weinig gelegen liet aan de rechten voor (Servische)
minderheden op het eigen grondgebied.6
Al voor de erkenning van Slovenië en Kroatië was het de EG duidelijk dat men zich
had vertild aan het Joegoslavië-conflict. Er werd daarom een dringend beroep gedaan
op de Verenigde Naties. De volkerenorganisatie was de Gemeenschap tegemoet gekomen en had in november 1991 een speciale afgezant, de Amerikaanse oud-minister
van Buitenlandse Zaken C.R. Vance, naar Zagreb afgevaardigd. Deze wist op 2 januari
1992 een staakt-het-vuren tot stand te brengen tussen Kroaten en Serviërs en zo de weg
vrij te maken voor de komst van een VN-vredesmacht. Deze door de Veiligheidsraad op
21 maart 1992 in resolutie 743 bekrachtigde United Nations Protection Force (UNPROFOR)
nam posities in tussen de Kroatisch-Servische gebiedsdelen en het Kroatische regeringsleger.7 Het 14.000 man tellende contingent omvatte onder meer eenheden uit Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook uit landen buiten Europa, zoals Canada. Drie jaar
lang bewaakten deze ‘blauwhelmen’ een fragiel bestand.8 Dat landen als het Verenigd
Koninkrijk, dat eerder afhoudend stond tegenover stationering van eigen militairen,
nu alsnog blauwhelmen leverden, kwam naast humanitaire beweegredenen voort uit
overwegingen van realpolitik. In hun ogen kon een multinationale presentie in Kroatië stabiliserend werken vis-à-vis overige gebieden in het desintegrerende Joegoslavië,
waarmee een escalerende “trans-Balkan war” aan de grenzen van de EG moest worden
voorkomen.9
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Bovengenoemde ontwikkeling vormde evenwel de aanloop naar gewelddaden elders.
Met de afscheiding van Slovenië en Kroatië stond het multi-etnische Bosnië voor de
keuze zich te handhaven als soevereine staat in een door Servische nationalisten gedomineerde federatieve rompstaat Joegoslavië, of eveneens onafhankelijkheid na te streven.
Nadat Bosnische Serviërs begin januari 1992 een eigen Republiek hadden uitgeroepen,
de ‘Republika Serpska’, volgden in Bosnië gewelddadige incidenten tussen Serviërs en
mosliminwoners. De regering in Sarajevo koerste inmiddels aan op Bosnische onafhankelijkheid. Om tot een erkenning hiervan te kunnen overgaan bedong de EG een referendum. In deze eind februari gehouden volksstemming (het Servische deel van de
bevolking – ruim 30% van alle inwoners – boycotte dit plebisciet) sprak een grote
meerderheid van de kiezers zich uit voor afscheiding van de Joegoslavische federatie.
De onafhankelijkheidsverklaring van president A. Izetbegovic op 3 maart resulteerde in
aanvallen van Servische milities en het JNA op moslimposities. Zij veroverden geleidelijk
70% van het grondgebied van de op 6 april door de EG erkende republiek Bosnië. Samen
met de Verenigde Naties ging de EG hierna, met de onderhandelaars Vance en de Brit
Lord David A.L. Owen, vergeefs in het Bosnië-conflict te bemiddelen. Grote vluchtelingenstromen – in juni ongeveer 1,5 miljoen – verlieten huis en haard om aan de bruut
optredende Servische eenheden te ontkomen. Ruim 500.000 van hen zochten hun heil
bovendien elders in Europa, vooral in Duitsland.10 De VN-veiligheidsraad richtte zich op
humanitaire hulp aan de Bosnische vluchtelingen en ingesloten dorpen, maar besloot
geen nieuwe peacekeeping-operatie op te zetten naast het op Kroatië gerichte UNPROFOR,
dat vanaf het begin het hoofdkwartier in de Bosnische hoofdstad Sarajevo had gevestigd
en nu (verdere) humanitaire taken in deze republiek kreeg toegewezen.11
weu-navo
De twee militaire veiligheidsorganisaties die Europa in de zomer van 1991 telde, de
WEU en de NAVO , stelden zich tot juni 1992 terughoudend op in het Balkan-drama. Zij
leken door nationale belangen van de betrokken lidstaten meer doende te zijn posities
ten opzichte van elkaar in te nemen, dan met een aanpak van het Joegoslavië-vraagstuk.
Deze onderlinge concurrentie had te maken met de nieuwe strategische situatie die was
ontstaan na het einde van de Koude Oorlog. Beide organisaties zochten naar een nieuwe
rol om hun eigen militair-politieke toekomst veilig te stellen. Hoewel het wegvallen van
de Oost-Westcontroverse enerzijds een bedreiging voor hun voortbestaan vormde, bood
dit anderzijds kansen.
Begin jaren negentig had de VN-veiligheidsraad in diverse situaties waar enforcement
noodzakelijk was, “states, acting nationally or through regional agencies or arrangements” geautoriseerd bij crises in te grijpen. Voorbeelden hiervan waren de Koeweitcrisis in 1990-1991, maar later, in 1993-1994, ook Haïti. In dergelijke gevallen gaf
een Veiligheidsraadresolutie internationale rechtsgrond tot militair ingrijpen, maar ook
politieke rugdekking en richtlijnen. Deze vormen van sub-contracting van de VN aan regionale organisaties zoals de WEU en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waren in
de hoofdstukken zeven en acht van het VN-charter voorzien, maar bleven door internati377
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onale politieke tegenstellingen in de Koude Oorlog lange tijd een dode letter. De val van
de Berlijnse Muur en de toegenomen VN-betrokkenheid in regionale conflicten, brachten
teweeg dat deze hoofdstukken als het ware werden herontdekt, ook in de context van de
Europese veiligheidsconstellatie.12
Nadat Frankrijk al tijdens een in augustus 1991 door Parijs geïnitieerde WEU-vergadering vergeefs had aangedrongen op een rol voor deze organisatie in Joegoslavië, was in
september zonneklaar dat een reactie vereist was op de situatie in de nu snel desintegrerende Balkan-republiek. In een ministeriële bijeenkomst te Brussel volgde het voorstel
een WEU-vredesmacht naar Kroatië uit te zenden. De sceptische Britten deden dit af als
“gesture politics”, omdat de organisatie geen eigen strijdmacht kende zoals de NAVO, en
buiten een bescheiden coördinerende rol bij marinemissies van lidstaten in de Perzische
Golf weinig op haar conto had staan. Zoals de Britse Foreign Secretary Hurd opmerkte,
verwachtte geen van de lidstaten daadwerkelijk dat een Europese troepenmacht zich in
de strijd zou mengen en een staakt-het-vuren kon afdwingen.13
Voor het moment, en om uiteenlopende redenen, waren zowel de Britten als de Duitsers
niet bereid grondtroepen voor een dergelijk contingent te leveren. Het Atlantisch gerichte
Verenigd Koninkrijk voelde weinig voor een nauwer Europees samengaan en vreesde met
de eigen ervaringen in Noord-Ierland in het achterhoofd, dat participatie in een dergelijke vredesmacht zou uitdraaien op een uitzichtloze stationering van een troepenmacht
in voormalig Joegoslavië, die spoedig partij zou zijn in het conflict. Duitsland stelde door
een bepaalde interpretatie van zijn grondwet geen troepen te kunnen leveren omdat het
missiegebied buiten het NAVO-verdragsgebied lag. Verder meende het dat het politiek gezien
zelfmoord zou zijn eigen eenheden te legeren in landen die in de Tweede Wereldoorlog
door de Wehrmacht bezet waren geweest. Frankrijk volgde een geheel eigen agenda. In
lijn met de in die jaren door Parijs gepropageerde rol van een Frans-Duits Legerkorps als
voorhoede van een WEU-vredesmacht, stuurde het aan op de stationering van een groot
Europees leger in Joegoslavië. Hiermee bepleitte het in wezen de inrichting van een defensie-identiteit naast de NAVO met – uiteraard − een Franse hoofdrol. Ook wilde Frankrijk door uitsluiting van bemoeienis van het Noord-Atlantisch pact met de Joegoslavische
crisis mogelijke Amerikaanse betrokkenheid minimaliseren.14 Tenslotte wantrouwde het
op historische gronden Duitse invloed in Kroatië en had het ondanks publieke afschuw
over het door het JNA gebruikte geweld, gelet op bondgenootschappelijke sentimenten uit
beide wereldoorlogen aanvankelijk enige sympathie voor Servië. Griekenland, dat vanaf
december 1991 als waarnemer aanschoof bij WEU-vergaderingen en in 1994 volwaardig lid
werd van deze Europese veiligheidsorganisatie, nam op historische gronden eveneens een
eigen positie in. Athene trok veelal openlijk partij voor Servië op grond van allianties in
beide wereldoorlogen, culturele banden (in beide landen hing bijvoorbeeld de bevolking
het Oosters Orthodox-Christelijk geloof aan), maar ook vanwege verkregen steun van Belgrado bij diverse negentiende-eeuwse Griekse opstanden tegen de Turkse overheersers.15
Vooralsnog kwam de WEU in het najaar van 1991 slechts tot het besluit dat zij pas tot
actie kon overgaan zodra de Britse Lord Carrington, die namens de EG onderhandelde met
diverse partijen uit voormalig Joegoslavië, een akkoord zou hebben bereikt. Zijn bemiddeling liep op niets uit, waarna het accent verschoof naar een tussenkomst door de VN.
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Het Noord-Atlantisch pact, en dan vooral Groot-Brittannië, bezag de WEU-manoeuvres met wantrouwen. De NAVO beraadde zich daarom hoe ze na het wegvallen van de
taak van collectieve defensie tegen een voorspelbare tegenstander, moest omschakelen
naar het tegengaan van gevaren die voortkwamen uit een nu onvoorspelbare en instabiele
veiligheidsomgeving. Het laatste werd benadrukt bij een bijeenkomst van de regeringsleiders van NAVO-lidstaten in Rome, november 1991, waarin zij overeenkwamen dat de
organisatie, in samenwerking met andere instellingen, moest blijven bijdragen aan Europese stabiliteit en veiligheid.16 In de Italiaanse hoofdstad nam de verdragsorganisatie
tevens een Nieuw Strategisch Concept aan, waarin ze de instabiliteit aan de zuidflank
van het bondgenootschappelijk gebied als een nieuw risico definieerde. Om deze dreiging het hoofd te bieden kwam het onder meer op 30 april 1992 tot de opzet van een
nieuw permanent multinationaal NAVO-smaldeel, de Standing Naval Force Mediterranean
(STANAVFORMED of SNFM. Hierna wordt de laatste afkorting gebruikt).17
Nadat de EG het initiatief voor bemiddeling in voormalig Joegoslavië aan de VN had gelaten, en toen WEU-lidstaten als Frankrijk en Groot-Brittannië op nationale basis troepen
aan de UNPROFOR in Kroatië leverden, sprak de ministeriële WEU-raad op 19 juni 1992 de
bereidheid uit
“to support, on a case-by-case basis aid in accordance with our own procedures, the
effective implementation of conflict-prevention and crisismanagement measures, including peace-keeping activities of the CSCE or the United Nations Security Council”.18
Dit leek een nieuw initiatief te zijn van de zijde van de WEU voor de aanpak van de crisis
op de Balkan. Nadere bestudering leerde dat de tekst van deze verklaring veel overeenkomst vertoonde met een NAVO-communiqué dat al op 4 juni bij een top van het
Atlantische bondgenootschap te Oslo was opgesteld. Daarin was overigens enkel sprake
van steun aan (peacekeeping) activiteiten van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), niet van de VN.19 Zo ontbrak een verwijzing naar een eventueel
ingrijpen met een economische blokkade. Dwingend optreden door de NAVO leek nog ver
weg, omdat nieuwe inzet van deze organisatie als een soort van “politieman” buiten het
verdragsgebied, naast de ‘oude’ taak van strikt defensief optreden, bij enige lidstaten als
Frankrijk, Spanje en België, gevoelig lag. Bovendien wist Parijs vast te leggen dat eventuele CVSE-verzoeken om assistentie aan individuele lidstaten van de NAVO en niet aan het
bondgenootschap werden gericht. Zo zouden NAVO-lidstaten louter op basis van nationale bijdragen de CVSE tegemoet komen.20 Het dwarsbomen van Atlantische invloed leek
bij het Franse optreden binnen de NAVO zodoende nog altijd voorop te staan. Overigens
had de WEU-verklaring evenmin betrekking op maatregelen in het kader van hoofdstuk
zeven van het VN-handvest, zoals het afdwingen van de VN-sancties met een maritieme
blokkade. De WEU, waarvan de Nederlandse oud-minister van Defensie Van Eekelen
secretaris-generaal was, verwees naast politieke steun voor deze sancties uitsluitend naar
mogelijk landoptreden ten behoeve van humanitaire operaties of peacekeeping.21
De meer assertieve opstelling van de WEU en NAVO (de in beide teksten gebezigde term
crisisbeheersing suggereerde dat er dwangmaatregelen konden volgen) was te herleiden
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tot de aanname van VN-resolutie 757 op 30 mei, waarin naar aanleiding van door Servische en JNA-eenheden gepleegde oorlogsmisdaden in Bosnië economische sancties tegen
Klein-Joegoslavië (Servië en Montenegro) werden bekrachtigd.22 Deze nieuwe maatregel
volgde op een van 25 september 1991 daterende VN-resolutie 713, waarmee de Veiligheidsraad al een algeheel embargo had ingesteld “on all deliveries of weapons and military
equipment to Yugoslavia”.23 Verder had de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie,
Boutros Boutros-Ghali, op 17 juni het rapport An Agenda for Peace. Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-Keeping uitgebracht. Hierin herinnerde hij de VN-lidstaten
eraan dat “if peaceful means failed […], the [Security] Council itself had the authority
to take military action [ …] to maintain or restore international peace and security”.24
Niettegenstaande deze aanzetten van VN-zijde, leken de verklaringen van de WEU en NAVO
in juni 1992 evenzeer toe te schrijven te zijn aan de competentiestrijd tussen de beide
organisaties over hun plaats in een toekomstige Europese veiligheidsstructuur.
De VN had dan wel een uitgebreid embargo tegen Klein-Joegoslavië verordonneerd,
maar onduidelijk bleef wie deze sancties moest gaan controleren. Van Eekelen meende
achteraf dat doordat zijn Europese organisatie al ervaring had opgedaan met een dergelijke missie ter zee tegen Irak in 1990-1991 en de NAVO niet gewoon was buiten het verdragsgebied (onder VN-banier) te opereren, de WEU “meer gekwalificeerd” leek voor een
dergelijke opdracht.25 Hoewel de oud-diplomaat hiermee een punt heeft, lijkt zijn visie
te veel te zijn gekleurd door zijn toenmalige positie. De door hem aangehaalde MIF-operaties hadden slechts kunnen plaatsvinden dankzij Amerikaanse supervisie en door de VS
verstrekte inlichtingen, en door decennialange ervaring van de multinationale maritieme
partners in Atlantisch verband. Verder valt op dat het na de WEU-verklaring van 19 juni
een week stil bleef inzake embargocontrole, terwijl die dagen vele embargobrekers KleinJoegoslavië overzee bereikten.26 Ook springt in het oog dat pas na een koerswijziging van
Washington betreffende meer (maritieme) VS-bemoeienis met Joegoslavië, de WEU weer
van zich deed horen.
In Washington waaide naar aanleiding van binnenlandse publieke ophef over de
wreedheden in Bosnië, teleurstelling over het Europese falen het Joegoslavië-vraagstuk
aan te pakken, en zorgen over een eventuele uitbreiding van de oorlog naar landen als
de aartsrivalen Griekenland en Turkije, vanaf mei een andere wind wat betreft het Balkan-conflict. In de loop van die maand liet Secretary of State Baker tegenover Europese partners doorschemeren om na het falen van diplomatieke middelen te overwegen
met (bondgenootschappelijke) militaire inzetmiddelen het geweld in Bosnië te stoppen.
Vooral Frankrijk en Groot-Brittannië wezen deze optie van de hand, waarbij Londen,
wijs geworden door de eigen inzet in Noord-Ierland, niet de handen wilde branden
aan dit complexe conflict, en Parijs weinig zag in een door de VS geleide interventie.27
Niettemin bleef de Amerikaanse minister hierna publiekelijk signalen geven dat de VS,
optredend in een multinationale strijdmacht, overwoog te interveniëren op de Balkan.28
Na overleg in Washington op 23 juni 1992 tussen Baker en president Bush liet de
eerste een plan uitwerken waardoor (beperkt) militair ingrijpen mogelijk werd om het
geweld in Bosnië tegen te gaan en humanitaire hulp te verlenen. Het betrof een onder
VN-auspiciën door te voeren vierstappenplan, waarvan de eerste stap de stationering was
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van een Amerikaanse maritieme taakgroep in de Adriatische Zee. Hierna diende een
multinationale vlootblokkade te worden doorgevoerd om de sancties af te dwingen, en
dan vooral die gericht tegen Montenegrijnse havens. Verder diende de olie-invoer vanuit
Roemenië naar Servië te stoppen en moest in multinationaal verband de bereidheid
worden getoond met luchtaanvallen zware wapens te bombarderen. Last but not least
moest voorop staan dat er geen Amerikaanse troepenmacht in Bosnië zou worden gestationeerd. Enkel op deze wijze kon in het U.S. Congress, dat weinig voelde voor eigen
landoptreden in het Balkan-conflict, de benodigde steun voor deze maritieme missie
worden verkregen. Het Pentagon verzette zich eveneens tegen het sturen van grondtroepen, omdat het nog altijd vreesde dat de VS toch verwikkeld zou raken in een guerrillaoorlog. Doordat het Witte Huis Baker volmondig steunde, wist het State Department
het plan erdoor te drukken. Dit werd vervolgens op 26 juni geïmplementeerd, zodat het
een jaar na het begin van de Joegoslavische burgeroorlog toch tot enig nieuw Amerikaans
veiligheidsbeleid ten opzichte van Europa kwam.29
Eerdere Franse pogingen om onder meer met het propageren van een WEU-rol de VSbetrokkenheid bij het Balkan-conflict te minimaliseren, leken door het falen van WEUzijde en de ontwikkelingen in Washington teniet te worden gedaan.30 De toenemende
VS-druk leidde aan WEU-zijde tot koortsachtig overleg. Tevens vroeg die dagen een uitdagende speech van secretaris-generaal van de NAVO M.F. Wörner om een reactie. Deze had
laten weten dat in de context van het Joegoslavië-conflict “coherent [European] military
options” slechts verre toekomstmuziek waren, terwijl de NAVO “absolutely indispensable
[was] for effective security management and conflict prevention in Europe. Nobody can
replace it. This is not only true for NATO’s treaty area, but also beyond it.”31 In navolging
van de eigen WEU-verklaring van 19 juni kwam bij deze organisatie op 25 en 26 juni aan
de orde hoe ze met militaire middelen de humanitaire situatie kon verbeteren. Ideeën
voor zowel inzet op het land als in de lucht, maar ook ter zee passeerden zo de revue.
De discussies bleven, ondanks Franse pogingen de plannen meer concreet uit te werken,
veelal van politieke aard. Wel was er verdere aandacht voor een maritieme aanpak. Deze
zou, gelet op de bestaande VN-resoluties inzake economische- en wapenembargo’s, namelijk uitsluitend neerkomen op “naval presence and surveillance”.32 De EG-regeringsleiders
vroegen vervolgens op 27 juni de VN-veiligheidsraad niet alleen om een resolutie die
militair ingrijpen ten behoeve van humanitaire assistentie mogelijk maakte, maar lieten
de WEU er tevens over nadenken welke maatregelen ze kon nemen. De gedachten gingen
hierbij al snel uit naar een marineblokkade.33
Van Eekelen liet op 10 juli op een eerder geplande CVSE-top in Helsinki een ministeriële WEU-bijeenkomst beleggen, waarin zijn organisatie te kennen gaf met een multinationaal flottielje (en overige ondersteunende eenheden) in de Adriatische Zee het naleven
van de VN-resoluties 713 en 757 te willen monitoren. Later die dag kwamen de NAVOministers bijeen, waarna zij een vergelijkbaar aanbod deden en aangaven te willen optreden in samenwerking en coördinatie met WEU-vlooteenheden. De verdragsorganisatie
gaf hiermee voor het eerst officieel te kennen operaties in VN-kader te willen uitvoeren.
Van Eekelen stelt in zijn memoires dat vooral de internationale staf van de NAVO op de
eigen secretaris-generaal Wörner had moeten inpraten, omdat zij overtuigd was “dat de
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alliantie niet buiten spel kon blijven in een crisis aan de rand van het verdragsgebied die
repercussies kon hebben voor de eigen veiligheid”.34 Het laatste was op zich waar. De
NAVO nam evenwel, in tegenstelling tot wat van Van Eekelen suggereert, niet plotsklaps
in de loop van 10 juli deze positie in, maar beraadde zich al langer – zie Wörners eerdere
opmerkingen – over optreden op de Balkan. In de dagen voor Helsinki had de organisatie de WEU geconsulteerd om gecoördineerde maritieme NAVO/WEU-monitoring operaties voor te bereiden ter assistentie van de Veiligheidsraad-resoluties 713 en 757. In het
NAVO -besluit woog vermoedelijk de jongste Amerikaanse opstelling mee, en het feit dat
het recentelijk opgerichte SNFM, zich zeer wel leek te lenen voor een dergelijke operatie.
In die zin had de Britse premier J. Major geen ongelijk toen hij na het Helsinki-overleg
stelde de prominentere Europese rol bemoedigend te vinden, maar het “dwaas” te achten
de VS bij de marine-actie uit te sluiten. Iets wat bij enkel een WEU-optreden immers het
geval zou zijn geweest.35 Overigens benadrukten alle betrokken westerse landen dat de
marinemissie geenszins geïnterpreteerd mocht worden als een prelude voor een militair
ingrijpen in Bosnië zelf.36
De VN benaderde op 15 juli vervolgens met succes het Noord-Atlantisch pact met het
verzoek de volkerenorganisatie ter zee assistentie te verlenen bij de controle van de sancties tegen voormalig Joegoslavië en dan vooral Servië en Montenegro. De alliantie raakte
hierop 24 uur later daadwerkelijk actief betrokken bij de Balkan-crisis, toen SNFM de
Adriatische Zee in voer en onder de codenaam Maritime Monitor op de naleving van de
diverse embargo’s begon toe te zien.37 De snelle NAVO-ontplooiing vroeg om een respons
van WEU-zijde. Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het ontbrak de organisatie aan
een militaire structuur of een ervaren hoofdkwartier, en nu moest het tot dan toe weinig
doortastende Europa plots proberen “zichzelf als wereldmacht uit te vinden”, zoals een
journalist van het nrc handelsblad het uitdrukte.38 Op 17 juli vond in Rome een bijeenkomst plaats over de samenstelling van een te vormen WEU-smaldeel (ondersteund door
maritieme patrouillevliegtuigen), dat onder de aanduiding Sharp Vigilance een soortgelijke monitor-opdracht als de NAVO zou gaan uitvoeren, maar dan in een meer zuidelijk deel
van de Adriatische Zee. Het overleg in de Italiaanse hoofdstad kenmerkte zich door een
bonte mengeling aan meningen, doordat lidstaten er soms een strikt Europese of Atlantische visie op na hielden, of hierin een middenkoers voeren. Zo wenste Groot-Brittannië
in navolging van een voorstel hiertoe in de NAVO-raad, ter coördinatie een joint WEU/NAVO
ad-hocgroep op te zetten. Dit kwam door tegenwerking van onder meer Italië niet van
de grond, waarna de Britten vergeefs aandrongen op een eenhoofdige leiding van beide
maritieme operaties onder de NAVO Commander-in-Chief South (CINCSOUTH). Verder had
Italië namens de WEU met succes de NAVO verzocht het door deze organisatie voorgenomen operatiegebied meer noordelijk te beleggen, te weten de lijn Brindisi – grens
Albanië-Montenegro. Frankrijk bleef ontevreden over de geografische taakafbakening en
vooral de door de NAVO uitgevoerde patrouilles voor de Montenegrijnse kust. Deze wrevel kwam vermoedelijk voort uit het hogere politieke profiel dat met deze naval presence
onder de kust van voormalig Joegoslavië gepaard ging. Op 23 juli, een week nadat SNFM
zijn embargo-patrouilles begon, kwam uiteindelijk ook de WEU tot een uitwerking van
de te plegen maritieme enforcement options, waarna een Europese ad-hocgroep van hoge
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ambtenaren en militairen op 30 juli hiervoor te langen leste het groene licht gaf.39 Dit
gebeurde pas nadat de NAVO op 28 juli Parijs tegemoet was gekomen en had ingestemd
de patrouillegebieden van het Atlantisch pact en dat van de WEU (dat was voorzien voor
de Straat van Otranto) periodiek te wisselen, “so as to grant equal sharing of duties and
responsibilities and to enhance the interoperability of the two operations”.40
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de multinationale eenheden van beide organisaties niet alleen geografisch, maar ook op andere terreinen gescheiden optraden.
Hoewel er tussen de NAVO en WEU medio juli contacten waren over een gezamenlijke
uitwerking van de besluiten in Helsinki, en beide smaldelen in het inzetgebied bij hun
communicatie veelal NAVO-procedures volgden, was de competentiestrijd tussen beide
veiligheidsstructuren verre van gestreden. Een werkelijk geïntegreerde operationele
scheepsmacht kwam derhalve niet van de grond. Zo ontbrak een gezamenlijke opperbevelhebber en rapporteerde de NAVO-commandant louter door tussenkomst van het eigen
militaire hoofdkwartier aan de VN. De WEU kende weer haar eigen lijnen om aan New
York te rapporteren. Deze aanpak maakte het voor Parijs mogelijk om in de Bosnische
crisis militair-politiek actief te zijn. Als belangrijkste motor achter de vorming van een
Europese krijgsmacht, en niet militair lid van de NAVO, leverde het in multinationaal verband in het missiegebied nu alleen eenheden aan het WEU-contingent. Hiermee konden
de Fransen enerzijds hun traditioneel minder Atlantische houding handhaven, terwijl zij
anderzijds geen inbreuk hoefden te maken op de Europese eenheid. Tenslotte kon door
het gescheiden optreden van de NAVO en de WEU, Spanje, dat een zelfde soort status in het
Noord-Atlantisch pact had als Frankrijk en in 1990 tot de Europese defensieorganisatie
was toegetreden, eveneens politiek de vlag tonen door (incidenteel) in het WEU-eskader
te participeren.41
Dat twee concurrerende smaldelen toezagen op de VN-sancties gaf de buitenwereld te
denken over de eensgezindheid van het Westen. Te meer daar de maritieme missie in
wezen niet veel meer was dan een politieke operatie om met demonstratief vlagvertoon
− de marineschepen en patrouillevliegtuigen mochten uitsluitend toekijken en rapporteren − druk uit te oefenen op Servië.42 De vele moderne westerse oorlogsschepen waren
bovendien grotendeels superieur aan die van de kleine marine van Klein-Joegoslavië. Dat
het Westen bij deze militair-politiek relatief risicoloze maritieme operatie al een dusdanige tweespalt tentoonspreidde, bleef uiteraard in het voormalige Joegoslavië, en zeker
in Belgrado, niet onopgemerkt. Het leidde er onder meer toe dat de Serviërs zich in de
Bosnische oorlog weinig van de VN, NAVO en WEU aantrokken.
nabeschouwing
Na het einde van de Koude Oorlog ontstond er tussen de NAVO en de WEU – die beide
naar een nieuwe rol zochten – een wedijver bij het maken van aanspraken op taken
buiten het Noord-Atlantische verdragsgebied die raakten aan de Europese veiligheid
en de internationale rechtsorde. Het bleek onduidelijk in welke conflictsituatie de ene
dan wel de andere organisatie eventueel zou optreden. De Joegoslavische crisis toonde
dat de WEU nauwelijks de capaciteit bezat om tot een gemeenschappelijke stellingname
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en operatie te komen. Bovendien konden bij deze organisatie − uitgezonderd de Franse
en Spaanse strijdkrachten die niet militair participeerden in de NAVO − slechts eenheden
worden geplaatst die al aan het Noord-Atlantische pact waren toegewezen. Voor de
NAVO was wat betreft de politieke besluitvorming welhaast eenzelfde constatering op
zijn plaats; zolang de VS niet voelde voor enige vorm van inzet was het beeld bij deze
veiligheidsorganisatie niet rooskleuriger. Wat in deze situatie niet hielp was het feit dat
Frankrijk het promoten van de Europese veiligheidsorganisatie gebruikte om de rol
van de NAVO, en hiermee de Amerikaanse inbreng, in het Joegoslavië-conflict zo klein
mogelijk te houden en Europa, en hiermee (vooral) Parijs, meer invloed te geven. Andere lidstaten van de WEU en de NAVO, zoals de Atlantisch gerichte Britten en het kort
daarvoor herenigde Duitsland, dat zich internationaal moest herpositioneren, hadden
eveneens een eigen agenda. Het leek zodoende een gegeven dat de WEU noch de VN
(beide organisaties kenden de facto geen daadwerkelijke militaire of commandostructuur) zonder een (leidend) Amerikaans-Atlantisch commitment, in een positie was de
diverse embargo’s tegen voormalig Joegoslavië militair af te dwingen. De monitormissie die vanaf medio juli door twee gescheiden opererende smaldelen werd uitgevoerd
was voor het moment het “maximaal haalbare” dat het Westen bij het implementeren
van het embargobeleid kon bewerkstelligen. Dat had alles te maken met de belangentegenstellingen tussen de betrokken staten.43
Nederlands uitzendbesluit, juli 1992

Begin jaren negentig heerste er in veel westerse landen een sfeer van internationaal
politiek optimisme. Het einde van de Koude Oorlog en het succesvolle multinationale
ingrijpen tegen Irak in 1991 leken aan te tonen dat de VN na decennia van stagnatie,
eindelijk in staat was de internationale vrede te handhaven, de rechten van de mens
veilig te stellen en op sociaal vlak vooruitgang te bevorderen. Ook de Nederlandse
regering was gegrepen door deze geest van liberaal en humanitair idealisme. Opkomen
voor de internationale rechtsorde was traditiegetrouw al een overweging in het Nederlandse buitenlands beleid, zoals de participatie in de VN-missie in Libanon en de deelname aan mijnenbestrijdingsmissies nabij het Arabisch schiereiland in de jaren tachtig
hadden aangetoond. In deze periode trad het meer op de voorgrond. Den Haag was
dan ook als een van de eerste regeringssteden bereid troepen ter beschikking te stellen
aan een VN-vredesmissie in Cambodja, nadat de volkerenorganisatie hier in mei 1991
om had verzocht. Tegen deze achtergrond bereidden de Nederlandse strijdkrachten
zich aan het begin van de jaren negentig steeds meer voor op humanitair expeditionair
optreden.44
Het kabinet-Lubbers III nam in de jaren 1990-1991 het standpunt in dat de eenheid van de Joegoslavische federatie diende te worden gehandhaafd. Het departement
van Buitenlandse Zaken stelde aanvankelijk stellig dat de staatkundige fragmentatie van
Midden- en Oost-Europa na de val van de Berlijnse Muur zo veel mogelijk moest worden vermeden. In de zomer van 1991 gingen steeds meer ambtenaren van dit ministerie
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twijfelen aan deze beleidslijn, iets waarin in december van dat jaar uiteindelijk ook minister Van den Broek meeging.45
In het begin van het Joegoslavië-conflict had Nederland een relatief grote invloed bij
de pogingen van de internationale gemeenschap een einde te maken aan de gewelddadigheden. Deze positie vloeide voort uit het Nederlandse voorzitterschap van de EG in
de tweede helft van 1991. Aanvankelijk leefde in Den Haag een redelijk optimisme dat
het Joegoslavische vraagstuk door onderhandelingen viel op te lossen. Dat werd mede
ingegeven doordat Nederland er in het licht van het in december 1991 tot stand te
brengen Europese Verdrag van Maastricht, alles aan wilde doen om tot een Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) te komen om Europa zo internationaal te profileren. Het investeerde als EG-voorzitter veel energie in het vinden van een
oplossing, zowel door bilateraal overleg als door een vredesconferentie op eigen bodem
in september. Zoals opgemerkt streefde Den Haag (net als Londen en Parijs) op dat
moment naar behoud van de constitutionele status quo van de Joegoslavische federatie.
Menig Servische politicus en generaal zag hierin een stille goedkeuring om militair tegen
zich afscheidende republieken op te treden. De eind december door Duitsland geforceerde Europese wending naar erkenning van Kroatië en Slovenië had bovendien bij de
Joegoslavische partijen de indruk versterkt dat de EG geen serieuze partner was.46 Het
EG-voorzitterschap bracht Nederland internationaal de nodige kritiek. De onmacht van
Nederland de grote lidstaten op een lijn te krijgen, gebrek aan kennis van de situatie in
Joegoslavië, maar ook het feit dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken “een bijzondere
cocktail van hoogmoed en opgewekte naïviteit” had tentoongespreid, waren hierbij de
toonaangevende verwijten.47
Aanvankelijk had de Nederlandse regering weinig voor een militair avontuur op de
Balkan gevoeld, maar in het voorjaar van 1992 ontstond er al snel overeenstemming
over de noodzaak tot ingrijpen.48 Ook wijzigde het Haagse standpunt van een enigszins
neutrale houding naar een uitgesproken anti-Servische opstelling. Het parlement was
reeds kort na het begin van het Balkan-conflict een groot voorstander van Nederlandse
deelname aan een vredesmacht in dit gebied. Het kabinet wist zich daarom gesteund
door een ruime Kamermeerderheid voor de uitzending van militaire waarnemers in het
kader van de, onder meer door Nederland geïnitieerde, European Community Monitoring
Mission (ECMM) najaar 1991, en een verbindingsbataljon in maart 1992 in het kader van
49
UNPROFOR.
Nadat het Amerikaanse State Department in mei 1992 had aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover een vorm van militair ingrijpen in Bosnië, vond het al snel
gehoor in Nederland. Onder meer pleitte de Adviesraad Vrede en Veiligheid diezelfde
maand om het tegen Joegoslavië ingestelde wapenembargo met militaire middelen te effectueren, net als bij de tegen Irak ingestelde economisch dwangmaatregelen van 1990.50
Tijdens de NAVO-top te Oslo, op 4 juni, steunde Nederland ruimhartig Amerikaanse
voorstellen voor militaire assistentie door het bondgenootschap inzake (bescherming en
afdwinging van) humanitaire hulp aan Bosnië.51 Kort voor dit overleg achtte minister
Van den Broek het belangrijk dat de NAVO ideeën aandroeg om de verdragsorganisatie
bij te kunnen laten dragen aan de uitvoering van de VN-resoluties. Wat betreft het open385
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houden van het vliegveld van het belegerde Sarajevo en de bescherming van humanitaire
konvooien, onderkende hij de complexiteit van de materie, maar dit mocht zijns inziens
niet inhouden dat van de zijde van de “internationale gemeenschap” een antwoord op
dit soort situaties uitbleef. Niettemin bleef na het NAVO-overleg door tegenwerking van
onder meer Frankrijk, actie achterwege.52
Met een vergelijkbare situatie werd Nederland geconfronteerd tijdens WEU-(ministers)
vergaderingen op 19 en 26 juni. De organisatie verklaarde weliswaar in principe voor de
VN crisismanagementtaken te willen uitvoeren, maar onder de lidstaten bleek ondanks
een Nederlands pleidooi hiervoor, geen bereidheid te bestaan direct met een maritieme
blokkade de VN-sancties af te dwingen. Het bleef vooralsnog bij politieke steun hiervoor
en voortgaande discussies over de invulling van een dergelijke actie.53 Zoals een Nederlandse afgevaardigde verzuchtte: “De zin dan wel haalbaarheid van inzet van militaire
middelen van de WEU speelden nauwelijks een rol”. Wel stuurde Frankrijk, gesteund
door Spanje en Duitsland, aan op algemene profilering van de WEU. Groot-Brittannië
en Nederland daarentegen, voelden er tevens voor opties in NAVO- en VN-verband in
overweging te nemen. Ook dienden de drie multinationale organisaties in de ogen van
deze twee landen eerst onderling meer in overleg te treden, voordat het tot inzet van militaire middelen kon komen.54 Niettemin stelde Den Haag op voorhand wel de zich vormende luchtmobiele brigade van de Koninklijke Landmacht en een mariniersbataljon
ter beschikking van het toekomstig potentieel van de WEU, om hiermee naast traditionele
NAVO -taken humanitaire en vredeshandhavende missies uit te voeren. De achterliggende
gedachte van dit aanbod was, aldus de bewindslieden Ter Beek en Van den Broek, dat de
55
WEU kon uitgroeien tot een waarlijk Europees defensieapparaat. Laatstgenoemde verklaarde zelfs ronduit: “De WEU is nu in staat eigen taken op zich te nemen zonder afbreuk
te doen aan de rol van de NAVO”.56
Het gefrustreerde Nederland, dat inmiddels ruimhartig voorstander was van actieve
militaire bijstand bij hulpacties in Bosnië, liet in die dagen bij monde van Van den Broek
weten dat Den Haag bereid moest zijn militaire inzetmiddelen te leveren indien de VNveiligheidsraad om ingrijpen vroeg. Volgens hem waren westerse landen er inmiddels
van doordrongen dat louter verklaringen niet volstonden, omdat in het Joegoslavische
conflict “humanitaire grenzen [werden] overschreden” en de situatie daar “niet meer
tolerabel” was. Militair ingrijpen moest hierbij onder meer de vorm krijgen van het “effectief maken van embargo’s”.57
Het in dit beleid binnenlands breed gesteunde Nederlandse kabinet nam evenwel in
Europa een enigszins geïsoleerde positie in. Het leek het Balkan-conflict in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Londen en Parijs, louter op grond van strikt humanitair-ethische overwegingen te benaderen en zocht vanuit dit perspectief waar mogelijk kansen om militair
tegen agressorstaat Klein-Joegoslavië te ageren. De terughoudende Britten zagen echter
waar het multinationale enforcement-inzet betrof enkel iets in bescheiden maritieme mogelijkheden in de context van de vertrouwde, Atlantisch gerichte NAVO, terwijl Frankrijk
(evenmin happig op een risicovolle grootscheepse inzet) juist perspectieven zag om de
eigen invloed uit te breiden door de strikt Europese veiligheidsorganisatie WEU naar voren te schuiven.58
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De op de CVSE-bijeenkomst op 10 juli door zowel de WEU als de NAVO uitgegeven verklaringen het embargo tegen Klein-Joegoslavië met maritiem-militaire middelen te gaan
handhaven, leken verwarring te veroorzaken op de departementen van Buitenlandse Zaken en Defensie. Minister van Defensie Ter Beek had die ochtend bij het WEU-overleg
naast een fregat een of twee maritieme patrouillevliegtuigen aangeboden om het embargo te controleren. Op dat moment zou bijvoorbeeld de Defensiestaf “onbekend” zijn
geweest met het feit dat het Noord-Atlantisch pact tot een dergelijke operatie wilde
overgaan, ondanks de wetenschap dat de NAVO (onder meer na Nederlandse aandringen)
een contingency-plan ontwikkelde om met het SNFM het embargo af te dwingen.59 Het
Ministerie van Defensie meende dat het ondanks de unilaterale verklaringen van beide
organisaties, bij de maritieme actie zou gaan om één vlootverband onder WEU-vlag, waaraan mogelijk schepen van de VS werden toegevoegd. Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken merkte op dat deze actie voor beide organisaties een nieuw type activiteit
was en dat ze een “toetssteen voor onderlinge samenwerking [was]”.60
Zich vastklampend aan het idee dat de multinationale vlooteenheid onder de WEU-vlag
ging opereren – zo meldde de redactie van Defensiekrant die week dat Italië als voorzitter van de WEU de gehele operatie ging coördineren61 – zag de Defensiestaf in Den Haag
met lede ogen aan dat de NAVO unilateraal de SNFM op 11 juli de order had gegeven op te
stomen naar de Adriatische Zee. Hiermee “[werd] steeds meer duidelijk […] dat beide
organisaties weliswaar met elkaar zullen coördineren over de uitvoering van de maritieme
acties, maar toch voorstander waren van separate operaties”, aldus het hoofd Operationele Zaken. Hij stelde verbaasd vast dat een situatie ontstond waarbij mogelijk zowel een
WEU-verband als een NAVO -verband de naleving op de embargo’s ging controleren. Nederland moest er volgens de Defensiestaf op aandringen dat deze maritieme operaties onder
één (Europees) commando dienden te worden uitgevoerd. Indien de planning ervan uitging dat het om twee gescheiden operaties ging, dan moest de Nederlandse afgevaardigde
bij een op 14 juli gepland WEU-overleg tussen naval points of contact over het embargo,
zich onthouden van toezeggingen. Voor de tot dan toe niet overdachte eigen inbreng in
twee afzonderlijke operaties moest eerst nationaal politiek overleg plaatsvinden.62
Intussen hadden de regeringsfracties van CDA en PvdA zich op 10 juli al positief uitgelaten over de voorgenomen vlootacties ten behoeve van de controle van de embargo’s
tegen Servië en Montenegro. Beide partijen meenden dat Nederland hier met een fregat
een bijdrage aan moest leveren. CDA-fractiewoordvoerder J.G. de Hoop Scheffer streefde
daarbij naar een optreden in Atlantisch verband omdat er in tegenstelling tot de situatie in de WEU, zo sprake was van een duidelijke commandostructuur en een volgens
hem “wenselijk[e]” VS-participatie. Ook de grootste oppositiepartij, de VVD, steunde een
KM-bijdrage en zag eveneens graag dat deze onder NAVO -vlag plaatsvond, omdat de WEU
geen commandostructuur bezat, waarbij de liberalen het “krampachtig” vonden nu te
bewijzen dat laatstgenoemde organisatie iets voorstelde.63
Door het aanvankelijke Amerikaanse afhouden, had Nederland in het verlengde van
het GBVB van het Verdrag van Maastricht en initiatieven voor militair EG-optreden in
Joegoslavië,64 meer oog gekregen voor één missie onder Europese aansturing. Het moest
nu op dit standpunt terugkomen. Nederland diende de realiteit onder ogen te zien van
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een blijvende competentiestrijd tussen NAVO en WEU (en tussen Parijs en Washington)
op nieuwe terreinen van het Europese veiligheidsbeleid. Net als overige landen die van
beide veiligheidsorganisaties lid waren zoals Duitsland en Italië, werd van Nederland nu
een subtiele omgang met de situatie verwacht. Het kabinet-Lubbers III moest bovendien
laveren tussen het meer Atlantische standpunt van het CDA en de Europese aanpak van de
P vdA. Het KM-fregat Hr.Ms. Pieter Florisz nam vanaf 16 juli deel aan de controle van het
embargo door zijn participatie in het NAVO-smaldeel SNFM, maar de Nederlandse bijdrage
aan deze operatie had al min of meer vastgestaan doordat het schip al vanaf eind april
was toegevoegd aan deze vlooteenheid. Voor de inbreng van de maritieme patrouillevliegtuigen had Den Haag evenwel de handen vrij zodat minister Ter Beek de WEU twee
65
MLD-Orions kon aanbieden.
Op deze wijze waren Lubbers en de zijnen in staat met de inzet van de KM in het Adriatisch gebied beide regeringsfracties tevreden te houden en internationaal de eigen belangen
te dienen. Nederland kwam hiermee niet alleen op voor bevordering van de internationale
rechtsorde, maar wist op deze wijze ook het eigen lidmaatschap van twee voor de nationale
veiligheid als cruciaal geachte veiligheidsorganisaties te behartigen: bij de NAVO als bewijs
van trouw aan de Atlantische band en bij de WEU om zo ideeën te onderbouwen over een
eigen Europese defensieverantwoordelijkheid genoemd in het Verdrag van Maastricht.66
Overigens was de Nederlandse aanpak internationaal gezien geenszins uniek: Duitsland
en Italië gingen respectievelijk met een fregat en patrouillevliegtuigen, en een fregat en
twee overige marineschepen in NAVO- en WEU-verband opereren.
In het tijdsbestek kort na het einde van de Koude Oorlog trok de Nederlandse krijgsmacht “de voor de hand liggende conclusie”, zoals de politicoloog Van Staden stelt, dat
participatie in het Joegoslavië-conflict niet alleen diende als een “aansprekende rechtvaardiging” voor het voortbestaan van de defensieorganisatie, maar dat een dergelijke missie
ook kon fungeren als buffer tegen verdere bezuinigingen. Rivaliteit tussen de krijgsmachtdelen – de Koninklijke Landmacht kende al vanaf maart 1992 inzet in Bosnië met een
verbindingsbataljon – maakte dat de Koninklijke Marine een missie in de Adriatische Zee
niet onwelkom was.67 De zeestrijdkrachten kwam het goed uit om te kunnen aantonen
dat ze, net als bij de Golf-crisis in 1990, snel konden reageren op operationele verzoeken
van regeringszijde. Dat neemt niet weg dat de oprechte zorg bestond dat de bestaande capaciteiten niet gemist konden worden, gelet op de diverse (dreigende) internationale crises
van dat moment. De “asset-drain” die bijvoorbeeld de embargo-operaties teweegbrachten,
vormde bovendien een uitdaging voor een marine die nog andere verplichtingen kende
zoals het stationsschip in de West, het wachtschip op de Noordzee en participatie in (multinationale) oefeningen.68 Deze reële operationele overwegingen van de marineleiding namen niet weg dat de door de KM geëtaleerde bereidheid tot vlootinzet in het Joegoslavische
conflict bij de buitenwacht kon overkomen als lobbyen bij de politieke leiding.
nabeschouwing
Na het uitbreken van het Balkan-conflict in mei 1991 toonde Nederland, dat vanaf
juli 1991 het EG-voorzitterschap bekleedde, grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen
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in voormalig Joegoslavië in het algemeen en in Bosnië in het bijzonder. Naarmate de
situatie in het laatste gebied verslechterde, groeide in de publieke opinie, het parlement
maar ook het kabinet, steeds meer het gevoel dat de gebeurtenissen aldaar (schending
mensenrechten, humanitaire vraagstukken) niet op hun beloop konden worden gelaten. Er moest iets gebeuren en Nederland wilde niet aan de zijlijn staan. Het drong
in internationaal overleg stelselmatig (vergeefs) aan op multinationale militaire actie in
voormalig Joegoslavië. Deze opstelling bracht met zich mee dat Den Haag niet kon achterblijven bij militaire inzet van andere westerse landen. Zo leverde het in het voorjaar
van 1992 een verbindingsbataljon aan de vredesmacht UNPROFOR en participeerden vanaf
die zomer KM-eenheden in vooral tegen Klein-Joegoslavië gerichte multinationale maritieme embargo-operaties. Wel bleek dat Nederland, doordat het zich in de geest van het
in december 1991 getekende Verdrag van Maastricht richtte op geïntegreerd optreden
in Europees verband, minder oog had voor de competentiestrijd tussen NAVO en WEU en
vooral voor de Frans-Angelsaksische invloedssferen in het nieuwe veiligheidslandschap
na het einde van de Koude Oorlog. De KM van haar kant greep de Haagse wens tot ingrijpen ter zee in het Joegoslavische conflict aan om budgetbeperkingen tegen te gaan en
zo de eigen maritieme slagkracht te behouden.
Nederlands optreden in de Adriatische Zee: operaties in navo-, weu- en
binationaal verband
KM-vaartuigen

en vliegtuigen zouden in de periode juli 1992-2001 in het Adriatische
Zee gebied actie zien, in door de NAVO, de WEU en Britten aangestuurde verbanden. De
commandanten van genoemde veiligheidsorganisaties hadden veelal de Amerikaanse en
Italiaanse nationaliteit. De Nederlandse marineschepen opereerden in multinationale
woelige baren, die hen deden belanden bij NAVO-eskaders, WEU-vliegtuiggroepen en een
Britse carrier task force. Frans-Amerikaanse wedijver, bedreigde Nederlandse blauwhelmen, op Europa gerichte en humaan bewogen Haagse politici, operationele omstandigheden en nationaal prestige lagen vaak aan deze (multi)nationale operaties ten grondslag,
maar ook woog als altijd vertrouwdheid van de KM met de Royal Navy mee. Gezien deze
achtergronden volgt hieronder een duiding van de operaties van de betrokken Nederlandse marine-eenheden. Hieraan gaat een overzicht van de organisatie en logistiek van
de maritieme eenheden, hun missiegebieden, de takenpakketten en te volgen ROE vooraf.
bevelsverhoudingen en operationele omstandigheden
Bij de controle van de diverse embargo’s tegen geheel voormalig Joegoslavië vond de
multinationale aansturing van de Nederlandse schepen en vliegtuigen vanaf juli 1992
aanvankelijk via gescheiden bevelslijnen van de NAVO en de WEU plaats. De eerstgenoemde organisatie voerde haar patrouilles uit onder de codenaam Maritime Monitor, terwijl
eenheden van haar Europese tegenhanger inzet zagen in de eigen operatie Sharp Vigilance.
De operatiegebieden, de Adriatische Zee nabij de kust van Montenegro en de Straat van
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Otranto werden eens per maand tussen de taakgroepen van de NAVO en WEU gewisseld.
CINCSOUTH/ Commander Allied Naval Forces Southern Europe (COMNAVSOUTH) had hierbij
het operational control over de NAVO-zeestrijdkrachten en stuurde de betrokken eenheid,
Task Force 432, aan, bestaande uit SNFM, terwijl de Commander-in-Chief Italian Fleet (CINCNAV) door de WEU-raad was aangewezen om het WEU-contingent, Task Group 621.01,
maar ook de maritieme vliegtuigen, van richtlijnen te voorzien. De Europese vlooteenheid WEU Contingency Maritime Force, die hoofdzakelijk Franse en Italiaanse schepen
telde, had een eigen commandant (COMWEUCONMARFOR).69
Nadat in november 1992 en eind april 1993 het embargo tegen Klein-Joegoslavië
werd aangescherpt met de VR-resoluties 787 en 820 (toestemming handelsschepen met
geweld te boarden en opereren in de territoriale wateren van Montenegro), en de NAVOen WEU-inzet respectievelijk de benamingen operatie Maritime (Albanian) Guard en
operatie Sharp Fence kregen, bleven de gescheiden bevelslijnen van kracht.70 Wel was er
sprake van steeds meer afstemming ‘in het veld’ tussen commandanten, te meer daar
beide betrokken vlagofficieren van NAVO en WEU de Italiaanse nationaliteit hadden.71
Op 8 juni 1993 kwamen de NAVO- en de WEU-raad een single command and control regeling overeen voor de nu gezamenlijke operatie met de codenaam Sharp Guard.72 Op 15
juni 1993 volgde de samenvoeging van de WEU Task Group 621.01 en NAVO’s Task Force
432 in één Task Force, TF 440, ten bate van operatie Sharp Guard. Tevens werd een extra
NAVO -taakgroep toegevoegd aan de missie: Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT,
− of SNFL).73 TF 440 viel onder NAVO’s CINCSOUTH, de Amerikaanse admiraal J.M. Boorda.
De Operational Control over de combined NATO/WEU Task Force was door deze U.S. Navy
officier gedelegeerd aan de NAVO COMNAVSOUTH, de Italiaanse admiraal M. Angeli.74 Aan
zijn NAVO-staf werden enige WEU-officieren toegevoegd.75
TF 440 bestond uit drie taakgroepen: TG 440.01 die het kustgebied nabij Montenegro controleerde, TG 440.02 die patrouilleerde in de Straat van Otranto en TG 440.03 die bestond uit
schepen die zich opwerkten of in havens lagen afgemeerd voor ravitaillering en rust van
bemanningen. Commander (C) SNFM, Commander (C) SNFL en COMWEUCONMARFOR zouden
in principe iedere vijf weken als CTG over de diverse taakgroepen rouleren. De taakgroepen telden steeds schepen die afkomstig waren uit een pool van beschikbare vaartuigen
uit de drie eerder genoemde smaldelen van NAVO en WEU. TG 440.01 werd tijdens haar operaties ondersteund door een Amerikaanse Ticonderoga-klasse Aegis-geleidewapenkruiser,
die voornamelijk fungeerde als een anti-war warfare control post and platform. Dankzij
haar dataverbinding met hoog vliegende Airborne Warning And Control System (AWACS)toestellen kreeg de multinationale scheepsmacht een goed luchtbeeld. Deze kruisers vielen officieel onder een nabij opererende Amerikaanse taakgroep, maar waren toegewezen
aan TF 440.76
Verder beschikte admiraal Angeli over een twintigtal maritieme patrouillevliegtuigen
(waaronder twee P-3C Orions van de MLD), die stonden gestationeerd op de marinevliegkampen Sigonella (Sicilië) en Elmas (Sardinië), alsook Italiaanse Tornado-jachtbommenwerpers van de basis Gioia del Colle.77 Tenslotte hielden zich onder de kust van KleinJoegoslavië onderzeeboten van een handvol NAVO-lidstaten op. Deze vielen onder de operational control van COMNAVSOUTH, Commander Submarines Mediterranean (COMSUBMED)
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bij Napels, en hadden naast het afschrikken van de marine van Klein-Joegoslavië de taak
inlichtingen te vergaren voor operatie Sharp Guard.78
Naast de multinationale taakgroepen opereerden nog drie westerse smaldelen in de
Adriatische zee, alsmede nationale eenheden van de Italiaanse marine. Deze stonden
(nagenoeg geheel) onder nationaal bevel. Het betrof naast de Italiaanse zeestrijdkrachten
een Amerikaanse carrier-taakgroep van de Zesde vloot (TG 60), een Britse (Nederlandse)
carriertaakgroep (TG 612.02) en een Franse taakgroep (TG 470) met het vliegkampschip FNS
Clemenceau.79 In noodgevallen kon COMNAVSOUTH deze nationale taakgroepen om assistentie vragen ten behoeve van operatie Sharp Guard. Als gezegd participeerden de
Amerikanen bovendien al met schepen van TG 60, zoals luchtafweerkruisers, in de embargo-operatie.80 Ondersteuning verlenende nationale eenheden vielen vervolgens tijdelijk
onder het tactical command of de tactical control van een van de taakgroepcommandanten van operatie Sharp Guard.81
De schepen, waarvan er gemiddeld vier in de Straat van Otranto en zeven nabij Montenegro opereerden, volgden een vast rotatieschema, waarbij zij na een patrouille van
ongeveer tien tot veertien dagen in een van de twee operatiegebieden, een week op zee oefeningen doorliepen maar de bemanningen ook rest and recreation werd gegund in Italiaanse
of Griekse havensteden. De patrouilles werden ondanks diverse boardings en intensieve
oefeningen al snel routinematig afgedaan, waarbij de havenbezoeken een welkome afwisseling waren.82 De operationele termijn van elk fregat bleef in principe beperkt tot maximaal
zes maanden; dit niet alleen vanwege het “veelal eenzijdige karakter” van de patrouilles,
maar ook omdat bemanningen nadat zij langere tijd in een “spanningsgebied” opereerden, meer geneigd zouden zijn “lichtvaardiger” tegen specifieke risico’s en dreigingen aan
te kijken dan in het begin van de inzetperiode.83 Bij de aflossing van KM-schepen legden
de vertrekkende en de gearriveerde Nederlandse eenheid vaak een gezamenlijk bezoek af
in een haven in of nabij het operatiegebied. Daarbij werden alle beschikbare gegevens en
ervaringen met de aflossers gedeeld.84 De Orion-bemanningen en hun grondpersoneel op
Sigonella moesten zich redden in een hotel vlakbij de basis, maar steden als Catania en
Augusta lagen niet veraf.85 Het MLD-personeel werd steeds voor vier weken naar Sicilië uitgezonden.86 De Nederlandse onderzeeboten, ten slotte, verbleven veelal drie tot vier weken
in het missiegebied om hierna naar Nederland terug te keren.87
Het vaar- en onderhoudsschema van de marineschepen voorzag als gezegd in een reguliere inzet van een oorlogsbodem voor periodes van zes maanden in het centrale Middellandse
Zeegebied. Soms waren reparaties noodzakelijk van voor de missie essentiële boordsystemen als turbines. Hiertoe werd regelmatig teruggegrepen op het KM-marinebedrijf. Ingevlogen burgers verzorgden in dit geval assistentie. Het onderhoud van de eigen patrouillevliegtuigen op het Italiaans-Amerikaanse Naval Air Station Sigonella, vond naast de inzet
door eigen onderhoudsploegen, conform een bilaterale overeenkomst plaats door personeel
van de U.S. Navy-squadrons die eveneens met P-3C Orions vlogen.88
In het kader van host nation support hadden de Italianen een Multinational Logistic
Command te Napels opgezet dat de bevoorrading van de multinationale scheepsmacht in
goede banen moest leiden. Een Forward Logistics Site (FLS) was ingericht op het militaire
deel van de beperkte vlieghaven Grottaglie nabij Tarente. Gezien de ongunstige ligging
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van dit FLS, maakten diverse buitenlandse marines, zoals de U.S. en Royal Navy, voor de
aan- en afvoer van materieel, personeel en post liever gebruik van de havens van Bari en
Brindisi die dichterbij het operatiegebied lagen. De Amerikanen vlogen grote hoeveelheden personeel en materieel in op de nabij deze havensteden gelegen vliegvelden, wat
aldaar menigmaal leidde tot verstoringen van de logistieke lijnen van alle buitenlandse
marines. Materieel uit Nederland kwam veelal per transport over de weg, KM-personeel
werd ingevlogen naar de dichtstbijzijnde luchthaven. Indien KM-schepen tijdens patrouilles met spoed materieel nodig hadden, werd dit op de FLS of de vliegvelden van Bari
en Brindisi ingevlogen, waarna boordhelikopters deze goederen ophaalden. Nederlandse
Lynx-helikopters waren – tot leedwezen van de scheepscommandanten – niet altijd in
beeld voor deze vrachtvluchten. Dergelijke inzet verstoorde namelijk de mogelijkheid
tot boarden en de tactische beeldopbouw in het missiegebied. Bevoorrading op zee van
de fregatten tijdens hun patrouillegang vond tweemaal per week plaats met veelal Amerikaanse, Britse, Franse en Italiaanse auxiliary-schepen. Ook de uitsluitend nationaal
geregelde medische afvoerketen liep veelal via de havens van Bari en Brindisi, waarbij de
Nederlanders dankbaar teruggrepen op de eigen consulaire vertegenwoordiging te Bari.
De bevoorrading van het MLD-detachement op Sigonella vond van KM-zijde plaats tijdens
reguliere vliegtuig- of bemanningswisselingen. Incidenteel vond materiaalaanvulling uit
de U.S. Navy-bevoorradingsorganisatie plaats, of kwam het tot inzet van civiel luchttransport.89
Het operatiegebied in de zuidelijke Adriatische Zee en de Straat van Otranto is relatief
diep: 1000 tot meer dan 1200 meter, waarbij de temperatuur van het oppervlaktewater
varieert van 30° C in de zomer tot 12° C in de winter. Meteorologisch gezien waren de
weersomstandigheden vaak erg veranderlijk en moeilijk voorspelbaar, met plots opstekende harde wind. Vooral in het najaar kon het in deze wateren behoorlijk stormen.90
Buiten de territoriale wateren van de aangrenzende kuststaten mat het missiegebied
op zijn breedst ongeveer 50 mijl. De Straat van Otranto was een relatief drukke scheepvaartroute, waar zich soms tot 300-400 handelsvaartuigen binnen een straal van 100 mijl
ophielden.91 Door deze veelvoud van aanwezige koopvaarders en de naar verhouding
geringe reikwijdte van de oppervlakteradar van NAVO- en WEU-fregatten, moesten steeds
minimaal drie oorlogsbodems actief zijn om een sluitende controle te kunnen uitvoeren.92 Deze radarwaarnemingen werden bepaald niet vergemakkelijkt doordat er dagelijks tientallen kleine schepen, zoals als vissersvaartuigen en vooral speedboten (’s nachts
onverlicht), in deze wateren te vinden waren. Deze werden door de westerse marines
ongemoeid gelaten, zeker wanneer zij in ondiepe wateren dicht onder de Dalmatische
kust voeren waar de westerse fregatten door hun diepgang niet konden opereren. De
snelle vaartuigen waren vaak van Albanese of Italiaanse criminelen, die smokkelwaar
als sigaretten vervoerden. Hun aanhouding was in principe een taak voor de Italiaanse
kustwacht of douane.93 Deze kustwacht kwam ook in beeld bij het waarnemen van Albanese vluchtelingen. Indien zij niet in levensgevaar verkeerden (te weten: zich in het
water bevonden of op een vlot dreven), dienden KM-schepen de Italianen hierover te informeren. In de andere gevallen moesten zij aan boord genomen worden. De douane, de
Guardia di Finanza, veroorzaakte soms verwarring bij de NAVO- en WEU-marines, doordat
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zij onaangekondigd met haar helikopters eveneens in het inzetgebied van operatie Sharp
Guard te vinden was.94
De inzetzone van NAVO- en WEU-schepen, maar ook van hun patrouillevliegtuigen,
omvatte vanaf juli 1992 grofweg een gebied tussen de breedtegraad 39º-40’ N en die
van 42º-40’ N tot aan de territoriale wateren van de aangrenzende landen. Na medio
april 1993 waren door de VN ook patrouilles toegestaan in en boven de wateren bij
Montenegro en Albanië.95 Voor de Montenegrijnse kust en in de Straat van Otranto
waren bovendien vanaf het ingaan van operatie Sharp Guard geografische ‘boxen’ van 15
bij 20 zeemijl ingedeeld waar westerse schepen separaat patrouilles dienden te varen.96
De patrouillevliegtuigen opereerden boven deze gebieden, waarbij zij voor de kust van
Montegro in een patrouillegebied van 60 bij 12 zeemijlen niet zozeer het handelsverkeer
controleerden, maar onderzeebootdetectievluchten uitvoerden.97 In de territoriale wateren van Italië en Griekenland waren de nationale kustwachten verantwoordelijk voor
de handhaving van het handelsembargo. In gebieden ten noorden en ten zuiden van de
NAVO - en WEU-missiezone opereerden nationale taakgroepen en marines zoals die van
Italië en de vs.98
Wat de te controleren vaartuigen betrof, belandden de boarding teams meer dan eens
op schepen die niet of nauwelijks waren onderhouden (grote hoeveelheden roest) en
waar de hygiënische omstandigheden te wensen overlieten en bijvoorbeeld kakkerlakken
in grote aantallen huishielden. De boardings werden niet voor niets uitgevoerd met hiervoor meer aangepaste kledingstukken als stevige overalls en handschoenen.99 Schepen
met ontoegankelijke of gevaarlijke ladingen (tankers, bulkcarriers of containerschepen
met ontoegankelijke containers) werden naar Brindisi verwezen. Dit gebeurde eveneens
als de weersomstandigheden het niet toelieten een boarding uit te voeren maar een vaartuig toch verdacht was.100
embargo-operaties, escorte, bevoorrading, inlichtingen, onderzeebootbestrijding en roe
De westerse marines dienden in de missiegebieden de embargo’s tegen voormalig Joegoslavië af te dwingen zoals deze waren verwoord in VN-resoluties 713, 757, 787 en 820. Het
betrof zowel het handelsembargo tegen Klein-Joegoslavië als het wapenembargo tegen alle
landen van de voormalige federatie. De betrokken eenheden hadden het mandaat schepen
met als bestemming voormalig Joegoslavië te inspecteren of naar Italiaanse havens te dirigeren. Ook moesten zij voorkomen dat koopvaardijvaartuigen zich binnen de territoriale
wateren van Klein-Joegoslavië begaven. Tenslotte dienden de oorlogsbodems koopvaardijschepen die afkomstig waren uit Montenegro, naar Italiaanse havens te geleiden.101 Om te
voorkomen dat schepen Split als valse bestemming opgaven en vervolgens toch koers zetten
naar havens van Klein-Joegoslavië, werd voorjaar 1993 het handelsverkeer naar deze Kroatische havenplaats, langs de Italiaanse kust gedirigeerd.102 De scheepvaart van en naar het
Albanese Durrës en het Kroatische Dubrovnik voer bij voorkeur − vooral in slechte weersomstandigheden − dicht onder de Montenegrijnse kust. Omdat gebruikmaking van deze
route kon duiden op een poging het embargo tegen Klein-Joegoslavië te breken, konden
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de NAVO- en WEU-schepen een dergelijke navigatie niet toestaan. Handelsschepen dienden
daarom grotere afstand van de territoriale wateren te houden.103
Het uitvoeren van boarding-operaties ter controle van de embargo’s stond centraal bij
de inzet van de zeestrijdkrachten in de Adriatische Zee.104 Dit was voor menige westerse
marine, die van Nederland incluis, een nieuw type operatie. In de Straat van Otranto
kwam het vaker tot een dergelijke vorm van inzet dan onder de kust van Montenegro:
gemiddeld tweemaal per dag tegen gemiddeld tweemaal per patrouilleperiode. Nabij de
Montenegrijnse kust lag het accent dan ook meer op surface surveillance.105 De meeste
participerende marines hadden hun bemanningen tevoren al enigszins op de missie in de
Adriatische Zee voorbereid. Kort na hun aankomst in het operatiegebied kregen ze veelal
van Amerikaans kustwachtpersoneel algemene instructies en training op het gebied van
boarding.106 Tijdens de Golf-operaties van 1990-1991 had de KM, met uitzondering van
een soort oefening, geen boarding uitgevoerd.107 Commandanten en enige officieren volgden mede daarom ter voorbereiding van hun missie naar de Adriatische Zee instructiecolleges, verzorgd door de liaisonofficier koopvaardijzaken Marinestaf, en bezochten in eigen
land Nederlandse koopvaardijvaartuigen.108
Indien het kwam tot een fysieke inspectie van een handelsvaartuig omdat de via de
radio opgevraagde scheepsgegevens werden gewantrouwd, kon er sprake zijn van unopposed (cooperative)-, uncooperative of opposed/obstructed boardings.109 In het eerste geval
volgde de gezagvoerder de instructies van het hem praaiende marineschip op en werd
geen passief of actief verzet verwacht. In het tweede geval weigerde een gepraaid koopvaardijvaartuig op passieve wijze mee te werken aan een boarding (vragen onbeantwoord
laten, opdrachten negeren, obstructies om embarkeren en inspectie tegen te gaan). Bij
het laatstgenoemde type boarding weigerde een gezagvoerder expliciet medewerking en
kon bij een boarding (gewapend) verzet worden verwacht.110 In de NAVO drong Nederland
vergeefs aan op het uniformeren van de aanwijzingen hoe er bij dit type operaties diende
te worden gehandeld.111 KM-ervaringen vonden wel hun weg naar nationale Richtlijnen
van Tactische Aard (RITA’s). Hoewel boardings zowel per helikopter als per Rigid-Hulled
Inflatable Boat (RHIB) werden uitgevoerd, ging bij een non-cooperative of opposed boarding
de voorkeur uit naar de helikopter als transportmiddel.112 De bij de Nederlanders aan
boord gestationeerde Westland Lynx-boordhelikopters gebruikten de scheepscommandanten gedurende de embargo-operaties dan ook vooral voor het em- en debarkeren van
inspectieteams aan boord van koopvaardijschepen. Hierbij was het streven zo veel mogelijk de voor de gedurende het Golf-conflict van 1990-1991 gemodificeerde helikopters
in te zetten. Deze hadden in tegenstelling tot de overige toestellen een uitrusting met een
infraroodcamera en het (voor die tijd nieuwe) uiterst nauwkeurige GPS-navigatiesysteem.
Doordat slechts een beperkt aantal van dit type hefschroefvliegtuigen beschikbaar was
(vier), dienden deze meerdere malen (uitgebreid reservedelenpakket incluis) bij een aflossing van een fregat te worden overgezet naar het nieuwe schip.113 Dankzij een verbeterde
gun mount voor de boordmitrailleur kon een Lynx bovendien gelijktijdig boarding teams
em- of debarkeren en hun afzetpunt beveiligen.114 Het feit dat KM-helikoptervliegers voor
hun kwalificatie als boordvlieger gekwalificeerd moesten zijn als eerste vlieger Opsporings- en Reddingsdienst (OSRD), waarbij (grotendeels) onder vergelijkbare omstandig394
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heden diende te worden geopereerd, maakte het voor de Nederlanders mogelijk ook �s
nachts obstructed boardings uit te voeren.115
Direct nadat in november 1992 duidelijk was geworden dat Nederlandse eenheden in
de Adriatische Zee boardings gingen uitvoeren, besloot bevelhebber der Zeestrijdkrachten
VADM Buis zeesoldaten uit de Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers (BBE-M), die was toegerust voor antiterrorismetaken, toe te voegen aan de bemanningen van de Nederlandse
fregatten die bij de SNFM dienden. Zij moesten bij uncooperative en obstructed boardings
de initiële boarding uitvoeren en het overige, op de scheepsinspectie gerichte personeel
van het boarding team beveiligen.116 Het boarding-inspectieteam werd in dit geval door
de mariniers getraind, zodat het als één geïntegreerd team kon optreden. Het sterke punt
van de BBE-M getrainde mariniers was hun vermogen het “geweld-uitstralings-niveau” en
de wijze van optreden aan boord aan te passen aan de situatie en stemming zoals die op
het te inspecteren vaartuig werden aangetroffen.117 De KM kon overigens in de Adriatische Zee maar op één BBE-M getraind zogeheten guard team terugvallen. Fregatten zonder
BBE-M getraind team, zoals de vaartuigen in de SNFL, mochten uitsluitend cooperative boardings uitvoeren. Wel beschikten deze oorlogsschepen over een beperkt inzetbaar guard
team, bestaande uit vrijwilligers van regulier vlootpersoneel, dat veelal getraind was door
één of meerdere mariniers van de BBE-M of de U.S. Coast Guard.118 Tenslotte konden ze
bij een risicovolle boarding naast een guard team terugvallen op een boarding-vuursteunelement. Dit was bestemd om in voorkomende gevallen met een 20mm-mitrailleur en
enige FAL- en Steyrgeweren vanaf een fregat vuursteun te verlenen aan een boarding- en
guard team, en kon in bijzondere gevallen, zoals ter voorkoming van het embarkeren van
marinepersoneel uit Klein-Joegoslavië, aan boord van het te controleren schip worden
overgebracht.119 Het beveiligde Cougar-verbindingssysteem tussen het totale boarding
team, de scheepsbrug, de helikopter en de RHIB, ten slotte, zorgde ervoor dat de afstemming tussen al het betrokken KM-personeel tijdens een boarding soepel verliep.120
De KM bezat met een volledig door de BBE-M bemand guard team dat per helikopter kon
worden overgebracht, een relatief unieke niche-capaciteit. Los van het feit dat niet elke
marine over vaartuigen beschikte die helikopters konden dragen (België, Denemarken),
telde niet elk participerend land (gespecialiseerde) mariniers of (langdurig inzetbare) maritieme helikopters die in elke omstandigheid inzetbaar waren. Naast Nederland kon alleen Frankrijk een qua samenstelling en toerusting zelfde type slagkracht inzetten tijdens
deze embargo-operaties. Nederlandse L-fregatten bleken evenwel door het ontbreken van
helikopters en kanons niet in staat te zijn dergelijke boardings uit te voeren.121
De fregatten verrichtten naast surveillance en boardings taken als het escorteren van
kapitale schepen. In het missiegebied waren ook bevoorradingsvaartuigen te vinden zoals
Hr.Ms. Zuiderkruis, ter logistieke ondersteuning van de daar opererende oorlogsbodems.
Verder vlogen er nagenoeg permanent een of twee marinepatrouillevliegtuigen boven
het gebied. Schepen werden door hen op 40-60 mijl voor de ingang van de Straat van
Otranto gepraaid, zodat de CTG in het Otranto-gebied kon anticiperen welk van zijn
oorlogsbodems het meest in aanmerking kwam om een verdacht schip te boarden. Deze
toestellen hadden naast het monitoren en controleren van koopvaardijschepen, een secundaire taak, en wel die van onderzeebootdetectie en -bestrijding. De maritieme pa395
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trouillevliegtuigen waren, gezien hun hoofdtaak gedurende de Koude Oorlog, hiervoor
ook afdoende uitgerust. Het ging met uitzondering van een gebied voor de Montenegrijnse kust, louter om detectie. In het laatste gebied droegen de Orions twee scherpe
torpedo’s en sonoboeien. Na de aanscherping van het embargo in november 1992 waren
er bovendien continu een of twee onderzeeboten nabij en in de Montenegrijnse territoriale wateren te vinden. Deze onderzeeboten opereerden aldaar 99% van de tijd op periscoopdiepte om via visuele detectie, Electronic Support Measures (ESM)-onderscheppingen
(door een speciale antenne opgevangen omgevingssignalen van radars, radio, enzovoort)
en passief akoestische detecties zoveel mogelijk inlichtingen te verzamelen.122
Bij de afdwinging van het algeheel handels- en wapenembargo tegen Servië en Montenegro was incidenteel sprake van verhoogde dreiging door de strijdkrachten van KleinJoegoslavië. Wat de marine, de Jugoslavenska Mornarica, betrof, kon Belgrado gebruik
maken van diverse wapenplatforms als Kotor- en Split-klasse fregatten en korvetten, tal
van kleine eenheden als met surface-to-surface-raketten uitgeruste snelle aanvalsboten van
de Konar-klasse, (dwerg)onderzeeboten, en een variëteit aan zeemijnen. Hoewel vóór de
desintegratie van Joegoslavië veelal Kroaten de vloot bemanden, wist Klein-Joegoslavië
zich meester te maken van het gros van de schepen en deze aan de kust van Montenegro
samen te brengen. Tivat en Kumbor in de baai van Kotor, en de havenstad Bar, waren
de uitvalsbases van de Joegoslaven.123 Deze vaartuigen vormden een voortdurende bron
van aandacht, omdat zij niet nalieten uitdagende posities in te nemen nabij de westerse oorlogsbodems en deze met richtdoelradars beschenen. Verder sloot CINCSOUTH de
buitengaatse aanwezigheid van Joegoslavische onderzeeboten niet uit.124 Brown water
patrouilles onder de kust door fregatten zouden overigens uitwijzen dat zij aangepaste
apparatuur nodig hadden voor onderzeebootdetectie. De akoestische omstandigheden
in deze ondiepten bleken “wezenlijk anders” te zijn dan in diep en open water, en bemoeilijkten de mogelijkheden onderzeeboten te detecteren. De oplossing werd gezocht
in de latere aanschaf voor M-fregatten van een Active Towed Array System (ATAS) met een
variabele dieptesonar.125
De lucht- en landstrijdkrachten van Klein-Joegoslavië vormden evenzeer een punt van
aandacht voor westerse marineschepen die nabij de kust opereerden. Zeker voorafgaand
aan het door de VN en de NAVO uitroepen van operatie Deny Flight, het afdwingen van de
no-fly zone boven Bosnië in april 1993, vertoonden Joegoslavische vliegtuigen zich dichtbij de NAVO- en WEU-scheepsmacht. Daarnaast volgde de kustradar de vloot. Met het oog
op de aanwezigheid van mobiele Styx-raketbatterijen met een bereik tot 45 mijl nabij de
Baai van Kotor, dienden de schepen hierop steeds alert te zijn.126
De ROE voor de operaties in de Adriatische Zee waren, doordat de NAVO- en WEUschepen vanaf november 1992 niet alleen de handelsvaart mochten monitoren maar deze
ook daadwerkelijk fysiek en eventueel met gebruik van geweld mochten inspecteren,
aanzienlijk verruimd. Indien een koopvaardijschip na diverse, op alle bekende radiofrequenties door een oorlogsbodem gegeven waarschuwingen en intimiderende manoeuvres, nog steeds niet wilde bijdraaien en stoppen, mocht een marineschip schoten voor
de boeg geven en vervolgens radar, schoorsteen, roer, enzovoort, van het handelsvaartuig
onder vuur nemen.127 Daarnaast boden de ROE scheepscommandanten de mogelijkheid
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tot self defence en mutual self defence. Voordat de betrokken oorlogsbodems in embargooperaties tot een dergelijke wapeninzet mochten overgaan, diende een tegenstander als
eerste wapengeweld te gebruiken.128 Bij al deze door scheepscommandanten te nemen
geweldsbeslissingen dienden zij in principe toestemming te vragen aan de CTG. Het was
gebruikelijk dat deze COMNAVSOUTH en CINCSOUTH hierover informeerde.129
Bij aanvang van de operatie Maritime Guard in november 1992 was voor Nederlandse
eenheden de nationale RITA voor MIF-operaties beschikbaar. Er bestonden evenwel weinig
internationale richtlijnen of tactische procedures voor boardings en inspecties. Weliswaar
kende de U.S. Navy een richtlijn die was opgesteld naar aanleiding van haar ervaringen
in de Perzische Golf, maar deze voldeed niet in alle opzichten voor de situatie in de
Adriatische Zee (bijvoorbeeld ongemoeid laten scheepvaartverkeer kleiner tonnage, geen
verwijzingen naar BBE-getraind guard team). In de loop van de operaties nabij Joegoslavië
werden de opgedane ervaringen tussen de Nederlandse schepen gedeeld. Deze werden bij
aanvang van operatie Sharp Guard in juni 1993 gebundeld en daarna uitgewerkt. Als opgemerkt had de BDZ de KM-schepen de beperking opgelegd dat opposed en uncooperative
boardings uitsluitend mochten worden uitgevoerd indien een volledig BBE-getraind guard
team inzetbaar was. Voor TF 440 was tevens een contingency plan uitgewerkt om eventuele
blokkadebrekers die de territoriale wateren van voormalig Joegoslavië dicht benaderd
hadden, tot stoppen te dwingen. Het uitgangspunt hierbij was dat direct alle beschikbare
eenheden hiertoe in actie kwamen.130
De multinationale samenstelling van de westerse scheepsmacht bij Joegoslavië bracht
met zich mee dat de nationale mandaten van de betrokken marines soms uiteenliepen.
Griekse schepen mochten van hun regering geen embargocontroles uitvoeren in de territoriale wateren van Klein-Joegoslavië, of in zones waar een confrontatie met de Joegoslavische marine mogelijk was.131 Daarom zagen de Helleense eenheden uitsluitend
in het gebied Otranto inzet. Dit gold lange tijd ook voor de Bundesmarine. De Duitse
marine kreeg van de autoriteiten in Bonn dusdanige beperkingen opgelegd dat zij slechts
daar patrouille kon varen waar geen tegenstand door koopvaarders of de Joegoslavische
strijdkrachten te verwachten viel. Als eerder opgemerkt zou de Duitse constitutie niet
toestaan dat de eigen strijdkrachten buiten het traditionele operatiegebied in Noordwest-Europa in door de VN gemandateerde enforcement-operaties inzet zagen en al helemaal niet buiten traditionele operatiegebieden als de Noordzee en de Oostzee. In de
Straat van Otranto werden de Duitsers bovendien in zones ingedeeld waar geringe kans
bestond dat zij boardings moesten uitvoeren. Pas na een nationale beleidswijziging in
1994 kende de Bundesmarine wat dit betreft geen restricties meer.132 Later in dat jaar
volgde van Amerikaanse zijde een beperking van de inzet van de U.S. Navy. Zij zou niet
langer wapens tegenhouden die bestemd waren voor het Bosnische regeringsleger, deze
vertragen of onder de aandacht brengen van bondgenoten die participeerden in operatie
Sharp Guard. Wel handhaafden de VS-strijdkrachten onverkort VR-resolutie 820. In de
praktijk richtten de Amerikaanse oorlogsbodems zich hierdoor uitsluitend op de blokkade tegen Klein-Joegoslavië.133
Operatie Sharp Guard en de haar directe voorafgaande operaties Maritime Guard
(NAVO) en Sharp Fence (WEU), kenden wat betreft mandatering een groot onderscheid met
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de enforcement operatie in de lucht, de in april 1993 door de VN-veiligheidsraad verordonneerde operatie Deny Flight. Ter zee waren NAVO en WEU zelf verantwoordelijk voor de
operationele taken, bij de luchtoperaties moest de NAVO − veelal tot haar frustratie − tot
de zomer van 1995 nauw samenwerken met de VN, met haar lange verbindingslijnen
en trage bureaucratie. Voor de Deny Flight-vliegtuigen waren minder robuuste ROE van
kracht dan voor de Sharp Guard-eenheden. Dit had naar de mening van de leiding van
de Nederlandse zeestrijdkrachten “tot zeer ongewenste situaties kunnen leiden”, omdat
de ROE van Deny Flight “in een gecompliceerde en verwarrende hoeveelheid documenten
[werden beschreven], waarbij ook nog onderlinge tegenstrijdigheden voorkwamen”. De
betrokken luchtmacht-contingenten, uitgezonderd een handvol eenheden zoals de met
Tornado-jachtbommenwerpers uitgeruste 36 Wing van de Italiaanse luchtmacht, waren
bovendien niet altijd op de hoogte van actuele maritieme operatiefases, en hiermee ook
niet van de van kracht zijnde ROE.134
NAVO -procedures maakten een soepel verloop van de operaties van de betrokken multinationale smaldelen mogelijk.135 In principe waren de verbindingen voor de participerende NAVO- en WEU-eenheden geregeld conform de normale NAVO-verbindingsstructuur
voor maritieme operaties, waarbij de schepen voor direct contact gebruik maakten van
organieke middelen als de UHF/VHF-marifoon en voor data van het primaire maritieme
systeem op dit gebied: Link-11. Hiermee konden automatisch gegevens over alle vormen
van beeldopbouw worden uitgewisseld, alsmede de status van wapens en sensoren van eigen eenheden, en orders tot inzet van deze wapens. De meeste eenheden beschikten over
een met hoge gebruikskosten gepaard gaande Inmarsat-installatie (satelliettelefoon)136,
al dan niet met fax en een goedkopere Cellnet-telefoon van de Italiaanse nationale telefoonmaatschappij. Cellnet was evenwel door het beperkte bereik ervan buiten het operatiegebied van de Straat van Otranto slecht bruikbaar en bovendien betrof het een niet
beveiligd netwerk.137 Alle vergaarde gegevens en ervaringen werden opgeslagen in een
PC-database aan boord. Op deze wijze was het mogelijk snel en eenvoudig na te gaan
of schepen al waren ondervraagd en geboard.138 Bij onderlinge internationale contacten
van eenheden waren het vooral de marines die al langer in SNFL-verband samenwerkten,
die hierbij nauwelijks taalproblemen ondervonden door het reguliere, decennialange gebruik van het Engels bij manoeuvres. Dit lag moeilijker bij berichtenverkeer met Mediterrane landen als Italië en Griekenland, die deze ervaring misten.139
Gedurende de door de NAVO en WEU tegen voormalig Joegoslavië uitgevoerde embargooperaties, en bij de deelname aan overige inzet in de Adriatische Zee in de jaren 1992
- 1996, participeerden Nederlandse marinevaartuigen in multinationale verbanden en/
of voeren zij onder het operational control van buitenlandse, veelal Angelsaksische (vlag)
officieren. Met het oog op het laatste leent ook deze casus zich om centrale thema’s van
dit onderzoek te behandelen. Zodoende volgt hierna een analyse van het Nederlandse
maritieme optreden in multinationaal verband versus het nationaal mandaat en de doelstellingen van de regering en de KM-leiding, alsook de relatie met buitenlandse marines.
Zaken als bevelsverhoudingen, beleid en mandatering van overige NAVO- en WEU-lidstaten, komen zo aan bod. Verder kan een analyse van de uitgevoerde taken (embargo398
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operaties, escorte, inlichtingenvergaring en onderzeebootbestrijding) en de omgang met
bedreigingen, aangeven of de Koninklijke Marine midden jaren negentig wel voldeed als
het beleidsinstrument dat politiek Den Haag met deze inzet beoogde.
Monitoroperaties in de Adriatische Zee juli - november 1992

Op 16 juli 1992 ging de NAVO voor het eerst op missie, met de kans in gevechtssituaties te
geraken. Daarbij opereerde ze – een ander novum – onder een VN-mandaat. Op die datum
voeren na een besluit hiertoe door de Noord-Atlantische Raad, NAVO-oorlogsbodems van
het smaldeel SNFM de Adriatische Zee in, waaronder het Nederlandse S-fregat Hr.Ms. Pieter
Florisz onder commandant KLTZ H.W. Schreuder. De schepen gingen daar in de NAVOoperatie Maritime Monitor toezien op de naleving van de VN-resoluties 713 en 757, te
weten respectievelijk het wapenembargo tegen alle republieken van voormalig Joegoslavië
en het handelsembargo tegen ‘Klein-Joegoslavië’. Hoewel beide resoluties waren aangenomen onder hoofdstuk 7 van het VN-handvest, betroffen deze NAVO-operatie en een parallel
140
WEU-optreden uitsluitend een “monitoring” operatie.
Het ingaande scheepsverkeer van
de Straat van Otranto werd hierbij over de radio ondervraagd over de herkomst en inhoud
van hun lading en de haven van bestemming. Hierna monitorden schepen en vliegtuigen
van de NAVO en WEU of de handelsvaartuigen de opgegeven koers daadwerkelijk volgden.
In het kader van de WEU-operatie Sharp Vigilance verleende de Marine Luchtvaartdienst
met ingang van 22 juli met twee bemanningen, een onderhoudsploeg en Mission Supportpersoneel, vanaf het Naval Air Station Sigonella, Sicilië, steun aan de controle van de embargo’s tegen voormalig Joegoslavië. Ook hielden de westerse oorlogsbodems de kustlijn
van voormalig Joegoslavië tussen de Albanese haven Vlore en het Kroatische Dubrovnik
in de gaten met het oog op verdachte scheepsbewegingen.141
Nederland, dat zowel in NAVO-verband in de SNFM (het fregat Pieter Florisz), als in
WEU-kader (twee Orions) in de embargo-operaties ging participeren, opperde in een
WEU-overleg hoe de controle van het scheepvaartverkeer in de praktijk het beste vorm
kon worden gegeven. Italië viel Nederland bij en stelde voor de gezamenlijke NAVO- en
WEU-marineschepen en maritieme patrouillevliegtuigen gebruik te laten maken van het
NAVO -Link-11 communicatiesysteem en een duidelijke taakverdeling in een ‘boxensysteem’ op te zetten, om ervoor te zorgen dat koopvaardijschepen slechts één keer werden
ondervraagd. Nederland en Italië vreesden dat indien een dergelijke coördinatie uitbleef,
er een herhaling van de frustratie in de Perzische Golf in 1990 kon optreden, waarbij
menig marineschip van een WEU-lidstaat al gecontroleerde koopvaarders bleek te willen
inspecteren. Frankrijk uitte bezwaren tegen deze voorstellen, waarbij het (naast vermoedelijk weinig enthousiasme over het aanschurken tegen het Atlantisch pact) wees op het
feit dat de Marine nationale als niet-NAVO-vlootmacht onbekend was met het communicatiesysteem.142 Het laatste werd ondervangen door aan boord van Franse schepen deze
apparatuur tijdelijk aan te brengen.
Het teniet doen van bovengenoemde frictie in de coördinatie tussen de NAVO en WEU,
resulteerde echter niet in een afdoende controle van de embargo’s ter zee. Indien een
399

vwBWoutofarea1116.indd 399

17-11-16 10:24

Hoofdstuk 6

koopvaardijvaartuig afweek van de opgegeven koers en alsnog een haven van voormalig Joegoslavië binnenliep, bezaten schaduwende NAVO- en WEU-oorlogsschepen niet het
mandaat om in te grijpen en konden zij dergelijke incidenten slechts bij de VN rapporteren.143 Hierop terugkijkend constateerde toenmalig internationaal onderhandelaar Lord
Owen dat: “This absurdly weak action sent a signal to the Croatian government that NATO
did not mind if they broke the arms embargo and […] indicated to the FRY that the oil
embargo would not be rigidly enforced either. For the Bosnian Serbs it was yet another
sign that no one, least of all NATO, was going to intervene to prevent ethnic cleansing”.144
In Den Haag groeide het onbehagen over de weinig effect sorterende embargo’s in een
fase dat Bosnische Serviërs met zware wapens de Bosnische hoofdstad Sarajevo bestookten. In de kabinetsvergadering van 20 augustus gaf Van den Broek toe dat smokkel over
land en over de rivier de Donau, moeilijk te bestrijden was. Te meer was dit het geval,
waar landen als Griekenland en Bulgarije weinig haast maakten om de embargo’s tegen
Klein-Joegoslavië strikt door te voeren en te controleren. De NAVO en de WEU onderzochten daarom voor het moment vooral hoe zij het embargo ter zee konden versterken.145
Het laatste laat zich makkelijk verklaren: bij een striktere implementatie van genoemde
maritieme controle waren de westerse landen niet afhankelijk van soevereinitietskwesties
van regionale landen en hun (veelal vriendschappelijke) relatie tot Servië.
Bij een internationale conferentie eind augustus in Londen, waarin gepoogd werd een
bestand in Bosnië te bewerkstelligen, drong Nederland er in het licht van de belegering
van Sarajevo op aan Servië aan te duiden als agressor. Aangespoord door de Bosnische
delegatie dienden de Nederlanders een motie in waarin de Serven werden veroordeeld
voor hun gruweldaden. Belgrado gaf aan uit het overleg weg te lopen indien de motie
ter tafel kwam. Nederland liet weten de conferentie te verlaten wanneer het de motie
niet kon indienen. Gastheer Groot-Brittannië besloot de motie aan het einde van de
conferentie slechts aan de orde te stellen, waarna het de bijeenkomst afsloot en discussie uitbleef.146 Hoewel deze gang van zaken voor Nederland weinig bevredigend was,
meende het tevreden terug te kunnen zien op in Londen gemaakte afspraken tussen de
EG-ministers over een betere controle van de sancties tegen Servië en Montenegro. Deze
besluiten maakten volgens het kabinet aan Belgrado duidelijk dat de internationale isolering van Klein-Joegoslavië voortduurde, en onderstreepten de noodzaak het toezicht op
de naleving van het embargo tegen Servië-Montenegro volgend uit de VR-resoluties 713
en 757, te verscherpen.147 In het verlengde hiervan had de conferentie de Veiligheidsraad
dan ook opgeroepen maatregelen te overwegen voor een meer strikte implementatie van
het sanctieregime in de Adriatische Zee.148
Dit laatste klonk voorzichtig bemoedigend waar het ging om embargo-operaties die
het politieke front betroffen. Het gegeven dat tegelijkertijd in de Adriatische Zee vooral
de jonge SNFM kampte met logistieke problemen en capaciteitsproblemen, bracht evenwel de voortgaande competitiestrijd tussen de NAVO en de WEU weer duidelijk in beeld
en deed rimpelingen ontstaan binnen het militaire deel van de verdragsorganisatie. Het
Atlantisch bondgenootschap moest tegenover Parijs en de WEU (die zelf ternauwernood
drie schepen in het inzetgebied wist te handhaven) bewijzen dat het de operatie Maritime
Monitor vol kon houden. De NAVO diende hiervoor evenwel tussen 9 en 26 september
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terug te grijpen op het smaldeel SNFL. Dit viel in tegenstelling tot de eerstgenoemde schepen niet onder het bevel van CINCSOUTH (en hiermee dus evenmin onder SACEUR), maar
onder dat van de Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT). Beide Amerikaanse vlagofficieren wensten vervolgens de nu door SNFL uit te voeren embargo-operaties te commanderen. Uiteindelijk moest SACLANT bakzeil halen en kwamen zijn schepen tijdelijk
onder het bevel van SACEUR, die dit delegeerde naar CINCSOUTH en deze – zonder enthousiasme – op zijn beurt weer aan de Italiaanse vlagofficier COMNAVSOUTH.149 Het bij SNFL
ingedeelde s-fregat Hr.Ms. Piet Heyn, onder bevel van KLTZ J.M. van der Ham, vormde
de Nederlandse bijdrage aan dit tweede NAVO-smaldeel, dat in die weken participeerde in
het monitoren van het embargo.150
Om een langer voortzettingsvermogen en betere paraatheid van zowel SNFM en het
WEU-smaldeel te bewerkstelligen, reduceerden beide veiligheidsorganen de gezamenlijke
scheepsmacht in de vakgebieden Otranto en Montenegro.151 In de eerstgenoemde sector
patrouilleerden voortaan drie schepen in plaats van de aanvankelijke vier, in het andere
gebied hielden zich niet langer drie maar twee oorlogsbodems op. De vrijgekomen schepen werden betrokken in een gezamenlijk oefenprogramma. Deze ontwikkeling, waarbij
NAVO en WEU op commandantenniveau wel degelijk samenwerkten, werd vergemakkelijkt
doordat host nation Italië de commandostructuur van beide operaties leverde. De Italianen bekleedden op dat moment namelijk zowel het voorzitterschap van de WEU als het
commando over SNFM. Hierdoor vielen de beide smaldelen onder dezelfde bevelhebber,
te weten: schout-bij-nacht E. Martinotti.152 Naast de afstemming van aflossing van de
vakgebieden betrof het zaken als de uitwisseling van inlichtingen en surveillance-berichten van maritieme patrouillevliegtuigen.
Het is overigens de vraag of deze samenwerking op commandantenniveau aan de orde
had kunnen zijn indien de aangehaalde vlagofficier-functies niet toevallig in één land
en bij één nationale marine belegd waren geweest. Ook het gegeven dat de missietaak
beperkt van aard was tot het louter monitoren van scheepvaartverkeer, en dat het daarom
nauwelijks aan de orde was of de operatie doelmatig was, maakte dat door zowel de NAVO
als de WEU een houding kon worden aangenomen in de trant van: ‘ieder het zijne’.153 Het
bleef namelijk een gegeven dat de onderlinge coöperatie van de smaldelen door de politieke rivaliteit tussen de veiligheidsorganisaties vooralsnog niet optimaal was.
Enforcement-mogelijkheden ter zee, patrouilles in de Adriatische Zee
november 1992 - juni 1993

In het najaar van 1992 breidde de VN-veiligheidsraad het sanctieregime uit. Op 9 oktober
1992 nam de Raad resolutie 781 aan, die een verbod instelde op niet van tevoren goedgekeurde militaire vluchten boven Bosnië, de zogeheten No Fly Zone-resolutie.154 Op 16
november 1992 verruimde de Veiligheidsraad met resolutie 787 het sanctiebeleid door
de bevrachting van alle brandstoffen naar Klein-Joegoslavië te verbieden. De Raad riep
bovendien haar lidstaten op: “to use such measures commensurate with the specific circumstances as may be necessary […] to halt all inward and outward maritime shipping”,
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waardoor het voortaan daadwerkelijk mogelijk was te controleren of handelsschepen het
embargo naleefden.155 De NAVO stemde op 18 november in met deelname aan een marineblokkade van Servië en Montenegro, in het kader van de door de VN afgekondigde
verscherping van de economische strafmaatregelen.156 Gelet op het ruimere mandaat
meende de verdragsorganisatie dat het om een nieuwe operatie ging. Deze startte in de
namiddag van 22 november en kreeg de codenaam Maritime Guard, waarbij verdachte
koopvaarders tot stoppen konden worden gedwongen om ze hierna te boarden en te inspecteren. Ook zouden voortaan verdachte schepen voor verdere controle naar Italiaanse
havens worden gedirigeerd.157 De WEU, hierin krachtig gesteund door lidstaat Nederland,
volgde op 20 november de NAVO in haar voornemen. Ze liet hiertoe het eigen smaldeel voortaan vergelijkbare procedures uitvoeren en herdoopte haar embargo-operatie
in Sharp Fence.158
De WEU en hiermee ook Frankrijk, konden vanzelfsprekend niet achterblijven bij het
besluit van het Atlantisch pact. Los van het feit dat haar lidstaten eind augustus al tot
deze aanscherping van de controle hadden opgeroepen, speelde nog altijd de competentiestrijd tussen beide organisaties. Te meer daar de VS had aangekondigd een groter
aandeel in deze blokkade op te willen eisen.159
een nederlandse nichecapaciteit: de slagkracht van een airborne guard team
Het S-fregat Hr.Ms Van Kinsbergen, met als commandant KLTZ F.M.P. ’t Hart, had op
7 november te Catania de Pieter Florisz afgelost in het NAVO-eskader SNFM. Op de dag
dat operatie Maritime Guard begon embarkeerde een zes koppen tellend special armed
boarding team (later beter bekend als guard team) van het Korps Mariniers. Vier dagen later onderzocht een Nederlands boarding team voor het eerst een verdacht koopvaardijschip.160 Op 22 januari nam het S-fregat Hr.Ms. Kortenaer, onder KLTZ M.A. van
Maanen, de taken van de Van Kinsbergen in SNFM over. Bij een boarding dat voorjaar
van de Griekse tanker Gremon, kreeg de KM voor het eerst van doen met een uncooperative boarding. Volgens de scheepspapieren zou het schip op weg zijn naar het Albanese
Durrës, maar daar was het schip aangekondigd noch welkom. De gezagvoerder verzette
zich tegen een omleiding naar het Italiaanse Brindisi, waarna de Nederlanders hem op
“nul [moesten] zetten […] in een stoel met het consigne zich helemaal nergens mee te
bemoeien”. Het guard- en het boarding team (met de Kortenaer steeds in de nabijheid)
brachten de Gremon vervolgens vanuit de baai van Durrës naar de Italiaanse wateren.
De Nederlanders vertoefden in totaal zestien uur aan boord van het Griekse vaartuig,
voordat de Italiaanse kustwacht de tanker kon overnemen.161
Uit de beschrijving van de actie viel af te leiden dat het door Van Maanen gecommandeerde fregat in dit tijdsbestek zijn vlag liet zien in de Albanese territoriale wateren.
Op 17 april 1993 was namelijk de VN-veiligheidsraadresolutie 820 aangenomen, die
merendeels een reactie was op vele pogingen het embargo tegen Klein-Joegoslavië te ontduiken. De Veiligheidsraad verordonneerde daarom een algeheel embargo tegen Servië
en Montenegro ter zee, op het land en in de lucht, alsook op de rivier de Donau. Ook
werden marines van VN-lidstaten geautoriseerd in de territoriale zeewateren van Monte402
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negro te opereren om daar het scheepvaartverkeer te controleren en, indien nodig, “use
the necessary means commensurate with the circumstances”. De NAVO besloot voor deze
extra taak eveneens de SNFM in te zetten. Ook volgden er afspraken met de Albanese autoriteiten die het NAVO-schepen mogelijk had gemaakt in de Albanese wateren te opereren.
Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de operatie Maritime Guard voortaan ook wel door
het leven ging als operatie Enhanced Maritime Guard,162 of Maritime-Albanian Guard.163
Wel achtte het Noord-Atlantisch pact aanvullende maatregelen noodzakelijk omdat de
VN-veiligheidsraadresolutie het mogelijk maakte in genoemde territoriale wateren met gebruik van geweld handelsschepen te achtervolgen en inspecteren. In voorgaande maanden hadden verdachte schepen aldaar nog hun heil kunnen zoeken. De Montenegrijnse
haven Bar en de Baai van Kotor waren zodoende de facto voor vrachtschepen onbereikbaar geworden. Voor de goede orde dient vermeld te worden dat dergelijke offensieve
manoeuvres zelden plaatsvonden, omdat CINCSOUTH, de Amerikaanse admiraal Boorda,
meende dat de westerse marinevaartuigen hiermee in een oorlogssituatie konden geraken.
Belgrado had namelijk spoedig aangekondigd dat het elke inbreuk van de Joegoslavische
territoriale wateren met alle middelen zou tegengaan. De NAVO-schepen vermeden in de
praktijk veelal de confrontatie.164
Dat juist de Kortenaer was aangewezen voor een patrouillegang nabij Durrës, berustte
niet op toeval. Het fregat had namelijk bij het eigen hoofdkwartier in Napels een goede
naam opgebouwd, onder meer doordat het als een van de weinige westerse schepen die
deelnamen aan de embargo-operaties, over een guard team beschikte. Ervaren boardinginstructeurs van de Amerikaanse coast guard waren vol lof over dit concept en stuurden
enige malen collega’s naar de Kortenaer om de Nederlandse mariniers in actie te zien. Het
KM-schip kreeg zodoende na het aannemen van de VR- resolutie 820 door NAVSOUTH de rol
van “vliegende keep” toebedeeld, om in de noordelijke territoriale wateren van Albanië
mogelijke blokkadebrekers aan te houden. Niet zonder succes.165
De Kortenaer, die in de maanden februari - juni 1993 als het ware internationaal een
visitekaartje afgaf van het kunnen van de KM, zou aan het einde van haar term in juli,
bepaald niet het enige Nederlandse marinevaartuig zijn in de Adriatische Zee. In die
maand waren daar, de aflosser van de Kortenaer incluis, in totaal drie eigen fregatten
en een onderzeeboot actief, terwijl twee MLD-Orions er nog altijd surveillancevluchten
uitvoerden. Deze grootschalige inzet had alles van doen met de verslechterde veiligheidssituatie in Bosnië en de verdeeldheid in de westerse wereld over hoe met deze crisis moest
worden omgegaan.
operatie grapple
De eerste maanden van 1993 kenmerkten zich door zware Bosnisch-Servische offensieven in oostelijk en midden Bosnië. In deze gebieden bevonden zich diverse UNPROFOReenheden, waaronder Britse en Nederlandse.166 In de loop van januari vatte in Londen
de gedachte post dat Britse militairen in de vredesmacht in Bosnië met het oog op het
toenemende geweld, mogelijk of met nationale eenheden versterkt, of juist geëvacueerd
moesten worden. Om beide opties te kunnen uitvoeren kwam het binnen het kader van
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de zogeheten operatie Grapple, de Britse militaire inspanning in UNPROFOR, tot de opzet
van de nationaal aangestuurde carrier-taakgroep TG 612.02. Deze telde bij haar vertrek uit
Portsmouth op 14 januari de lichte carrier HMS Ark Royal, twee fregatten, de RFA’s Olwen
en Fort Granger en het aviation training ship Argus. Het laatste vaartuig fungeerde als een
amphibious Landing Platform Helicopter (LPH), waarop zich een artillerie-eenheid van het
Britse leger bevond die op elk gewenst moment aan land gevlogen kon worden.167
Ook in Den Haag leefden zorgen over hoe in geval van nood een eventuele evacuatie
van het Nederlandse transportbataljon in Bosnië gestalte moest krijgen. Vaststond dat de
Nederlandse blauwhelmen in deze republiek en op hun route naar de Kroatische havenstad Split, voor hun beveiliging grotendeels afhankelijk waren van Britse eenheden. De
VN-planning voorzag niet in een plotselinge aftocht van UNPROFOR. Verplaatsingen van
militairen van en naar het missiegebied waren een nationale aangelegenheid. Londen had
intussen te kennen gegeven in een noodsituatie eventueel ook Nederlandse militairen
met Britse schepen te willen evacueren. Daarbij was het op het Ministerie van Defensie
bekend dat TG 612.02 zich gereed maakte voor inzet. Uit hierna door Nederland gelegde
contacten met de Britse Marinestaf en de Britse Defensiestaf bleek al snel dat de Royal
Navy belangstelling toonde voor Nederlandse deelname aan deze taakgroep. Hierbij gingen de gedachten uit naar een fregat en een detachement van koudweer getrainde mariniers. De Defensiestaf meende dat “door de jarenlange samenwerking van de Koninklijke Marine met de Royal Navy […] de integratie van de eenheden tot een operationeel
verband snel [kon] worden gerealiseerd”. Een dergelijk samengaan benadrukte garanties
die Nederland wilde inbouwen ten behoeve van de veiligheid van het eigen personeel.
De maatregel kwam dus voort uit strikt nationale overwegingen, die niet of onvoldoende
in breder multinationaal verband konden worden ingevuld en waarvoor Nederland de
vertrouwde partner opzocht.168
De leidende politieke gedachte was hiermee niet veel anders dan wat Londen met het
uitsturen van de taakgroep voor ogen had, of Parijs, dat gezien een mogelijke bijstand of
evacuatie van zijn UNPROFOR-contingent, al nagenoeg permanent een groot landingsschip
en een vliegkampschip stand-by in de Adriatische Zee had liggen. Beide landen hadden
er weinig behoefte aan hun nationale eenheden, zeker in crisissituaties, volledig afhankelijk te laten zijn van de command and control van multinationale organisaties als de VN
of de NAVO.169 Deze nationale belangenoverweging aan Haagse zijde lijkt te worden bevestigd door een opmerking van chef Defensiestaf generaal A.K. van der Vlis, dat met de
participatie in de taakgroep, door Nederland “waar nodig, ‘controle’ en ‘invloed’ [kon]
worden uitgeoefend op de planning van de Britten met betrekking tot het beschermen
en evacueren van Nederlandse troepen”.170
Minister Ter Beek, die zich al eind 1990 in de Golf gevoelig toonde voor het welzijn
van het eigen personeel en toen ten behoeve van hun veiligheid instemde met militaire
integratie met Angelsaksische bondgenoten, keurde de bijdrage aan de Britse taakgroep
goed, maar dan uitsluitend met een fregat, omdat een mariniersmissie “vooralsnog” onnodig was. De inzet van de zeesoldaten bleek andermaal politiek gezien een brug te ver
te zijn (zie ook hoofdstuk 5). De Britten bevestigden van hun kant dat militairen van
de Koninklijke Landmacht bij een terugtrekking “vanzelfsprekend” ook zouden worden
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beschermd. De in de Adriatische Zee aanwezige nationale taakgroepen van de VS, Frankrijk en binnenkort het Verenigd Koninkrijk, werden door de Nederlandse Defensiestaf
als voldoende beoordeeld om de luchtsteun en de troepenafvoer overzee te beveiligen.
Hoewel de toevoeging van het eigen fregat uit militair oogpunt door hen als “op zich niet
noodzakelijk” werd gezien, herhaalde de souschef Operationele Zaken, commandeur J.
Waltmann, dat de deelname benadrukte welke waarde Nederland hechtte aan de veiligheid van zijn militairen. Tevens gaf Nederland zo aan, conform een Britse wens, dat
het “als maritieme natie” zijn verantwoordelijkheid wilde nemen bij een evacuatie van
UNPROFOR. Het Britse verzoek kwam overigens voort uit een tekort aan fregatten bij de
Royal Navy. Verder zou door de KM-bijdrage, zo meende de commandeur, voor de Britten
de “morele verplichting” ontstaan een extra inspanning te leveren voor de Nederlanders.
Tenslotte bood de uitzending de KM de “unieke mogelijkheid” in internationaal verband
“opnieuw” ervaring op te doen in het opereren met een vliegkampschip.171 Bij het laatste
refereerde de scribent ongetwijfeld aan de KM-escorte van Amerikaanse carriers tijdens
het Golf-conflict van 1991. Deze vervolgnota ademde zodoende niet alleen andermaal
strikt nationale overwegingen, maar ook eigen militair-maritiem prestige.
In een Kamerbrief gaf minister Ter Beek te kennen dat de keuze voor het optrekken in
een verder geheel Brits verband, voortkwam uit het gegeven dat eigen UNPROFOR-eenheden in noodgevallen voor hun bescherming louter konden terugvallen op het Verenigd
Koninkrijk. Ook benadrukte hij dat de Britten de bijdrage ”bijzonder” op prijs stelden
en dat intussen het S-fregat Hr.Ms. Abraham Crijnssen, onder bevel van KLTZ P.M. van
der Struis, voor deze taak was aangewezen.172 Het schip zou op 26 februari het Royal
Navy fregat HMS Brilliant in TG 612.02 aflossen.173 De Nederlandse oorlogsbodem diende
dezelfde ROE te volgen als de Britse schepen en viel wat betreft bevelslijnen onder de
operational control van CTF 612 (CINCFLEET) te Northwood, terwijl de BDZ en de CZMNED
respectievelijk in full en operational command bleven.174 De Crijnssen werd op 3 mei afgelost door het GW-fregat Hr.Ms. De Ruyter, met als commandant KTZ P.S. Muetstege. Dit
schip participeerde tot 2 juli in de taakgroep, waarna het S-fregat Hr.Ms. Jan van Brakel,
onder KLTZ J.F. Jonker, zijn opwachting maakte.175 Diezelfde maand volgde de aflossing
van de carrier Ark Royal door het zusterschip HMS Invincible.176 De samenwerking met de
Britten verliep naar zeggen van de Defensiestaf “naar volle tevredenheid”.177
Intussen was de situatie wat betreft luchtbescherming aan UNPROFOR-troepen sterk gewijzigd. In april 1993 was op de luchtmachtbasis Villafranca, Italië, een Nederlands squadron F-16 jachtvliegtuigen gestationeerd in het kader van een eind november 1992 door
de VN afgegeven mandaat met geweld een vliegverbod boven Bosnië af te dwingen. Nadat
de VN-veiligheidsraad op 4 juni Resolutie 836 had aangenomen, waarmee UNPROFOR in
en nabij beschermde Bosnische safe havens op gezag van de Veiligheidsraad “through the
use of air power” haar mandaat kon uitoefenen, gaf de NAVO eigen vliegtuigen in Italië de
order indien nodig close air support aan de vredesmacht te verlenen.178 De (bi)nationale
taakgroepen met vliegkampschepen van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië gaven hun
vliegtuigen vergelijkbare instructies. Nederland hield vanaf 22 juli (ook) de eigen F-16’s in
Italië voor dit doel achter de hand.179 Het lijkt haast te toevallig dat op diezelfde datum
een Kamerbrief uitging waarin het Ministerie van Defensie bekend maakte de deelname
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aan de Britse taakgroep 612.02 vanaf eind september te beëindigen.180 Niet langer leken
de eigen VN-troepen uitsluitend afhankelijk te zijn van de Britten. Sterker: dankzij de
nu in Villafranca gestationeerde F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht, bezat Den Haag
direct eigen zeggenschap om Nederlandse blauwhelmen in Bosnië in noodgevallen bij te
staan. Ondanks de opmerking dat de onderlinge samenwerking in de carrier-taakgroep
goed verliep, had Nederland bovendien politiek gezien weinig redenen tevreden te zijn
over het gezamenlijk opstomen: het idee zo invloed te kunnen uitoefenen op Londen
bij de bescherming van eigen troepen in Bosnië had niet goed uitgepakt. Het Verenigd
Koninkrijk had namelijk al spoedig laten weten dat de gemeenschappelijke missie neerkwam op: “to provide reinforcement forces, if required, to British troops operating as
part of the UN Force, and to assist with the withdrawal of British and UN troops through
the British sector”. Verwijzingen naar protectie buiten de Britse sector of een Nederlandse voorkeurpositie boven die van andere landen die troepen aan UNPROFOR leverden,
wenste Whitehall geenszins te geven.181
Een verzoek van CINCSOUTH aan NAVO-lidstaten bij toerbeurt een bevoorradingsschip
ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de medio juni gestarte gezamenlijke
NAVO-WEU embargo-operatie Sharp Guard, greep Den Haag dan ook graag aan om per 27
september de bevoorrader Hr.Ms. Zuiderkruis aan te bieden. Zodoende kon het zonder
gezichtsverlies naar alle bondgenoten toe gelijktijdig de Jan van Brakel zonder aflossing
uit TG 612.02 en de Middellandse Zee terugtrekken. Het multinationale karakter van het
smaldeel kwam zo op 2 oktober teneinde. De Britten stemden zonder morren in met
het Nederlandse vertrek.182 Hoewel de carrier door een blijvend fregattentekort bij de
Royal Navy nu nog slechts kon teruggrijpen op één close escort, gaf als eerder aangegeven
de veiligheidssituatie ter zee er in wezen geen aanleiding toe een tweede fregat te handhaven.183 Door de toegenomen activiteit van NAVO-luchtstrijdkrachten in het gebied was
deze situatie voor de westerse marines zelfs verder verbeterd.
De Nederlandse bijdrage aan operatie Grapple/Taakgroep 612.02 kwam voort uit de
hoop op deze wijze beter te kunnen garanderen dat in Bosnië gestationeerde KL-militairen in noodgevallen ruimhartige Britse protectie met onder meer carrier-vliegtuigen
zouden kunnen krijgen. Toen Londen al snel aangaf deze zekerheid niet zwart-opwit te willen toezeggen en internationale ontwikkelingen de mogelijkheid boden met
eigen luchtstrijdkrachten bescherming aan de Nederlandse blauwhelmen te bieden,
beëindigde het kabinet-Lubbers het nauwe en welhaast vanzelfsprekende samengaan
in het Britse taakgroepverband. Zowel bij het besluit tot, als de beëindiging van de
deelname aan de (kortstondig) multinationale operatie Grapple, stond voor Nederland eigenbelang voorop. Iets wat nog eens extra wordt benadrukt door het feit dat
in de relevante beleidsnota’s over de bescherming van de KL-eenheden van het 1(NL/
BE)VN Transportbataljon, nimmer gerefereerd wordt aan een eventuele samenwerking
met, of gelijktijdige protectie van Belgische militairen. En dat terwijl deze met hun
Nederlandse collega’s in Busovaca één contingent vormden en zij naar tevredenheid
gezamenlijk in Bosnië opereerden.
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onderzeebootmissies
Bij de inzet in de Adriatische Zee van het Noord-Atlantisch pact en de WEU speelden
onderzeediensten van een selecte groep NAVO-landen eveneens een rol. Zij monitorden,
veelal varend op periscoopdiepte, met minimaal één boot voortdurend dit instabiele
gebied.184 Ook KM-boten zagen in deze hoedanigheid actie. Zij voerden veelal nog een
andere taak uit: Indication and Warning (I&W). Dit hield in dat een onderzeeboot eigen
kapitale vaartuigen als vliegkampschepen moest beschermen tegen eventuele aanvallen,
door tijdig onderzeeboten of vuurleidingsradars en raketlanceerders van schepen en walbatterijen te detecteren en deze gegevens door te spelen naar hun directe commandant,
185
COMSUBMED, en hiermee naar COMNAVSOUTH, alsook naar CTG 440.01.
Tot medio april
1993 waren bij westerse oppervlakte-eenheden de operatiegebieden van deze onderzeeboten overigens veelal onbekend, wat tot een aantal “unidentified” interacties leidde. In
de navolgende periode kwam daar verandering in en werden deze gegevens wel structureel gedeeld om zo incidenten tussen NAVO/WEU-eenheden in crisistijden te voorkomen.186
Overigens had al eind 1992 een Nederlandse onderzeeboot voor de kust van voormalig
Joegoslavië geopereerd. Hr.Ms. Zwaardvis, onder commando van LTZ 1 H.M. Leeflang,
voer toen in de periode 20 november - 15 december 1992 aldaar twee patrouilles. Leeflang observeerde vlootbewegingen van de Jugoslavenska Mornarica en troepenverplaatsingen op de wal. Ook had deze boot radioverbindingen afgeluisterd. Met het eerste type
inzet had de bemanning al ervaring opgedaan in de Koude Oorlog tijdens het schaduwen
van de Sovjet-vloot. Voor de overige observaties was eerder in Napels apparatuur aan
boord geplaatst en waren enige tolken op de Zwaardvis geëmbarkeerd geweest.187
Terug nu naar het voorjaar van 1993. Hr.Ms. Zeeleeuw, onder het commando van
LTZ 1 P.J. Bindt, voer toen tussen 3 en 28 juni een missie nabij de Joegoslavische kust.
Ze was de eerste Nederlandse boot die een I&W-taak moest uitvoeren. Patrouilleboten,
maar vooral onderzeeboten van Klein-Joegoslavië vormden een bron van zorg. De eigen onderzeeboten in een I&W-rol vormden daarom voor de westerse marines een ideale
vooruitgeschoven post. De Zeeleeuw diende die weken wel in de territoriale wateren van
Joegoslavië te opereren. Het betrof in die zin een bijzondere opdracht omdat daarvóór
alleen de U.S. Navy dusdanige missies had uitgevoerd, maar ook omdat Belgrado had
laten weten dat het dergelijke inbreuken in de eigen wateren als agressie beschouwde. In
principe kon zo een situatie ontstaan waarin de boot van Bindt uit zelfverdediging genoodzaakt was een vaartuig van de Jugoslavenska Mornarica tot zinken te brengen. Tussen
7 en 26 oktober 1993 vervulde ook Hr.Ms. Tijgerhaai, met als commandant LTZ 1 H.J.
Kuin, een I&W-taak voor de Montenegrijnse kust, waarbij ze grootscheepse oefeningen
van de Joegoslaven observeerde. In 1994 zouden nog drie Nederlandse onderzeebootmissies volgen. De Zwaardvis, met als commandant LTZ 1 E.H. Veen, die in de periode
12 maart - 5 april 1994 wederom in de Adriatische Zee patrouilleerde, kreeg hierbij te
kampen met technische tegenslag waardoor afvoergassen (koolmonoxide) uit de machinekamer zich in de boot verspreidden. Vier buiten bewustzijn geraakte zeelieden belandden hierdoor voor korte tijd in een Italiaans ziekenhuis.188 De Tijgerhaai, onder bevel van
LTZ 1 Kuin, maakte in het tijdsbestek 17 juni tot 8 juli 1994 andermaal haar opwachting
in deze regio.189 Op 21 oktober van dat jaar werd ze gevolgd door Hr.Ms. Walrus, onder
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commando van LTZ 1 J.P.D. van Zaalen, die tot 11 november met zijn boot in dit missiegebied operaties uitvoerde.190 De laatste Nederlandse onderzeeboot die tijdens het
Bosnië-conflict inzet zag in de wateren van Klein-Joegoslavië was Hr.Ms. Dolfijn, met
als commandant LTZ 1 M.J.C. Sayers. Zij voer aldaar over de periode 27 april tot 15 mei
1995 haar patrouilles.191
Opmerkelijk blijft dat deze risicovolle, mogelijk tot escalatie leidende missies, geen
onderwerp van discussie waren voor de politieke leiding in Den Haag. Weliswaar patrouilleerden naast de U.S. Navy en de KM ook de Britse en Franse marines met onderzeeboten in de wateren van Montenegro, maar buiten deze (grote) mogendheden leende
geen ander westers land zich hiervoor. Zo zag Canada hier vanaf, omdat een dergelijke
inzet niet zou stroken met de eigen uitzending met blauwhelmen in Bosnië.192 Kennelijk
woog voor de Nederlandse regering zwaarder mee dat deze patrouilles de hoofdmissie in
de Adriatische Zee, de embargocontrole (en hiermee een pressiemiddel om het bloedvergieten in Bosnië te stoppen), ondersteunden.193 De KM kon bovendien dankzij deze
patrouilles nadrukkelijk wijzen op de waarde van de eigen onderzeeboten als intelligence
platforms.
Operatie Sharp Guard juni 1993 - oktober 1996

een verdeeld westen
Het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Clinton in januari 1993 bracht
ogenschijnlijk enige verandering in het tot dan toe terughoudende standpunt van Washington in het Balkan-conflict. In mei 1993 liet de VS weten het wapenembargo tegen
Bosnië op te willen heffen om zo de regering in Sarajavo van (zware) wapens te kunnen voorzien. Clinton en de zijnen waren er van overtuigd, dat het wapenembargo de
Bosniërs benadeelde, terwijl de sancties weinig uitwerking op het regime in Belgrado
leken te hebben. Washington was zich ervan bewust dat een dergelijke opheffing een
Servisch offensief kon ontketenen, om gebiedswinst te boeken voordat de zware wapens
de Bosniërs bereikten, maar dit kon in de ogen van de Amerikanen mogelijk worden
voorkomen door te dreigen met NAVO-luchtbombardementen. Groot-Brittannië was weinig enthousiast over dit lift and strike-beleidsvoorstel. Het vreesde een geweldsescalatie
en represailles van Servische zijde, waarin de VN-troepenmacht (en dus ook militairen
van het Verenigd Koninkrijk) ongetwijfeld zou worden betrokken.194 Ook zou zo de
taakuitvoering van UNPROFOR, de bevoorrading en bescherming van de lokale bevolking
en de beveiliging van deze transporten, niet langer mogelijk zijn. Londen wilde wel
nadenken over het indammen van Servische (of Kroatische) aanvallen in Bosnië met
NAVO -bombardementen, maar dan zonder het embargo op te heffen. Frankrijk wees
het Amerikaanse plan eveneens af uit bezorgdheid om zijn militairen in Bosnië, maar
liet bovendien weten sterk tegen bombardementen of andere militaire inmenging van
195
NAVO -zijde gekant te zijn.
Niet toevallig zou in beide gevallen de VS als grote speler in
beeld komen, iets waar Frankrijk weinig voor voelde. Nederland daarentegen, stond niet
onwelwillend tegenover de Amerikaanse voorstellen. Minister P.H. Kooijmans (die Van
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den Broek in januari 1993 was opgevolgd) van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het
bombarderen van Bosnisch-Servische stellingen een optie was waar het kabinet in beginsel achterstond, terwijl de regeringsfracties CDA en PvdA sympathiek stonden tegenover
een opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië.196
De Nederlandse steun legde evenwel weinig gewicht in de schaal tegenover de BritsFranse afkeuring van het Amerikaanse lift and strike-voorstel. Een verder obstakel voor
het VS-plan was dat een officiële opheffing van een wapenembargo tegen Bosnië diende te
worden goedgekeurd door de VN-veiligheidsraad. Permanent lid Rusland, dat gaandeweg
net als vóór 1914 zijn rol van beschermheer van Servië innam, zou vermoedelijk een
dergelijke manoeuvre blokkeren en blijven pleiten voor louter diplomatieke oplossingen
van het conflict. Een eenzijdige actie door de VS of de NAVO zou naast een escalatie op
de grond, mogelijk tot unilaterale Russische militaire inmenging ten gunste van Servië
leiden, met alle gevolgen voor de veiligheidssituatie in heel Europa.197
Om geen scheuring te veroorzaken binnen de NAVO, die nog zoekende was naar een
nieuwe rol na de Koude Oorlog, maar ook gezien het feit dat Clinton politieke steun van
de Britten en Fransen nodig had voor crises elders in de wereld (zoals het indammen van
het massavernietigingswapenprogramma van Irak), verdween het lift and strike-initiatief
in de koelkast.198 Hierna probeerde de NAVO begin juni in ministeriële conferenties eenheid uit te stralen en wilde zij de indruk wegnemen dat het Westen Bosnië de facto had
opgegeven. Bovenal stonden de geloofwaardigheid van het Atlantisch pact, de EG (die als
overeengekomen in het Verdrag van Maastricht sterk aanstuurde op een gemeenschappelijk beleid van vrede en veiligheid) en de hiermee verbonden WEU op het spel. In de VS was
het debat al geopend. Invloedrijke Republikeinse senatoren vroegen zich af of de Amerikaanse investeringen in de NAVO wel wat opleverden. Tegelijkertijd groeide in Europa
twijfel over de rol die Washington voor zichzelf nog in de wereld zag. Het Amerikaanse
beleid was immers in korte tijd overgegaan van lift and strike naar constrict and contain.
De VS liet van zijn kant weten dat de NAVO niet langer in het defensief mocht verkeren en
effectief moest gaan samenwerken met de VN en de EG/WEU.199 In het verlengde hiervan
wekt het weinig verbazing dat de NAVO en de WEU zich gegeven de omstandigheden, wat
betreft Bosnië onder meer richtten op een front waar relatief snel en eenvoudig politieke
winst te behalen viel. Na een gezamenlijke sessie te Brussel van de Noord-Atlantische
Raad en de WEU-raad op 8 juni, viel in een officiële persverklaring te lezen dat zij:
“[…] in the light of recent developments, of the embargo operations in the Adriatic.
[…] The Councils approved the combined NATO/WEU concept of operations for the
implementation of UNSCR 820 in the Adriatic. This includes a single command and
control arrangement or combined NATO/WEU operations (“SHARP GUARD”) under the authority of the Councils of both organizations”.200
Los van het feit dat het Westen met deze verklaring eenheid trachtte te tonen en
hiermee het blazoen van zowel de NAVO als de WEU leek te kunnen worden opgepoetst,
was een meer geïntegreerde aanpak zeker uit operationeel oogpunt noodzakelijk. Al
vanaf november 1992, nadat de VN de beide veiligheidsorganisaties had gemachtigd
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handelsschepen fysiek te controleren en in voorkomend geval het gebruik van geweld toestond, was er van zowel NAVO-zijde als van de kant van de Fransen op gewezen dat de nu complexere en risicovollere operaties vroegen om nauwere coördinatie
onder eenhoofdige leiding.201 Nadat eind april 1993 deze maritieme inzet nog meer
armslag had gekregen, had CINCSOUTH admiraal Boorda erop aangestuurd dat NAVO en
WEU “[had] to eliminate the need for separate command, control and communications structures that were becoming increasingly dangerous for both forces as NATO/WEU
ships operated closer to Yugoslavia”.202 Medio mei was in onderhandelingen tussen
het Noord-Atlantisch pact en de WEU overeenstemming bereikt over een gezamenlijke,
maar de facto NAVO-command and control, op het niveau van operational control (en
lager) over de collectieve scheepsmacht. De politieke aansturing bleef evenwel een
heikel punt, waarbij de Europese veiligheidsorganisatie bleef vasthouden aan een dual
chain of command. In deze context kwam het tot overleg tussen admiraal Boorda en
de secretaris-generaal van de WEU, Van Eekelen. Hierin wist de vlagofficier met succes
de laatstgenoemde ervan te overtuigen dat één overkoepelend (politiek-)militair commando over het vlootoptreden vereist was, gezien de gevaren van bijvoorbeeld friendly
fire, waarmee de verscherpte embargo-operaties nabij de kust van Montenegro gepaard
zouden kunnen gaan.203
Het bevel over de operatie Sharp Guard werd vervolgens gegeven aan SACEUR, die dit
delegeerde naar CINCSOUTH, in wiens hoofdkwartier een WEU-cel werd ondergebracht. De
politieke aansturing van deze vloot vond plaats in gezamenlijke zittingen van de NAVOen WEU-raad. Tevens werd een Military Committee Adriatic opgezet, bestaande uit het
Military Committtee van de NAVO met aanvulling van een volwaardige Franse vertegenwoordiging, dat de politieke aansturing diende te adviseren. Tot leedwezen van Frankrijk
vergaderde dit comité slechts sporadisch: afgezien van enige aanpassingen in de ROE viel
er weinig af te stemmen.204
In het missiegebied volgde vanaf 15 juni de samenvoeging van de maritieme eenheden
van de SNFM, WEU en SNFL tot de TF 440 en werd de naam van de operatie veranderd in
Sharp Guard. Het operational command van alle schepen, die in een gemeenschappelijke
pool gingen opereren onder drie CTG’s (Montenegro (TG 440.01), Otranto (TG 440.02) en
training/havenbezoek (TG 440.03)), werd toegewezen aan COMNAVSOUTH. CSNFM, CSNFL en
COMWEUCONMARFOR zouden hierbij in principe iedere vijf weken als CTG over de verschillende taakgroepen rouleren.205 Dit de facto opbreken van de drie smaldelen kende
eveneens politieke en operationele achtergronden. De WEU moest gezichtsverlies worden
bespaard op een moment dat het Westen er veel aan was gelegen te etaleren dat het als
één front optrok. Er leefde namelijk op politiek-strategisch niveau de reële zorg, gelet op
bestaande operationele problemen bij de Europese groep schepen, dat indien de WEU- en
NAVO -smaldelen binnen Sharp Guard als separate taakgroepen bleven opereren, de WEUgroep “would demonstrate a lesser capability than inherent within the other two forces”.
Pas in de tweede helft van 1995 zou binnen de operatie Sharp Guard een herindeling
in de eerdere smaldelen SNFM, SNFL en de Europese Contingency Maritime Force volgen,
omdat de taakgroepen toen wel alle drie over voldoende middelen (schepen en staforganisatie) beschikten.206
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In SNFL participeerde het Nederlandse L-fregat Hr.Ms. Witte de With, onder commando van KLTZ G.M.J.H. Burema. Deze taakgroep had al maanden geoefend om zich in
het kader van door de NAVO nieuw opgezette Immediate Reaction Forces, te prepareren
op inzet als een Maritime Interdiction Force,207 een rol die ze slechts kortstondig al in
september 1992 had ingevuld. Vooral SACLANT had aangedrongen op deze tijdelijke maar
meer operationele taakstelling van SNFL, die bovendien schepen van SNFM in staat stelde
tussentijds de geoefendheid op ander terreinen op peil te houden.208
In politiek Den Haag was het geen punt van discussie geweest dat de smaldelen operaties gingen uitvoeren die tot doel hadden “to monitor and enforce compliance with UN
sanctions in accordance with UNSCRs 713, 757, 787 and 820”, waarbij de scheepsmacht alles
in het werk zou stellen om te voorkomen dat ongeautoriseerde scheepvaart de territoriale
wateren van Klein- Joegoslavië zou bereiken.209 Na een daartoe strekkend verzoek van de
VN aan de NAVO had het Military Committee in Brussel besloten beide taakgroepen (SNFM
en SNFL) in te zetten in de Adriatische Zee ter ondersteuning van de embargo-operaties.
In die zin had de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie Nederland niet rechtstreeks gevraagd om deelname en ondersteuning aan de operatie Sharp Guard. Van haar
kant had de regering geen voorbehoud gemaakt wat betreft de inzet van de KM-vaartuigen die waren toegewezen aan de beide NAVO-smaldelen. Iets wat evenzeer gold voor de
patrouilles van de twee MLD-patrouillevliegtuigen. De deelname aan de nieuwe embargooperaties was zodoende louter gebaseerd op behartiging van Nederlandse belangen als
210
NAVO - en WEU-lidstaat, waarbij tevens de internationale rechtsorde werd bevorderd.
De KM had in lijn met buitenlandse marines eerder geoordeeld dat het parallel lopen
van de NAVO- en WEU-operaties inefficiënt was en tot coördinatieproblemen leidde.211
Ook had ze, net als bij de Golf-inzet in 1990, van begin af aan weinig gezien in een
WEU-operatie of aansturing door deze organisatie. De maritieme operators constateerden
nuchter dat er, in tegenstelling tot bij de Europese veiligheidsorganisatie, al een uitstekend functionerende NAVO-structuur bestond (bevelslijnen, procedures en logistiek).212
Toen de politieke wens om in WEU-verband te opereren begin juni 1993 niet langer een
halszaak was, en de embargo-operaties in de praktijk neerkwamen op een NAVO-aangelegenheid, slaakte de marineleiding dan ook een zucht van opluchting.
een succesvol nederlands fregat
De gezamenlijke NAVO-WEU embargo-operatie Sharp Guard, die vanaf medio juni 1993
een aanvang nam, zou ondanks dat het (zeker voor de betrokken Nederlandse fregatten)
veel boardings met zich meebracht, neerkomen op een routinematige patrouillegang. Betrokken commandanten onderkenden de verveling en mindere alertheid die bij bemanningen kon ontstaan.213 Niettemin deelden niet alle KM-vaartuigen in het missiegebied
in deze ‘sleur’. Zeker niet het S-fregat Hr.Ms. Van Kinsbergen onder KLTZ R. van Rooijen,
dat tussen 18 december 1993 en 23 mei 1994 in de Adriatische Zee inzet zag. Het zou
betrokken raken bij het tegengaan van twee pogingen om met tankers de blokkade tegen
Klein-Joegoslavië te breken.214 In beide gevallen was sprake van een ‘taking military control of a merchant vessel’.215
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Op 16 december 1993 loste de Van Kinsbergen te Palma de Mallorca het bij SNFM ingedeelde S-fregat Hr.Ms. Philips van Almonde af.216 Op de avond van 26 december, tijdens
de eerste patrouille in het gebied Climber, noordwestelijk van Albanië, moest de Van
Kinsbergen in slecht weer in actie komen. De in St. Vincent in de Cariben geregistreerde
tanker Glory, met ruim 85.000 ton brandstof, zou nabij Durrës met motorpech kampen
en dreigde naar de territoriale wateren van Montenegro af te drijven. Ondanks het feit
dat de gezagvoerder stelde naar Dürres op weg te zijn geweest, bestond er onduidelijkheid of het schip daar werd verwacht. Verder had de gezagvoerder gevraagd met het oog
op het slechte weer, 15 mijl naar het noordwesten in een baai nabij de Joegoslavische kust
te mogen schuilen. Het vermoeden bestond daarom dat het schip een blokkadebreker
was die het spel slim speelde, waarop de Nederlandse oorlogsbodem een positie innam
tussen de tanker en de Montenegrijnse wateren. Een guard team en een boarding team
met onder andere technische specialisten voerden vervolgens per helikopter een boarding
uit.217 Hoewel de tankerbemanning meewerkte en de scheepspapieren in orde waren,
toonde de gezagvoerder zich aanvankelijk niet bereid het anker te laten vallen en weigerde hij sleepbootassistentie. Pas nadat de motor tot twee maal toe provisorisch door de
KM-specialisten was gerepareerd en de hand over aan een Italiaans fregat aanstaande was,
verlieten de Nederlanders in de namiddag van 27 december de tanker.218
Hoewel in de woorden van CTF 440 admiraal C. Vandini onduidelijk bleef of de Glory “a
real baddie [was] or simply a menace on the high seas”, kreeg de Van Kinsbergen van deze
vlagofficier alle lof voor haar “prompt action” en de “heroic efforts” die ze had verricht,
om in moeilijke nautische omstandigheden bijna een etmaal lang er alles aan te hebben
gedaan de op drift geraakte tanker onder controle te krijgen en koers te laten zetten naar
Italië.219 Ook CINCSOUTH admiraal Boorda stelde “very impressed” te zijn geweest van
de “outstanding” Nederlandse “efforts/boarding team/air crew skills throughout Glory
incident in very challinging conditions”.220 De bij het NAVO-hoofdkwartier te Napels
geplaatste Nederlandse liaisonofficier kon dan ook tevreden aan de chef Defensiestaf en
de BDZ te Den Haag en CZMNED in Den Helder melden dat de inzet van het s-fregat “wederom bijdraagt aan de uitstekende reputatie, die de KM hier geniet”.221 Naar aanleiding
van het Glory-incident kwam het tot meerdere oefeningen tezamen met het Britse fregat
HMS Chatham, waarbij boardings plaatsvonden zonder dat het moederschip zich in de directe nabijheid van het doelschip bevond.222 Niet lang hierna bewezen deze manoeuvres
hun nut.
In het voorjaar van 1994 zochten de Bosnische Serviërs en Krajina-Serviërs (gesteund
door Klein-Joegoslavië) de grenzen van hun mogelijkheden op door in Bosnië tijdelijk
delen van de safe area Goradze te bezetten en met straaljagers door het Kroatische en
Bosnische luchtruim te vliegen. Nu vonden al geregeld incidenten plaats met laag vliegende helikopters, maar deze schendingen met gevechtsvliegtuigen, waarvan een deel op
28 februari werd neergeschoten door NAVO-toestellen, waren een teken dat de leiders in
Pale en Belgrado zich toen sterk genoeg voelden de uitdaging met de VN en NAVO aan te
gaan. In de eerste helft van april volgden diverse Bosnisch-Servische offensieven tegen
het Bosnische regeringsleger in de safe area’s Goradze en Tuzla, die slechts met kleinschalige NAVO-luchtbombardementen konden worden ingedamd.223
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Ter zee stelde Belgrado zich in deze periode evenzeer assertiever op. Op 29 april bevond de onder Maltese vlag varende tanker Lido II met 45.000 ton brandstof zich in de
Straat van Otranto en werd daar door Sharp Guard-eenheden naar Brindisi gedirigeerd.
Na een controle mocht het schip zijn voorgenomen reis naar Rijeka en Triëst vervolgen.
De luchtafweerkruiser USS Philippine Sea, die patrouilleerde voor de kust van Klein-Joegoslavië, bemerkte in de eerste uren van 1 mei dat de Lido II van haar koers afweek. Na
een radio-oproep verklaarde de gezagvoerder op weg te zijn naar Durrës. Navraag bij de
Albanese autoriteiten door Hr.Ms. Van Kinsbergen leerde dat de tanker daar niet werd
verwacht en evenmin welkom was. De Philippine Sea kreeg daarom van de CTG 440.01, de
Britse commodore A.B. Ross aan boord van het fregat HMS Chatham, de order de Lido II
te laten bijdraaien en haar te boarden. In plaats van koers te veranderen en vaart te minderen, zond de tanker om 6.24 uur een noodsein uit. Het schip zou water maken in de
machinekamer en de gezagvoerder wilde het schip op de Albanese kust doen stranden
om het voor zinken te behoeden. Hierna stevende het vaartuig op de kust van ServiëMontenegro af. De Amerikaanse kruiser noch de Chatham beschikte over zowel een voor
boarding geschikte helikopter als een BBE-M getraind team, en konden daarom in deze
omstandigheden geen boarding team op de tanker afzetten. CTG Ross vroeg daarom om
6.30 uur Hr.Ms. Van Kinsbergen, die op dat moment 45 mijl van de tanker voer, haar
helikopter en boarding team in alarmstatus te brengen en zich naar de Lido II te spoeden.
Ook HMS Chatham zette met volle kracht koers naar de tanker. De laatste kreeg te verstaan dat NAVO-oorlogsbodems haar gingen assisteren en dat ze een zuidwestelijke koers
moest gaan varen. Terwijl een respons van de tanker uitbleef, vingen de Sharp Guardvaartuigen radiogesprekken op tussen het verdachte schip en de Joegoslavische marine.
Tevens namen zij waar dat drie marineschepen uit Bar, te weten een Kotor-fregat en twee
Konçar-aanvalsboten, met hoge vaart de Lido II naderden.224
Om 07.10 uur steeg de Lynx-helikopter van Hr.Ms. Van Kinsbergen op om een guard
team naar de tanker over te zetten. Een kwartier later embarkeerde het per fast rope-techniek aan boord. Nadat de brug was bezet en het schip een zuidwestelijke koers was gaan
varen, embarkeerde het boarding team, hoewel de Lido II nog niet geheel onder controle
was. Voor het moment waren zeventien man bijeengedreven en hadden de mariniers
de gezagvoerder en drie varensgasten moeten knevelen, maar onduidelijk bleef hoeveel
koppen de bemanning telde. De zeelieden, merendeels Russen, boden weliswaar geen
tegenstand, maar stelden zich uncooperative op. De Nederlanders moesten bijvoorbeeld
zelf een loodsladder optuigen om machinekamerpersoneel van de Chatham, dat hoopte
de stilgevallen scheepsmotor te herstellen, aan boord te kunnen brengen. De Philippine
Sea en het L-fregat Hr.Ms. Jacob van Heemskerck kregen van CTG 440.01 respectievelijk de
opdracht de naderende Joegoslavische schepen te onderscheppen en positie te nemen
tussen de ‘box’ Maverick en eenheden van de Jugoslavenska Mornarica in de Montenegrijnse wateren.225
Toen bleek dat een van de Konçars een luik van een Styx-lanceerinrichting open had
staan, volgde van NAVO-zijde een air en surface warning red en een verzoek om luchtsteun door Wing 36 van de Italiaanse luchtmacht. De Joegoslavische schepen en Hr.Ms.
Van Kinsbergen arriveerden om 7.45 uur vrijwel gelijktijdig bij de Lido II. HMS Chatham
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nam hierop positie in aan bakboordzijde van het Maltese schip en Hr.Ms. Van Kinsbergen deed hetzelfde aan stuurboordzijde. De Joegoslaven negeerden deze actie door zich
met beide Konçars tussen de tanker en beide fregatten in te manoeuvreren, terwijl het
Kotor-fregat op een halve zeemijl schuin achter HMS Chatham positie koos. Hr.Ms. Jacob
van Heemskerck volgde het gebeuren op afstand en dirigeerde twee Italiaanse Tornadojachtbommenwerpers naar de Lido II en haar begeleiders.226
De Nederlandse Lynx-helikopter en een boot van HMS Chatham brachten intussen
pompen en technisch personeel aan boord van de water makende tanker. Ook het hoofd
Technische Dienst van Hr.Ms. Van Kinsbergen, LTZ 1 P.A.J. Nieuwenhuizen, die in december 1993 de scheepsmotor van de tanker Glory had weten te repareren, begaf zich
op de Lido II. Hij kwam niet alleen tot de conclusie dat er vermoedelijk sprake was van
sabotage, maar ook dat herstel van de motor onmogelijk was. Hierop werd de hulp van
Italiaanse sleepboten ingeroepen. Ongevraagd begaven zich vanuit Bar ook Joegoslavische sleepboten naar de tanker. Deze wendden pas na een indringende oproep hiertoe
van Hr.Ms. Jacob van Heemskerck de steven. De Italiaanse Tornado’s bereikten kort na
9.00 uur de positie van de Lido II, maar dit weerhield een van de Konçars er niet van te
pogen de Chatham weg te duwen van de Maltese tanker. Ook werden de NAVO-schepen
beschenen door Joegoslavische vuurleidingsradars, waarop HMS Chatham en Hr.Ms. Van
Kinsbergen dat beantwoordden. Pas om 9.53 uur trokken de Joegoslavische schepen zich
terug. Op de Lido II begon vervolgens een zoekactie naar mogelijke verdere personen.
De Nederlanders troffen zeven Servische ‘verstekelingen’ aan, die in verzekerde bewaring
werden gesteld. De Italiaanse sleepboten arriveerden in de namiddag, waarna Hr.Ms.
Van Kinsbergen het scheepsverband naar Brindisi begeleidde, terwijl de gezamenlijke
Brits-Nederlandse boarding party aan boord van de tanker bleef, totdat deze op 2 mei
tegen 4.00 uur ’s ochtends de Italiaanse haven bereikte.227
Ook bij dit incident toonde de KM “extremely well” te kunnen opereren, zoals CTF 440
admiraal Angeli te kennen gaf .228 Net als in december bij het voorval met de Glory,
had deze interventie onmogelijk kunnen plaatsvinden zonder een per helikopter agerend
goed getraind guard team. Tevens vond een goed samenspel plaats tussen mariniers en
boarding teams, de helikoptercrew en de scheepsbemanningen, alsook met de traditioneel
meest vertrouwde partner: de Royal Navy. Het duidelijk voorop gezette plan het embargo
tegen Klein-Joegoslavië te breken met volle medewerking van de Jugoslavenska Mornarica mislukte doordat de Joegoslaven zich lieten verrassen door de snelheid waarmee het
guard team, die letterlijk uit de lucht kwam vallen, de tanker overnam. De verbaasde kreten van de gezagvoerder, opgevangen uit radiocontacten met de Joegoslavische oorlogsbodems, lijken hier van te getuigen.229 Ook diverse andere hoge NAVO-commandanten
lieten niet na de Nederlanders met dit succesvolle multinationale optreden, dat had
kunnen uitlopen op een “shoot out” met de Joegoslavische marine, te complimenteren.
Zo gaf SACEUR general G.A. Joulwan te kennen “extremely proud” te zijn op het betrokken marinepersoneel, dat had aangetoond “what a NATO force can do that is trained to
common procedures and understands its mission and rules of engagement”.230 In eigen
land spon de KM eveneens garen bij de eigen inzet bij het opbrengen van de tanker: alle
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bekende dagbladen berichtten hier in positieve zin over en door de NAVO verspreide filmbeelden haalden het achtuurjournaal.231
De NAVO-leiding vermoedde dat Klein-Joegoslavië, met het plan de Lido II de blokkade te laten breken dankzij de inzet van zijn eigen marine, een politieke daad had
willen stellen om zo het onvermogen van de embargo-controleurs te bewijzen. Hiermee
had Belgrado het Noord-Atlantisch pact en de VN in diskrediet kunnen brengen en de
legitimiteit van het embargo ondermijnd. Van een na het Lido II-incident door de NAVO
gevreesde verdere assertiviteit van de Joegoslavische marine, met alle kans dat bij een
volgend voorval er daadwerkelijk een gewapend treffen zou volgen, kwam het overigens
niet.232 De zeestrijdkrachten van het regime in Belgrado beperkten zich na mei 1994
weer tot manoeuvres in de eigen territoriale wateren.
Alleingang, unprofor-evacuatieplannen en km-succesjes zomer 1994 zomer 1995
vs

washington en het wapenembargo tegen bosnië
Toen Clinton in januari 1993 het Amerikaanse presidentschap op zich nam, hadden
er in zijn team meningsverschillen geleefd over de mate waarin de Amerikanen bij het
conflict op de Balkan betrokken moesten raken. National Security Adviser A. Lake, die
voorstander was van een interveniërend beleid inzake Bosnië, had hierbij Secretary of
State W. Christopher, die een gematigder beleid voorstond, op zijn weg gevonden. Lake’s
voorkeur voor een lift and strike-aanpak was vervolgens in mei 1993 door Brits-Franse tegenstand voorlopig ‘geparkeerd’. Tijdens de NAVO-top van 9 en 10 januari 1994 had Washington evenwel aangegeven zijn standpunt te heroverwegen. Op 28 april 1994 liet een
Amerikaanse delegatie de Kroatische regering weten dat de VS geen bezwaar had tegen
een clandestien kanaal om de wapensmokkel naar Bosnië te verzorgen of te vergroten.
Niet lang hierna nam de leverantie van munitie en militair materieel aan Bosnië via Kroatië toe. Een ander gevolg van het nieuwe Amerikaanse beleid was dat de Britse inlichtingen- en veiligheidsdiensten er in deze fase van het Balkan-conflict alleen voor stonden;
de Amerikaanse zusterdiensten leverden namelijk geen gegevens meer over schendingen
van het wapenembargo. Nederland, dat niet onkundig was van de grootscheepse wapensmokkel naar Bosnië die sinds het voorjaar van 1994 op gang was gekomen, uitte gezien
de escalerende werking hiervan voor de Bosnische oorlog, begin september bij monde
van minister-president Kok tegenover president Clinton zijn zorgen over de Amerikaanse ‘sympathie’ voor de opheffing van het wapenembargo tegen de regering in Sarajevo.233
In oktober liet de regering de Tweede Kamer delen in deze zorgen.234
In november leed een nieuw VS-plan het VN-wapenembargo tegen Bosnië teniet te
doen, andermaal schipbreuk doordat Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië wederom
aangaven een dergelijk voorstel niet te steunen. Kort hierna trad een door de twee Democratische senatoren Nunn en G.J. Mitchell in het U.S. Congress voorgestelde wet in
werking, die de aanwending van overheidsfondsen ter ondersteuning van, of assistentie
bij de afdwinging van het wapenembargo tegen de Bosnische republiek verbood. Deze
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wet was verwerkt in de Defense Budget Authorization Bill.235 De regering-Clinton kondigde hierop aan dat de VS op 12 november unilateraal de controle op dit embargo zou
beëindigen. Het besluit bracht teweeg dat Amerikaanse strijdkrachten die participeerden
in operatie Sharp Guard, niet langer handelsvaartuigen met een voor Bosnië of Kroatië bestemde lading zouden controleren. Evenmin zou de Amerikaanse admiraal L.W.
Smith jr. inlichtingen over blokkadebrekers die ten behoeve van Bosnië opereerden, met
bondgenoten delen, hoewel hij als CINCSOUTH de bevelhebber was van alle maritieme
236
NAVO -operaties in de Adriatische Zee.
Het unilaterale Amerikaanse besluit leidde tot irritaties en verwarring in Europese
hoofdsteden. Sommige regeringen voorzagen een volledige verlamming van het westerse
Bosnië-beleid of een tegenreactie van Rusland, dat zich mogelijk zo niet langer gebonden zag aan de economische blokkade tegen Klein-Joegoslavië.237 In de Nederlandse
ministerraad stelde de bewindsman van Buitenlandse Zaken, Van Mierlo, dat hij deze
VS-manoeuvre als een slecht teken zag en dat hij dit gelet op het Amerikaanse zwijgen
hierover bij een recente internationale bijeenkomst, niet had voorzien. Verder verwachtte
hij “vervelende gevolgen”, nu de Europeanen de taak van de VS moesten overnemen.
Zijns inziens zou dit weer tot spanningen tussen de bondgenoten kunnen leiden over
onder meer de nu extra te plegen inspanningen en aan te voeren versterkingen.238 Het
departement van Van Mierlo liet in een officiële verklaring weten “te betreuren als er
een splitsing zou kunnen komen tussen het feitelijke gedrag van de VS en de Europese
partners. Nederland [was] voorstander van de naleving van het embargo en [was] voornemens om de controle te blijven uitoefenen”.239
Toch mag er aan herinnerd worden dat Nederland eerder niet onsympathiek had gestaan tegenover een opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië,240 en dat Den Haag
niet doof kon zijn voor het gegeven dat de Algemene Vergadering van de VN een week
voor de beleidswijziging van Washington zich in grote meerderheid had uitgesproken
voor de opheffing van het embargo.241 Dat Van Mierlo in de ministerraad stelde de
Amerikaanse stap niet voorzien te hebben, verbaast bovendien: in de maanden daarvoor
wezen tal van (ook door Nederland erkende) signalen erop dat dit er aan zat te komen.
Overigens vielen de directe consequenties van de Amerikaanse Alleingang op het operationele vlak enigszins mee. De VS ging bijvoorbeeld geen zware wapens als tanks aan
Sarajevo leveren. De NAVO benadrukte verder dat de omvang van de Amerikaanse participatie in operatie Sharp Guard dusdanig klein was (twee schepen), dat de overige ruim
twintig vaartuigen dit hiaat in de controle op de scheepvaart op Kroatië (Bosnië bezit
nagenoeg geen kustlijn) makkelijk konden compenseren.242 Bovendien bleven, na onderhandelingen hierover door secretaris-generaal van de NAVO W.W.H. Claes in Washington, de bondgenoten strategische inlichtingen van de VS ontvangen en handhaafden de
Amerikanen hun deelname aan de controle op naleving van het embargo tegen KleinJoegoslavië.243
Bovendien vond geenszins onmiddellijk een escalatie van het Bosnië-conflict plaats.
Integendeel, eind december kwam het onder andere na bemiddeling door oud-president
van de VS Carter tot een staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen (uitgezonderd de
Bihac-sector) voor een periode van vier maanden. Hoewel diverse partijen in Bosnië en
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Kroatië deze wapenstilstand tussentijds schonden, zou ze officieel tot eind april 1995
stand houden.244
evacuatie van unprofor met behulp van amfibische operaties?
Ondanks de bezwerende geluiden en het bereikte bestand, bestond in menige Europese
hoofdstad het beeld dat de Amerikaanse manoeuvre de opmaat was naar verhevigde
strijd op de Balkan. Diverse westerse regeringen waren steeds meer van mening dat het
verstandig noch veilig leek de UNPROFOR-troepen nog veel langer in Bosnië te stationeren.245 Frankrijk had in december 1994 bij monde van minister van Buitenlandse Zaken
A.M. Juppé de NAVO officieel gevraagd plannen te ontwikkelen voor de evacuatie van de
23.000 blauwhelmen in Bosnië. SACEUR werd hierop door de Noord-Atlantische Raad
verordonneerd scenario’s voor een dergelijke aftocht uit te werken en lidstaten te vragen
welke eenheden zij voor een dergelijke operatie konden vrijmaken.246 Nadat in januari
1995 het NAVO-plan (codenaam Determined Effort) voor een evacuatie van UNPROFOR in
oorlogssituatie in concept gereed was, volgde in februari in het bijzijn van hoge militaire
autoriteiten een oefening waarbij deels met computersimulatie deze terugtrekking werd
uitgevoerd. Begin april vertrok met het oog op een evacuatie een team communicatiespecialisten van de NAVO naar Bosnië. Het plan voorzag in een vier tot zes weken lange
ontplooiing van in totaal 60.000 man ten behoeve van het dekken van de terugtrekking
van de vredesmacht. Deze troepenmacht zou onder andere 25.000 Amerikanen tellen,
maar ook deels aan UNPROFOR zelf onttrokken militairen. De gehele ontruiming zou in
het slechtste geval drie maanden in beslag nemen.247
De regering in Den Haag stond wat betreft een eventuele evacuatie van UNPROFOR voor
een dilemma. Vredesoperaties waren na de Defensienota 1991, en zeker na de Prioriteitennota 1993, de hoeksteen van het veiligheidsbeleid en een dergelijke manoeuvre zou
een behoorlijke inbreuk op deze politiek betekenen. Verder was Nederland een fel pleitbezorger van de handhaving van een VN-vredesmacht in voormalig-Joegoslavië omdat
het vanaf 1992 bezorgd was geweest over het lot van de 2,4 miljoen Bosnische moslims.
Zoals minister van Defensie Voorhoeve het bij de aanvang van de internationale discussie
over een terugtrekking van de vredesmacht op 9 december 1994 in de ministerraad verwoordde: “Ethisch is het […] niet aanvaardbaar om Bosnië te verlaten.” De bewindsman
had dan ook gemeend dat Nederland een afweging moest maken tussen de humanitaire
baten van UNPROFOR en de risico’s die het als derde troepenleverancier voor de vredesmacht in Joegoslavië liep.248 Opgelucht had het kabinet-Kok eind december nog kennis
genomen van het bestand en in januari toegejuicht dat een verbetering van de effectiviteit van UNPROFOR meer aandacht kreeg.249 Niettemin moest Nederland na begin februari
1995 op verzoek van SACEUR nadenken over welke eenheden het dacht aan te bieden
voor operatie Determined Effort. Hierbij kwamen nadrukkelijk contingenten van de KM
in beeld. Voorafgaand aan een politieke autorisatie van een dergelijke operatie, moest
namelijk al het besluit zijn genomen over de nodige logistieke voorbereiding en de opzet
van een “Multi-National Amphibious Task Force”, waarbij onder andere ondersteuning
zou plaatsvinden door al aanwezige “maritime assets” van de lopende operaties Sharp
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Guard en Deny Flight.250 Hierbij was voorzien dat ook troepen van het Nederlandse
Korps Mariniers, te weten het 1e en (een deel van) het 2e bataljon, in deze amfibische
strijdmacht zouden participeren.251
In Londen en Parijs namen in de loop van het voorjaar van 1995 de zorgen toe over
de volledige stagnatie op het diplomatieke front in Bosnië. In Groot-Brittannië werden plannen gemaakt voor het geval dat de gevechten na het aflopen van het Bosniëbestand eind april, zouden worden hervat. Deze varieerden van hergroepering van de
ongetwijfeld opnieuw of zelfs heviger aan gevaar blootstaande eigen troepen tot een
volledige terugtrekking. Uit Parijs waren soortgelijke geluiden te horen, zeker nadat
begin mei de strijd in Bosnië inderdaad in alle hevigheid was hervat.252 Niet toevallig
vond in deze periode bij de zuidkust van Sardinië de NAVO-oefening Destined Glory
plaats. De strijdmacht telde 27 schepen, tientallen vliegtuigen en helikopters, en 3500
man grondtroepen, onder wie 185 Nederlandse mariniers (twee versterkte compagnieën). De manoeuvre was vooral een test om te bezien of de betrokken multinationale
eenheden in het kader van de Combined Amphibious Force Mediterranean genoeg op
elkaar waren ingespeeld om in geval van nood in te kunnen grijpen. Commandanten van de oefening maakten er geen geheim van dat dit scenario vooral was gericht
op de evacuatie van de VN-troepenmacht in voormalig-Joegoslavië.253 Er ontstond een
acute crisis als gevolg van incidentele NAVO-luchtbombardementen op Servische posities rondom Sarajevo in de tweede helft van mei, toen de troepen van de BosnischServische generaal R. Mladić de hoofdstad andermaal zwaar onder vuur namen. De
woedende Bosnische Serviërs namen ruim 300 VN-militairen in gijzeling en gebruikten
hen als menselijk schild om zo verdere bombardementen te voorkomen. Het gehele
concept van UNPROFOR, de bevoorrading en bescherming van de lokale bevolking en
de beveiliging van deze transporten, kwam hiermee op losse schroeven te staan en een
terugtrekking van de vredesmacht leek dichtbij.254
Het Nederlandse kabinet moest onder ogen zien dat de politieke situatie op de Balkan
vergaand was verslechterd. Te meer daar ook de spanningen tussen Servië en Kroatië
opliepen en de Fransen onder verwijzing naar het hoge aantal eigen gesneuvelde militairen (37), aangaven dat, tenzij het mandaat van UNPROFOR werd uitgebreid, hun troepen
vanaf juni 1995 werden teruggetrokken. Er vond die dagen wel overleg met de NAVOpartners plaats over hoe krachtiger kon worden opgetreden. Na eerder tot ergernis van
Den Haag separaat onderling over de kwestie van terugtrekking te hebben gesproken,
gaven Parijs en Londen hierna te kennen geen actie te ondernemen zonder consultatie
van de Nederlandse regering. De nieuwe Franse president, J.R. Chirac, wilde uitsluitend
overwegen de eigen troepeninzet in Bosnie te continueren als er een staakt-het-vuren tot
stand kwam en UNPROFOR een krachtiger mandaat kreeg.255
Op 28 mei besloten de Britten en Fransen de VN-contingenten te versterken met een
zogeheten Rapid Reaction Force (RRF). De ontplooiing van deze zwaar bewapende troepenmacht, die uiteindelijk 12.500 man moest tellen en ook een contingent Nederlandse
mariniers omvatte, had evenwel een tweeledig doel. Iets wat ook het Nederlandse kabinet
voorzag. Naast een laatste poging met deze strijdmacht een afschrikkende werking tegenover de Bosnische Serviërs te bewerkstelligen, moesten deze militairen de tot UN Peace
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Forces (UNPF) omgedoopte UNPROFOR, bij een eventuele terugtrekking dekken. Binnen de
regering in Den Haag leefde bij sommige bewindslieden aanvankelijk onduidelijkheid
over de reden waarom er extra eigen troepen moesten worden uitgezonden. Vooral van
VVD-zijde werden blokkades opgeworpen. Pas nadat het de betrokken bewindslieden na
een betoog van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie duidelijk was geworden dat dit gebaar van “solidariteit” naar de bondgenoten noodzakelijk was, nu Nederland Groot-Brittannië, Frankrijk maar zeker ook de VS “hard nodig” had indien de eigen
blauwhelmen in de problemen zouden geraken, besloot het kabinet de zeesoldaten met
Britten en Fransen te ontplooien op de Balkan. Op het land wel te verstaan, en niet als
voorzien in operatie Determined Effort, als onderdeel van een assault force. Met de RRF
voor ogen had de Noord-Atlantische Raad de VS uiteindelijk kunnen overhalen in te
stemmen met laatstgenoemde operatie, waarbij de Amerikanen tijdelijk 25.000 militairen in Bosnië zouden ontplooien, die eveneens de eventuele aftocht van de UNPF zouden
dekken.256
De Nederlandse regering had tegen beter weten in en uit oogpunt van opkomen voor
humaniteit en internationaal recht, willen vasthouden aan een structurele stationering
van (eigen troepen in) UNPROFOR. De gebeurtenissen op de Balkan dwongen haar evenwel
stilaan scenario’s voor een aftocht onder ogen te zien en hiermee bescherming van Nederlandse militairen veilig te stellen. Inzet van eigen zeesoldaten en vloot in de Adriatische
Zee bij een amfibische NAVO-interventie kwamen zo in beeld, waarbij de overwegingen
hierover niet zo veel verschilden met die over de participatie in operatie Grapple in 1993.
Deelname aan de RRF bood het kabinet uiteindelijk de mogelijkheid een tweesporenbeleid (blijvende participatie in UNPROFOR en rugdekking bij een evacuatie van de eigen
blauwhelmen) te bewandelen.
km-optreden tegen de wapensmokkel aan kroatië/bosnië
Temidden van de verslechterde veiligheidspolitieke situatie en hieruit voortkomende
contingency-plannen voor de evacuatie van UNPROFOR/UNPF en heftige (inter)nationaal politiek-militaire discussies, wist de KM in de operatie Sharp Guard als een van de weinige
westerse marines in de periode augustus 1994 - juni 1995 successen te boeken bij het
traceren en tegengaan van wapensmokkel.
Het betrof allereerst een geslaagde inspectie in de nacht van 10 op 11 augustus 1994
van de Kroatische veerboot Duje, die tussen het Albanese Dürres en de Kroatische haven
Rijeka een lijndienst onderhield. Tijdens de boarding van een search team van het S-fregat
Hr.Ms. Jan van Brakel (commandant KLTZ F. Schellekens), dat op dat moment was ingedeeld bij de SNFM, bleek zich aan boord een vrachtwagen te bevinden met een lading
antihagelraketten. Deze waren volgens de papieren bestemd voor de landbouw, maar de
Duje werd hierna omgeleid naar het Italiaanse Brindisi voor verdere inspectie en debarkering van het voertuig. De vondst was reden voor de aan boord van Hr.Ms. Jan van
Brakel zijn vlag voerende Britse commodore Ross (het fregat fungeerde op dat moment als
vlaggenschip van de SNFM) de Nederlanders lof toe te wuiven. In zijn complimenten nam
hij mee dat de KM de goede naam had efficiënt en agressief te opereren, waarbij hij niet
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naliet te refereren aan de eerdere acties van Hr.Ms. Van Kinsbergen tegen de (vermoedelijke) blokkadebrekers Glory en Lido II in de maanden daarvoor.257
Eind mei 1995 kon de KM een zwaardere vondst melden. Een search team van het
L -fregat Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (commandant KLTZ R.E. Harte) vond in het laadruim van het onder Liberiaanse vlag varende ms Konin, naast tankgranaten een T-72-tank
van Russische makelij. De vrachtvaarder stelde dat haar bestemming de Sloveense havenstad Koper zou zijn. De wantrouwende Nederlanders vermoedden dat de niet in de
vrachtbrieven genoemde tank voor de oorlog in Bosnië bestemd was en dat er sprake was
van een schending van het wapenembargo tegen voormalig Joegoslavië. De Konin werd
daarom onder escorte omgeleid naar Brindisi.258
Een saillant detail bij deze succesjes was dat ze, zoals we hierboven lazen, geboekt werden in een periode dat de VS al stelselmatig aandrong op opheffing van het tegen Bosnië
en Kroatië gerichte wapenembargo en officieel was gestopt dit embargo te controleren en
zelfs het ontduiken ervan (mede)organiseerde.259
Grond- en luchtoffensieven, vrede en einde van operatie Sharp Guard juni
1995 - oktober 1996

Door voormalige Amerikaanse officieren (in dienst van een commercieel bedrijf) getrainde
en goed bewapende Kroatische legereenheden verdreven eind mei en begin juni met gesmokkeld zwaar militair materieel de Serviërs uit het Kroatische gebiedsdeel Krajina. Tegelijkertijd ging het Bosnische regeringsleger in het westen van het eigen land in het offensief tegen de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Mladić.260 Ook namen de Amerikanen nieuwe diplomatieke posities in, onder meer omdat het Witte Huis er weinig
voor voelde de belofte gestand te doen met duizenden militairen een nog steeds denkbare
complexe en risicovolle aftocht van UNPF te dekken.261 Tevens bleef de geloofwaardigheid
van de NAVO in het geding. Indien troepen van grote lidstaten als Groot-Brittannië en
Frankrijk niet effectief verweer konden bieden tegen een kleine legermacht als die van
de Bosnische Serviërs, was de vraag gerechtvaardigd of NAVO-eenheden niet veel meer
waren dan papieren tijgers.262 De speciaal door het Witte Huis aangestelde Amerikaanse
onderhandelaar en under Secretary of State R.C.A. Holbrooke moest verkennen hoe het
goedschiks of kwaadschiks tot een akkoord in Bosnië kon komen.
De Bosnische Serviërs, die onder druk stonden door de Kroatische en Bosnische opmars en nog snel gebiedswinst en strategisch betere posities wilden verwerven, overspeelden hun hand met brute offensieve acties medio juli en eind augustus. Nadat de Serviërs
achtereenvolgens de door zwak bewapende Nederlandse blauwhelmen bemande VN-safe
area Srebrenica hadden overlopen en daar een slachting onder de Bosniërs hadden aangericht, en een bloedige mortieraanval op Sarajevo hadden uitgevoerd, stortten de Amerikanen zich vol energie als hoofdrolspeler op het Balkan-conflict. De zogeheten dubbele
sleutel bij besluitvorming over luchtbombardementen (VN-goedkeuring was vereist bij
NAVO -bombardementen) werd door de NAVO onder leiding van de VS terzijde geschoven
nadat het versterkte UNPROFOR zich hergroepeerde en zo minder kwetsbaar was. Een da420
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genlange omvangrijke NAVO-lucht- en landbombardementcampagne bracht vervolgens
dusdanige schade toe aan de Bosnisch-Servische militaire slagkracht en infrastructuur,
dat Mladić op 14 september het beleg van Sarajevo ophief en er op 11 oktober een algeheel bestand volgde. De strijdende partijen kwamen vervolgens onder VS-supervisie op
21 november 1995 op de Wright-Patterson U.S. Air Force basis in Dayton, Ohio tot een
vredesakkoord.263 Op 15 december volgde in Parijs de ondertekening van een officieel
vredesverdrag. De volgende dag werd in Bosnië de door de NAVO geleide Implementation
Force (IFOR) opgericht, die eind 1996 overging in de multinationale troepenmacht Stabilization Force (SFOR). Zestigduizend zwaar bewapende NAVO-troepen en een contingent
Fransen en Russen zouden op de uitvoering van de akkoorden toezien.264 IFOR kende ook
een maritieme component met twee commandanten. De eerste was COMNAVSOUTH. Hij
voerde het operational command over zeestrijdkrachten die garant moesten staan voor het
openhouden van de versterking en bevoorrading van de IFOR-strijdkrachten over zee. De
tweede betrof de Commander Naval Striking and Support Forces Southern Europe (COMSTRIKFORSOUTH), die met zijn aanwezige strijdkrachten indien nodig, IFOR bij kon staan
als bepaalde partijen zich niet conformeerden aan de vredesakkoorden.265
Na het tekenen van de akkoorden van Dayton volgde de opschorting van de economische sancties tegen Klein-Joegoslavië. Op 13 maart 1996 werd het wapenembargo
van lichte wapens voor heel voormalig Joegoslavië opgeheven. Na een wapenbeheersingsakkoord door alle strijdende partijen op 14 juni 1996, eindigde vier dagen later
het embargo voor zware wapens (tanks, artillerie) en munitie. Met de verkiezingen in
heel Bosnië op 1 oktober 1996 volgde de volledige opheffing van alle sancties tegen
Klein-Joegoslavië en kwam er dezelfde dag officieel een einde aan operatie Sharp Guard.
Dat hield overigens geen einde in van de aanwezigheid van de maritieme NAVO- en WEUstrijdmacht in de Adriatische Zee. Beide organisaties handhaafden in het kader van de
operatie Determined Guard (de maritieme tak van de operaties IFOR/SFOR) nog jarenlang
een in omvang teruggebrachte multinationale (lucht)vloot, om gelet op de nog fragiele
vrede indien nodig de enforcement operaties te hervatten.266 De KM participeerde hierin
met het fregat dat aan SNFM was toegewezen. Het smaldeel SNFL verliet in juni de Adriatische Zee. In totaal zouden tot september 2001 vijftien S- en M-fregatten in SNFM hun
patrouillegang varen nabij de kust van voormalig Joegoslavië.267 Hr.Ms. Karel Doorman
zou in die periode in maart 1997 nog participeren in een multinationale non combattant
evacuation operatie. Het fregat verleende assistentie aan een Turks kustwachtvaartuig
tijdens de evacuatie van Turkse burgers van een strand nabij Durrës, nadat Albanië getroffen was door onlusten na een financiële crisis. Vanaf Hr.Ms. Doorman opererende
Nederlandse mariniers haalden toen met rubberboten Turkse militairen van het strand
op die daar voor de beveiliging waren achtergebleven.268
Naast oorlogsschepen bleven Nederlandse Orions ten behoeve van Determined Guard
vanaf het Italiaans/Amerikaanse Naval Air Station Sigonella actief in de Balkan-regio.269
Wel trok de KM “uit doelmatigheidsredenen” vanaf begin april 1996 een vliegtuig en een
bemanningsploeg uit Sicilië terug.270 Het detachement, bestaande uit een vliegtuig, een
bemanning en een onderhoudsploeg, was zowel in logistieke als in operationele zin volledig geïntegreerd met het Amerikaanse Orion-squadron op de vliegbasis. Naast eigen
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missies boven een meer noordelijk deel van de Adriatische Zee (Determined Guard) en
boven voormalig Joegoslavië (SFOR) nam het detachement een deel van de werklast van
het Amerikaanse squadron over. Het doel van deze patrouilles was maritieme presentie tonen en het monitoren van eventuele verdachte scheepvaartbewegingen.271 Naast
deze brown water inzet werd samengewerkt en geoefend met het SNFM en onderzeeboten
van Zuid-Europese NAVO-partners. De betrokken bemanningen (die van de vliegtuigen
werden om de maand afgelost) deden zo veel ervaring op.272 Mede om financiële redenen viel het besluit de aanwezigheid van het MLD-detachement vanaf november 1997
“tijdelijk” terug te brengen naar een semipermanente status, waarbij het op jaarbasis nog
slechts circa honderd dagen daadwerkelijk in de regio aanwezig was. Daarnaast bleef
op marinevliegkamp Valkenburg permanent een bemanning op 12 uur afroep beschikbaar.273
Nieuwe inzet op de Balkan: Kosovo 1999

In het najaar van 1998 ontstonden steeds grotere spanningen, culminerend in geweldsuitbarstingen, in de tot 1989 autonome Servische provincie Kosovo. Het zogeheten Kosovo Liberation Army (KLA), bestaande uit ontevreden bewoners met een Albanese achtergrond, pleegde vanaf midden jaren negentig aanslagen tegen Serviërs en de Servische
overheid. De laatste beschouwde hen als terroristen en ondernam wraakacties waarbij
Albanese burgers bepaald niet werden ontzien.274
De buitenwereld bezag deze ontwikkelingen met zorg. Doordat Rusland in de VNveiligheidsraad elke veroordeling of maatregel tegen Servië blokkeerde, was het de NAVO
die als regionale organisatie de verantwoordelijkheid op zich nam, om te pogen de nog
fragiele stabiliteit en veiligheid op de Balkan niet te laten ondermijnen. Op 12 juni 1998
overwogen de ministers van Defensie van deze organisatie welke militaire opties zij hadden. In de Adriatische Zee volgden incidenteel inspecties van koopvaardijschepen die
hiervoor hun toestemming gaven.
Handelsvaartuigen die weigerden te stoppen en hun weg vervolgden naar Klein-Joegoslavië, mochten evenwel niet tot stoppen worden gedwongen. Doordat het zichzelf
niet officieel in oorlog zag met Klein-Joegoslavië, verklaarde de NAVO niet in staat te zijn
een blokkade tegen de Balkan-staat af te dwingen.275 Op 23 september 1998 nam de
VN-veiligheidsraad Resolutie 1199 aan, waarin zij de KLA en Belgrado opriep de strijd in
Kosovo te beëindigen. Daarnaast begon de NAVO na medio oktober voorbereidingen te
treffen voor (beperkte) luchtaanvallen tegen Klein-Joegoslavië. Een internationale groep
van waarnemers van zowel de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE) als het Noord-Atlantisch pact diende er die maanden op toe te zien dat de strijdende partijen niet tot verdere geweld- en gruweldaden kwamen.276
De Nederlandse ministerraad besloot op 6 november (naast ongewapende waarnemers)
een gemodificeerde Orion P3-C van de MLD aan te bieden voor bovengenoemde missie.
De operatie vanuit de lucht kreeg de codenaam Eagle Eye. De toestellen (aflossingen incluis betrof het in totaal drie vliegtuigen), voorzien van extra elektro-optische middelen,
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radarwaarschuwingsapparatuur en een chaff en flair-installatie, waren vanaf januari 1999
beschikbaar. De Orions zouden, inclusief grondpersoneel, op Sigonella worden gestationeerd. Gezien het grote aantal deelnemende landen aan operatie Eagle Eye, zouden de
Nederlandse toestellen slechts om de drie weken voor een periode van veertien dagen op
Sicilië te vinden zijn. De patrouillevliegtuigen vielen hierbij onder het operational command
van SACEUR. CINCSOUTH was de aangewezen operationeel commandant, terwijl het subcommand COMAIRSOUTH (Commander Allied Air Forces Southern Europe) was belast met de operationele uitvoering en het tactical command bezat.277 De patrouillevliegtuigen mochten
van de Klein-Joegoslavische autoriteiten uitsluitend vanuit Macedonië het luchtruim boven Kosovo binnen vliegen. Zij deden dit ten zuiden van Prizren.278
Het regime in Belgrado werkte de waarnemers waar mogelijk tegen. Intussen voerde
de KLA haar activiteiten op, wat weer leidde tot harde vergeldingsmaatregelen door de
Serviërs tegen de Albanees-Kosovaarse bevolking. In deze omstandigheden kwamen de
waarnemers nauwelijks aan hun missie toe. De OVSE trok hierop haar waarnemers op 20
maart terug.279 Een internationale conferentie in februari in Frankrijk, had de partijen
intussen niet tot elkaar kunnen brengen.
Doordat Rusland en de Chinese Volksrepubliek in de VN-veiligheidsraad een tegen
Klein-Joegoslavië gerichte resolutie bleven blokkeren, was het net als in het najaar van
1998, de NAVO die unilateraal stappen tegen het regime in Belgrado ondernam. Op 22
maart gaf de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, geautoriseerd door de lidstaten in de Noord-Atlantische Raad, het groene licht voor luchtaanvallen tegen de Balkanstaat om zo het humanitaire lijden in Kosovo te stoppen. Onder codenaam Allied Force
vielen twee dagen later de luchtstrijdkrachten van de NAVO, die van Nederland inbegrepen, de infrastructuur en (later) zware wapens van het Joegoslavische leger aan. Deze
bombardementscampagne zou tot 10 juni, de dag nadat Belgrado akkoord ging met een
staakt-het-vuren in Kosovo en een geleidelijke terugtrekking van zijn eenheden uit deze
provincie, voortduren.280 Het kabinet in Den Haag steunde de oorlog tegen Klein-Joegoslavië volmondig, waarbij het een ruime Kamermeerderheid achter zijn beleid kreeg.281
Tijdens de NAVO-bombardementen vlogen in totaal drie MLD P3-C Orions surveillancepatrouilles boven de Adriatische Zee en hielden schepen van de NAVO-smaldelen SNFM
(tot eind mei) en SNFL (juni) de Montenegrijnse kust in de gaten.282 NAVO-oorlogsbodems
ondervroegen net als in operatie Maritime Monitor in 1992, maar nu zonder VN-mandaat, het handelsverkeer van en naar Klein-Joegoslavië. De EU besloot pas eind april een
maritiem embargo tegen de Balkan-staat politiek te ondersteunen en geen olieproducten
meer aan Klein-Joegoslavië te leveren. Door onenigheid binnen het NAVO-bondgenootschap kwam het evenwel niet tot een collectief besluit de scheepvaart op Kotor en Bar
daadwerkelijk fysiek te mogen controleren. Menige tanker wist daardoor die maanden
de kust van Montenegro bereiken.283 Nederlandse fregatten die in genoemde scheepsverbanden meevoeren, participeerden in deze tandeloze operaties. Het betrof respectievelijk de S-fregatten Hr.Ms. Bloys van Treslong (commandant KLTZ J.W. Wolters) en
Hr.Ms. Philips van Almonde (commandant KLTZ M. Verschelling). Het eerstgenoemde
fregat voerde ook escortetaken uit, zoals het beschermen van Duitse inlichtingenschepen
en transportvaartuigen.284
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In die maanden kwam er eveneens een Nederlandse onderzeeboot in actie: Hr.Ms.
Dolfijn, onder commando van LTZ 1 Kuin. Deze kende een ruimer mandaat dan de
boten die in 1992-1994 in de wateren van Montenegro te vinden waren geweest.
Naast I&W-activiteiten en het vergaren van inlichtingen kreeg de Dolfijn namelijk van
COMSUBMED de order tijdens haar twee patrouilles maritieme eenheden van de marine
van Klein-Joegoslavië uit te schakelen indien deze zee kozen. Dit was een primeur: voor
het eerst sinds 1945 patrouilleerde, in de maanden april - juni 1999, een Nederlandse
onderzeeboot met wapens op scherp, de torpedobuizen geopend en met volledige oorlogsinstructies in een missiegebied.285 Tot noemenswaardige incidenten kwam het niet.
Vermoedelijk omdat Belgrado kort voor operatie Allied Force was gewaarschuwd door
SACEUR general W.K. Clark, dat op zee opererende Joegoslavische marinevaartuigen zouden worden vernietigd, en het de vloot wijselijk binnengaats hield.286 Mogelijk woog in
de Joegoslavische terughoudendheid ook mee dat Nederland medio april publiek maakte
dat de Dolfijn voor de Montenegrijnse kust zou gaan patrouilleren. De passiviteit van de
Jugoslavenska Mornarica kon daarom een bewijs zijn voor de afschrikwekkende werking
die van het onderzeebootwapen uitging, maar de KM-leiding had de bij terugkomst van
de onderzeeboot verzamelde pers (een andere primeur: onderzeebootmissies waren tot
dan toe met het oog op geheimhouding afgeschermd geweest van de media) ongetwijfeld
graag meer willen bieden.287
De zeestrijdkrachten waren in een jaar waarin eerder de Hoofdlijnennotitie van minister
van Defensie F.H.G. de Grave (VVD) was gepresenteerd, die verdere bezuinigingen op
de krijgsmacht aankondigde, en voor het moment de luchtstrijdkrachten de krantenvoorpagina’s bepaalden, op zoek naar succesverhalen die de omvang en de samenstelling
van de vloot rechtvaardigden. Te meer doordat de notitie de hoeksteen vormde voor de
Strategische Toekomstdiscussie Defensie, die De Grave dat voorjaar in de aanloop naar
de nieuwe Defensienota 2000 in het leven riep.288 Verdere inkrimpingen van de marine,
zoals het mogelijk afbestellen van een in de Hoofdlijnen aangekondigd tweede amfibisch
transportschip naast de recent in dienst gestelde Hr.Ms. Rotterdam, leken zo niet denkbeeldig. Naast het wat tam overkomende verslag van de Dolfijn, en de minder tot de
verbeelding sprekende patrouilles van de fregatten Philips van Almonde en de Bloys van
Treslong, moest de marineleiding het misschien meer hebben van een uitzending van de
genoemde Rotterdam. Dat de regering op 12 april besloot dit vaartuig op humanitaire
missie naar Albanië te sturen, viel dan ook bij de Admiraliteit in goede aarde. Met deze
inzet kon de KM niet alleen zichzelf publiekelijk etaleren, maar ook aantonen dat een
tweede amfibisch transportschip geen overbodige luxe was.289
Als gevolg van het optreden van Servische troepen in Kosovo waren namelijk honderdduizenden Albanese Kosovaren naar onder meer Albanië gevlucht. Het land was niet bij
machte hun adequate hulp te bieden. Ook niet met assistentie van de United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) en overige civiele hulporganisaties. Op verzoek van de
autoriteiten in Tirana en de UNHCR ging de NAVO hen in Albanië ondersteunen met de
zogeheten operatie Allied Harbour, waartoe een Albanian Force werd opgezet. Nederland
participeerde hierin met de Rotterdam (commandant KTZ W.I. Wilms), die een bataljonshoofdkwartier aan boord had, alsmede een beveiligingscompagnie, beide van het Korps
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Mariniers, en twee Lynx-helikopters van de MLD. Ook waren Nederlandse landmacht-militairen, marechaussees, en het nodige rollend materieel en voorraden geëmbarkeerd. Het
transportschip diende in Albanië de directe logistieke en operationele ondersteuning van
deze in de havenstad te landen Nederlandse joint taakgroep te verzorgen.290
Na aankomst in Durrës op 22 april, haalde de Rotterdam in Bari resterend rollend materieel op dat over land naar Zuid-Europa was vervoerd. Doordat het de KM-leiding medio
mei duidelijk werd dat de afhankelijkheid van de Netherlands Joint Task Group van het
amfibisch transportschip afnam, en het louter nog als veerboot naar Italië fungeerde (een
taak die commerciële schepen ook konden invullen), drong ze aan op terugtrekking van
het vaartuig. Ook woog mee dat het restant van het garantieonderhoud van de werf (duur:
vier weken) van de nog maar kort in dienst zijnde Rotterdam moest plaatsvinden en verdere geplande oefen- en vaarprogramma’s later dat jaar dergelijke lange werkzaamheden
bemoeilijkten.291 De Rotterdam keerde inderdaad op 30 mei naar Nederland terug.292
Opkomen voor internationaal recht, humanitaire redenen en de Atlantische band hadden bij het Nederlandse kabinetsbeleid in het niet door de VN-gemandateerde ingrijpen
in de Kosovo-oorlog voorop gestaan. De eigen marine had zich tijdens dit conflict in de
discussie na het uitkomen van de Hoofdlijnennotitie ‘in de etalage proberen te spelen’,
en bood zodoende net als gedurende het Bosnië-conflict een palet aan inzetmiddelen
aan. De KM-leiding kon daarom niet ontevreden zijn met de positieve aandacht die de
uitzending van schip en mariniers de zeestrijdkrachten hadden opgeleverd. Al bij het
vertrek van Hr.Ms. Rotterdam op 14 april waren de media ruimschoots aanwezig geweest
en had de politiek-militaire leiding van het departement zich in lovende bewoordingen
over het transportschip uitgelaten. Ook tussentijdse rapportages van de ontscheping van
materieel in het missiegebied ten behoeve van humanitaire hulp hadden het publieke
beeld van de marine bepaald geen kwaad gedaan.293 Iets wat in mindere mate ook kon
worden opgemerkt over de patrouilles van de onderzeeboot Dolfijn. Daarnaast greep
de KM in dezen ook nog terug op de naoorlogse missie van de mijnenjager Hr.Ms. Urk
(commandant LTZ 1 R. van de Veen). Dit vaartuig diende tussen 12 juni en 23 augustus
in de Mine Countermeasure Force North, waarin de Standing Naval Force Channel (STANAVFORCHAN) was omgedoopt. Dit multinationale flottielje van zes mijnenjagers en -vegers
stond onder leiding van de Nederlandse KLTZ J. Kleywegt en moest in de Adriatische Zee
door NAVO-vliegtuigen, na afgebroken missies, veilig afgeworpen bommen detecteren en
vernietigen.294 De Urk wist van een honderdtal door het flottielje gevonden bommen
er veertien te ruimen.295 De begin augustus bij een explosievenvernietiging in het uitzendgebied uitgenodigde Nederlandse pers besteedde, ongetwijfeld tot genoegen van de
Admiraliteit, volop aandacht aan deze KM-missie.296
Slotbeschouwing

Bij de multinationale vlootinzet in de Adriatische Zee in de periode 1992-1996 en in
1999, die grotendeels was gericht op de afdwinging van VN-embargo’s tegen voormalig
Joegoslavië, is het interessant te constateren dat hier zonder veel ruchtbaarheid een
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vloeiende overgang van een peacekeeping- naar een peace enforcement-operatie plaatsvond. In de monitorende fase, juli - november 1992, kwamen de vlootacties neer op
een gelijksoortige situatie als die van de neutrale konvooiering en mijnenjacht door
multinationale westerse marinecontingenten in de Perzische Golf in de jaren 19871988. De internationale acties in 1992 werkten de regionale strijdende partijen maar
op bescheiden schaal tegen: daadwerkelijke controle bleef vooralsnog achterwege. Bovendien konden Kroatië en Klein-Joegoslavië op internationaal-juridische basis weinig
tegen de monitormissies of eventuele controles beginnen zolang deze niet binnen hun
territoriale wateren plaatsvonden. Na november 1992 en zeker april 1993 veranderde
deze situatie. Fysieke afdwinging van de embargo’s nabij en soms in de territoriale
wateren van Klein-Joegoslavië, resulteerde er niet zozeer in dat koopvaardijschepen
tegenstand boden. Wel kwam het tot enige dreiging van de strijdkrachten van KleinJoegoslavië. De NAVO- en WEU-operaties werden in juni 1993 onder een éénhoofdig
commando geplaatst om zo onder meer wederzijdse veiligheid te creëren door een
combined concept of operations, dat gebaseerd was op NAVO ROE. De laatste zaken onderstreepten dat een overgang had plaatsgevonden van een fase van monitoren (peacekeeping) naar die van dwang (peace enforcement).297
Voor de VS speelden er lange tijd geen strategische belangen en daarom stelden de
Amerikanen zich terughoudend op. Na het einde van de Koude Oorlog en hiermee het
wegvallen van een dreigende inval door het Warschaupact, had de Balkan voor de VS
aan strategische waarde verloren. Ook speelden er geen oliebelangen zoals bij de Koeweit-crisis in 1990-1991 het geval was geweest. Washington liet dit Europese vraagstuk
zodoende graag over aan de Europeanen. West-Europa wist deze met enthousiasme opgenomen leidende rol evenwel niet waar te maken, doordat het onderling verdeeld was
en in menige lidstaat de angst leefde de eigen nationale soevereiniteit op het gebied van
buitenlands- en veiligheidsbeleid kwijt te raken aan de EG. De Europese reactie beperkte
zich daardoor aanvankelijk tot het zenden van relatief kleine contingenten van voornamelijk Franse en Britse zijde, die op nationale basis bijdroegen aan een VN-vredesmacht
in voormalig Joegoslavië. Bij de besluitvorming hiertoe wogen factoren mee als vrees
voor een uitbreiding van de oorlog naar overige Balkan-staten, en druk van de eigen
humanitair bewogen publieke opinie.
De regionale militaire organisaties NAVO en WEU worstelden met hun rol na het einde
van de Koude Oorlog. De VS handhaafde als leidende natie van het Atlantisch pact vooralsnog zijn eigen status quo en zag af van een voortrekkersrol. Het niet militair in de
NAVO vervlochten Frankrijk stuurde juist aan op een prominente Europese/WEU rol om
zo internationaal de eigen invloed te vergroten ten koste van die van de VS. De WEU wist
evenmin een concrete aanpak te bewerkstelligen. Naast het feit dat ze geen commandostructuur of aan haar toegewezen eenheden telde, werd ook de WEU geplaagd door verdeeldheid. Van vooral Britse kant werd tegengas geboden aan de Franse wensen, omdat
Londen graag vasthield aan de Atlantische band en weinig zag in betrokkenheid in een
slepend militair commitment zoals het al kende met de eigen inzet in Noord-Ierland. Ook
eigen agenda’s van landen als Duitsland en Griekenland, met sympathieën voor onderscheidende partijen in het Balkan-conflict en de uitdrukkelijke wens geen eigen contin426
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genten in te zetten voor stationering in het conflictgebied, hielpen niet de tweedracht en
besluiteloosheid van de NAVO en de WEU tegen te gaan.
Onder deze omstandigheden wisten de NAVO en WEU als het maximaal haalbare enkel
een optreden op zee te bewerkstelligen. Door een twist tussen beide organisaties over
wie van hen de hoofdrol op het gebied van vrede en veiligheid in Europa zou innemen,
bleef een gemeenschappelijk optreden ter zee aanvankelijke achterwege. Een uiteindelijk
samengaan van beider missies onder een de facto NAVO-vlag en -structuur volgde pas een
jaar later, als gevolg van oplopende risico’s bij het uitblijven van een eenhoofdige aansturing, politieke druk het Westen eenheid uit te laten stralen en logistieke problematiek
aan WEU-zijde.
Nederland, dat na de Koude Oorlog behept was met een optimistische kijk op de internationale arena, waarbij opkomen voor internationaal recht en humanitair idealisme
voorop stonden, streefde eveneens naar een (denken over) verdergaande Europese integratie. Dit kwam vooral voort uit zijn EG-voorzitterschap in de tweede helft van 1991 en
een minder ondervonden Atlantische band door het wegvallen van een directe dreiging
van zijn territoir en de afhoudende Amerikaanse opstelling in de Joegoslavische crisis. Al
spoedig moest Den Haag het streven naar behoud van de Joegoslavische eenheidsstaat
opgeven. Het ondersteunde het onafhankelijkheidsstreven van diverse deelrepublieken
en het voer vanwege de humanitaire gruwelen in Bosnië een tegen Servië/Klein-Joegoslavië gerichte koers. Het stuurde sterk aan op multinationaal militair ingrijpen op de
Balkan. Deze positiebepaling viel grotendeels terug te voeren op elementen van de traditionele eigen strategische belangen (opkomen voor internationaal recht en humanitair
liberalisme met participatie in een multinationale politiemacht, naast bestaand prestige
op dit vlak). Ook konden opeenvolgende kabinetten binnenlands op grote steun rekenen voor dit beleid en moesten zij veeleer de volksvertegenwoordigers in hun roep om
een militaire interventie temperen.298
Deze nadruk op ingrijpen vanuit een ethisch, humanitair oogpunt deed Nederland ten
opzichte van toonaangevende West-Europese landen als Groot-Brittannië en Frankrijk in
een isolement geraken, omdat zij andere agenda’s hadden. Het Verenigd Koninkrijk bleef
op het gebied van multinationale enforcement-acties liever vasthouden aan de relatief risicoloze en door de VS gedekte maritieme mogelijkheden in de NAVO-structuur, terwijl Frankrijk
naar mogelijkheden bleef zoeken de eigen invloed te vergroten in een meer strikte Europese
aanpak (met marines) zonder tussenkomst van het Noord-Atlantische pact.
Ondanks de teleurstelling van Den Haag over het uitblijven van een WEU- of NAVOtussenkomst op het land, en het feit dat het in het voorjaar 1992 zelf slechts op nationale
basis grondtroepen inbracht in de vredesmacht UNPROFOR, propageerde Nederland in
beide veiligheidsorganisaties maritieme embargo-operaties en wilde het met enthousiasme hierin participeren. Binnenlands vormde deze de facto afdwingende inzet geen discussiepunt, omdat zo Klein-Joegoslavië onder druk werd gezet en − een onuitgesproken
reden − de marine-eenheden weinig risico liepen. Latere verscherping van de embargo’s
in de VR-resoluties 757 en 820 en bijkomende enforcement-mogelijkheden, deden weinig
aan dit standpunt af en werden waar mogelijk in het voortraject juist gepromoot om
Belgrado meer onder druk te zetten en zo het humane lijden in Bosnië te stoppen. Ook
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meer risicovolle maritieme flank-missies in de jaren 1992-1994 als die met onderzeeboten en deelname aan operatie Grapple moeten deels in het licht van dit structureel willen
opkomen voor internationaal recht en ethisch-humanisme worden gezien. Niettemin
wogen hier ook belangen mee als prestige als maritieme mogendheid en ondersteuning
van eigen, op dat moment nog relatief eenvoudig te evacueren troepen (Nederlandse
blauwhelmen werden pas vanaf voorjaar 1994 in de ingesloten safe area Srebrenica gestationeerd).299
De KM moest in de periode kort na de Koude Oorlog in een veranderende geopolitieke constellatie en nieuwe financiële realiteiten, voortdurend bewijzen dat ze inderdaad
expeditionair gericht was en flexibel kon optreden, teneinde nog steeds een kwalitatief
hoogwaardige, wereldwijd inzetbare zeemacht te zijn. Ze had in de Perzische Golf in
1990-1991 nog met succes haar expeditionair en flexibel vermogen geëtaleerd, min of
meer ten koste van de land- en luchtstrijdkrachten en hiervan bij de Defensienota 1991
de vruchten geplukt, doordat ze in tegenstelling tot vooral de Koninklijke Landmacht,
een ingrijpende herstructurering was ontlopen en de vloot er tamelijk ongeschonden
vanaf kwam.300 Nu moest ze andermaal alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat bij
de aangekondigde Prioriteitennota 1993 haar alsnog een vergaande herstructurering en
bezuinigingen wachtte. Te meer daar de landstrijdkrachten, met onder andere een logistiek bataljon, zichtbaar humanitaire hulp verleende aan oorlogsslachtoffers en hiermee
publiek ‘de show stalen’. Het pakket aan inzetmiddelen dat de Admiraliteit aanbood was
divers. Door aanwezig te zijn in de lucht en op en onder water in de Adriatische Zee,
wilde ze aantonen een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan crisisbeheersing “from the
sea”, zoals KLTZ Van Maanen stelde, in de vorm van controle van embargo’s, luchtverdediging, escorte, evacuatie, bevoorrading, inlichtingenvergaring, onderzeebootbestrijding
en (in 1999) amfibisch transport en mijnenjacht.301
Al deze inzet was inderdaad in lijn met het niet toevallig door Van Maanen aangehaalde
nieuwe Amerikaanse maritiem-strategische concept Forward… From the Sea. Dit was in
september 1992 door de U.S. Navy en het U.S. Marine Corps gelanceerd en moest beide
Amerikaanse krijgsmachtdelen van doctrines uit de Koude Oorlog laten omschakelen
naar inzet in de 21ste eeuw. Dit concept ging uit van een verandering in focus, en hiermee
prioriteiten, van de U.S. Navy en het U.S. Marine Corps van de eerdere operaties op volle
zee naar power projection en ontplooiing van zeestrijdkrachten from the sea, om gebeurtenissen in kustregio’s te beïnvloeden.302 De Nederlanders oogstten met hun in lijn met dit
concept doorgevoerde inzet bij vooral de Angelsaksische bondgenoten respect. Vooral met
een niche-capaciteit als de 24/7 opererende boordhelikopters met hun BBE-getrainde guard
teams. De KM kon zich internationaal dusdanig etaleren dankzij een ruim mandaat en de
hoge (technische) kwaliteit van personeel en materieel. De Duitsers en Grieken, met een
beperkt mandaat en gebrek aan enforcement ervaring, België, Canada en Denemarken,
met hun beperktere militair-maritieme slagkracht, of mediterrane landen die wat minder
ervaring met intensieve samenwerking met de ‘eredivisie’-marines van de VS en GrootBrittannië bezaten, hadden in die zin een structurele achterstand op de KM.
Dat de Nederlandse zeestrijdkrachten (zie ook hoofdstukken 4 en 5) bij deze operaties
incidenteel met technische malheur kampten, zoals defecten aan gasturbines, had weinig
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invloed op hun inzetbaarheid en deed niets af aan het feit dat zij – zeker in internationaal
perspectief – meer dan behoorlijk presteerden en ook kwantitatief hun stempel op de
maritieme NAVO en WEU-inzet drukten.303 Na de grote landen VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië was Nederland die jaren de grootste continue leverancier van maritieme
inzetmiddelen.304
Nederland had in 1991, bij aanvang van de oorlog in voormalig Joegoslavië, naar
verhouding grote invloed in de internationale arena. Deze invloed kwam voort uit het
toenmalige EG-voorzitterschap en het feit dat de Gemeenschap het voortouw nam bij diplomatieke pogingen de crisis op de Balkan in te dammen. Na het falen van deze aanpak
en het verschuiven van het zwaartepunt van de diplomatie inzake voormalig Joegoslavië
van de Europese instellingen (EG, OVSE, WEU) naar de VN, nam de Nederlandse invloed
sterk af. Ruimhartige deelname aan de VN-vredesmacht in Kroatië en Bosnië, waarbij Nederland derde troepenleverancier was na Frankrijk en Groot-Brittannië, deed hier niets
aan af. Zo was Nederland niet opgenomen in de in 1994 opgerichte Contactgroep inzake voormalig Joegoslavië, bestaande uit de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland
en Rusland.305 Eenzelfde conclusie lijkt op zijn plaats voor de grootscheepse deelname
aan de multinationale vlootmacht in de Adriatische Zee. Weliswaar werd het continue
en kwalitatief goede optreden van de KM op alle fronten gerespecteerd en lof toegezwaaid,
maar dit verhoogde militair-maritieme prestige kwam veelal tot uitdrukking voor een
beperkt publiek van insiders en resulteerde in niet veel meer dan de bij NAVO-taakgroepen
gebruikelijke periodieke bevelvoering over een van de multinationale taakgroepen.306 De
politieke neerslag van de marinemissies in Den Haag was daarom niet groot.
Hierbij hielp het niet dat de effecten van de embargo’s op (vooral) doelstaat KleinJoegoslavië gering leken of pas op lange termijn merkbaar zouden zijn. En dit ondanks
het gegeven dat de NAVO en de WEU vanaf het begin van de enforcement-operaties in totaal
het respectabele aantal van 74.192 schepen hadden ondervraagd, er bij 5951 vaartuigen
boardings ter inspectie hadden plaatsgevonden en er 1480 koopvaardijschepen voor verdere inspectie naar Italiaanse havens waren gedirigeerd.307 De beide organisaties beriepen
zich erop dat de inzet een succes was geweest omdat de blokkade niet zou zijn gebroken.
Diverse bronnen stellen evenwel dat de diverse embargo’s verre van waterdicht waren.
Bijvoorbeeld het gros van de door Klein-Joegoslavië te importeren strategische goederen
als brandstof, werd nog lange tijd over de weg of over de rivier de Donau aangevoerd,
doordat staten als Bulgarije, Griekenland en Roemenië de naleving van de VN-embargo’s
zuinigjes controleerden. Ook latere inzet van WEU-zijde met Italiaanse politievaartuigen en door Washington aan Sofia en Boekarest geleverde patrouilleboten, brachten
geen einde aan de Donau-smokkel. De Bulgaren en Roemenen weigerden geweld toe te
passen tegen de tientallen blokkadebrekers, en de Italiaanse schepen opereerden niet ’s
nachts. Ook bleef smokkel met vaartuigen van gering tonnage via de Albanese kustwateren op Klein-Joegoslavië mogelijk. Niettemin zouden de Servische en Montenegrijnse
economieën vergaand onder het handelsembargo lijden en geraakte volgens zegslieden in
Belgrado 80% van de bevolking onder de armoedegrens. Wat het wapenembargo betrof,
was het voor de Kroaten en Bosniërs mogelijk met smokkel dit materiaal te bemachtigen. Zo ontving Kroatië van Duitsland voorraden van de voormalige Oost-Duitse strijd429
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krachten en kocht Zagreb via tussenhandelaren afgestoten materiaal van de Koninklijke
Landmacht op. Maar ook Klein-Joegoslavië, dat eerder het gros van de uitrusting van het
JNA in handen kreeg, kwam medio 1994 door toedoen van corrupte Russische officieren
nog in het bezit van tientallen moderne Russische tanks en pantserwagens die werden
teruggetrokken uit het oosten van Duitsland.308 De VS, tenslotte, ondermijnde vanaf het
voorjaar van 1994 stelselmatig het wapenembargo tegen Kroatië en Bosnië, om de eigen
controle hierop na november van dat jaar geheel los te laten en bondgenoten hierbij niet
meer bij te staan.309
Den Haag kon, ondanks complimenten van internationale maritieme hoofdkwartieren, daarom weinig tevreden zijn met de eigen marine-inzet als deze wordt bezien in het
licht van het beoogde grotere strategische doel: opkomen voor internationaal recht en
(belangrijker) Klein-Joegoslavië bij te laten draaien om zo het lijden van de door oorlog
getroffen burgerbevolking op de Balkan te stoppen. Ook leverde, net als bij het gronden luchtoptreden, de vlootinzet geen internationale invloed op, ondanks internationale
bevestiging van het eigen maritieme prestige. De maritieme inzet was welhaast automatisch tot stand gekomen, omdat de VN nu eenmaal de NAVO en de WEU hiervoor benaderde
en Nederland hierop al had geanticipeerd. Dat het bij veranderend nationaal inzicht
makkelijk eenheden kon terugtrekken (getuige operatie Grapple) of van aansturende
multinationale organisatie kon veranderen (fregatten of patrouillevliegtuigen wisselden
dankzij vertrouwde NAVO-procedures probleemloos tussen de WEU en de verdragsorganisatie) kan hierbij van pas zijn gekomen. Te meer daar Den Haag zo uit oogpunt van
het eigen veiligheidsbeleid op twee borden kon spelen: het wist op deze wijze zowel de
Atlantische band als de ogenschijnlijk belangrijker wordende Europese inkadering op
een relatief risicoloze manier te bestendigen, waarbij tevens in bredere VN-context internationaal de vlag kon worden getoond.
Wat de KM betrof, kon deze tevreden terugkijken op de operaties in de Adriatische Zee
waar het het veelal van Angelsaksische zijde ontvangen respect aangaat. De contacten van
de KM met de Royal Navy bleven daarbij tijdens deze Balkan-missie hecht: het optreden
in operatie Grapple en het vloeiende gecombineerde ingrijpen tijdens het Lido II-incident
spreken voor zich. Niettemin was dit samengaan niet toonaangevend en werkten de Nederlanders even zo goed samen met professionele marines als die van de VS, Frankrijk en
Italië; in die zin werd de relatie volwassener en getuigde zij van meer realisme. Het laatste
gold evenzeer voor de eigen verhouding ten opzichte van de politieke besluitvorming. De
ruimhartige deelname aan de missies tegen voormalig Joegoslavië en het waar mogelijk
zoeken van de publiciteit, kwamen mede voort uit lijfsbehoud en de nuchtere constatering dat behoud van materieel en personeel noodzakelijk was om het opgedragen takenpakket te kunnen uitvoeren. De bijdragen ‘die pasten bij de uitstekende reputatie die
de KM bij de bondgenoten genoot’,310 en incidenteel grote aandacht van nationale media
voor de multinationale vlootinzet konden evenwel niet voorkomen dat de Nederlandse
zeestrijdkrachten na 1995 in de Adriatische Zee in bepaalde opzichten gas terug moesten
nemen of juist door toedoen van bepaalde taken aldaar elders met tekorten kampten.
Hoewel de Balkan-crisis, zeker ter zee, na december 1995 (uitgezonderd 1999) in rustiger vaarwater was geraakt, valt op dat de MLD ook om budgettaire redenen daar feitelijk al
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snel nauwelijks meer actief kon zijn.311 Juist omdat meerdere fregatten voor langere duur
in deze wateren bleven patrouilleren, en het totale aantal van deze vaartuigen afnam,
werd een Belgische bijdrage aan het Nederlands eskader voortaan “van groot belang”
geacht om te kunnen blijven oefenen in taakgroepenverband en met de SFL van de NAVO.
Dit was het gevolg van opeenvolgende bezuinigingsrondes en herstructureringen die een
gestage afname van KM-materieel en personeel teweeg bracht.312 De openheid over de
‘spectaculaire’ inzet van de onderzeeboot Hr.Ms. Dolfijn voor de kust van Montenegro in
1999 sorteerde overigens wel enig effect. In weerwil tot scepsis van sommige veiligheidsspecialisten over het nut van het bezit van onderzeeboten, sprak een Kamermeerderheid
zich na de Kosovo-oorlog uit tegen een opheffing van de Onderzeedienst en kondigde de
regering in de Defensienota 2000 aan de sterkte op vier boten te handhaven.313 Het succesvol humanitair optreden van het LPD Rotterdam bij Albanië in het voorjaar van 1999
hielp bovendien bij het kabinetsbesluit de amfibische slagkracht te vergroten met een
tweede LPD.314 Niettemin kondigde het kabinet in november 1999 aan de vloot in te laten krimpen met twee fregatten, drie Orion P-3C patrouillevliegtuigen, drie mijnenjagers
en een hydrografisch vaartuig.315 In die zin had KVMO-voorzitter KOLMARNS A.H.P. Knoppien in 1992, na het kabinetsbesluit de KM in te zetten in de Adriatische Zee-operaties,
en in het licht van de komende Prioriteitennota 1993 niet helemaal ongelijk toen hij al
constateerde dat “een schril contrast is gelegen in het feit dat ook deze voor de politiek
blijkbaar zo waardevolle Koninklijke marine, […] onverkort onderhevig is aan de ongebreidelde bezuinigingsdrift”.316
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“Nederland heeft geen ‘area’, de hele vrije zee is ons gebied”.1 Deze uitspraak van eskadercommandant SBN Van Renesse, die in 1985 als kop een interview in het Marineblad
sierde, geeft treffend de visie van de KM-leiding tijdens de Koude Oorlog weer. Na de
soevereiniteitsoverdracht van Indonesië wilde die zich niet louter laten binden aan onderzeebootbestrijding in de noordelijke Atlantische Oceaan, in een periode dat zij een
groeiend aantal verplichtingen binnen het NAVO-verdragsgebied op zich nam. De KMleiding bleef vasthouden aan een wereldwijd takenpakket.
De in hoofdstuk 6 behandelde patrouilles in NAVO-, WEU-kader en in Brits kader in de
Adriatische Zee en de Montenegrijnse wateren, maar ook de missies in een Brits Gemenebestsmaldeel tijdens de Korea-oorlog en de acties rondom het Arabisch schiereiland in
(losse) Europese en Angelsaksische verbanden, zijn voorbeelden van Nederlandse deelname aan multinationale vlootverbanden in out-of-area operaties. Deze militair-maritieme
inzet buiten het NAVO-verdragsgebied tijdens en kort na de Koude Oorlog, in relatie tot
de structureel mondiale ambities van de Nederlandse marineleiding, vormt het centrale
thema van deze studie.
Dit thema diende aan de hand van theorieën en begripsvorming over multinationaal
vlootoptreden na 1945, het Nederlands beleid inzake marinemanoeuvres buiten het NAVOverdragsgebied, maar bovenal met behulp van regionale casestudy’s te worden geanalyseerd. Deze casestudy’s zijn aan de hand van de volgende centrale vragen onderzocht: in
hoeverre was er bij deze missies sprake van een traditionele invulling van de Nederlandse
buitenlandse politiek door de aanwending van vlootinzet? Hoezeer beïnvloedde de marineleiding de politiek-strategische besluitvorming over dit out-of-area optreden? In welke
mate bestonden er verschillen tussen het Nederlandse takenpakket en optreden in vergelijking met die van coalitiepartners en dan vooral van de Britse Royal Navy, die door de
KM als een ‘zustermarine’ werd beschouwd? In hoeverre wogen bestaande binnen- en buitenlandse percepties van de Koninklijke Marine mee bij de Nederlandse besluitvorming
over deze missies, en hoezeer droeg vervolgens de vlootdeelname aan de multinationale
operaties bij aan de hiermee door Den Haag beoogde doelstellingen?
Na 1945 bepaalden drie aloude nationale belangen of constanten het Nederlandse buitenlands beleid, waardoor decennialang opeenvolgende kabinetten in meer of mindere
mate open stonden voor – politiek gevoelige − participatie in (multi)nationale vlootma433
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noeuvres buiten het NAVO-verdragsgebied. Deze constanten waren: de garantie van de
integriteit van het grondgebied ter beveiliging van de eigen ingezetenen, de bevordering
van de nationale welvaart door het openhouden van handelsroutes en het stimuleren van
economisch verkeer, en het behoud en de verhoging van het (morele) eigen zelfrespect
en internationaal prestige, om hiermee zowel ten eigen bate de internationale rechtsorde
te bevorderen als de status van loyaal bondgenoot en (gezaghebbende) maritieme natie te
bevestigen.2 Bovendien vergrootten aanvullende factoren het speelveld voor de KM. Zoals
bijvoorbeeld omstreeks 1950 een parlement dat gevoelig was voor maritieme grandeur,
en een politieke leiding met (gedurende lange tijd) een marine-achtergrond of sympathie
voor de zeestrijdkrachten.3
Na het verlies van het laatste Nederlandse gebiedsdeel East of Suez, Nieuw-Guinea,
boden genoemde drie constanten de KM steeds de politieke ruimte om het door haar
zo gewenste mondiale takenpakket te behouden. In eerste instantie liftte zij mee op het
stand-byaanbod aan de VN, dat invulling gaf aan de Nederlandse ambitie de internationale rechtsorde te willen beschermen. Hierna vond inpassing van marine-eenheden
plaats in een officieel bondgenootschappelijk contingency-plan ter bescherming van voor
de NAVO vitale mondiale zeelijnen, waarvan gepercipieerd werd dat de Sovjet-Unie deze
bedreigde.
Haagse steun voor het eigen maritieme cluster, voortkomend uit de wens de Nederlandse status van zeevarende natie hoog te houden en de bedreigde eigen economie te
steunen, leidde tot deelname aan wereldwijde (multi)nationale Group Deployments. Dit
ondanks door de KM ondervonden tegenkrachten ter linkerzijde van het politieke spectrum, die grotendeels voortkwamen uit de zorg van PvdA-zijde om met dergelijke buiten
Europa bedreven ‘gunboat diplomacy’ grootschalige binnen- en buitenlandse kritiek los
te maken die het bondgenootschap zou destabiliseren. Nederlandse participatie in ‘losse’
multinationale vlootmissies was vervolgens na 1980 succesvol door het Haagse politieke
mijnenveld geloodst. Hierbij waren druk van de VS als beschermer van Nederlandse belangen, het streven op te komen voor de internationale rechtsorde, en het belang van
vrije zeelijnen en mogelijk economisch gewin, doorslaggevende factoren. Evenzeer woog
mee dat de KM in de na 1962 door onderzeebootbestrijdingstaken in het EASTLANT-gebied
gedomineerde decennia, bleef vasthouden aan zowel een doctrine van out-of-area reach
als een aanzienlijke, hierop toegesneden scheepscapaciteit. De overige krijgsmachtdelen
waren in die jaren bovendien niet of nauwelijks in beeld geweest wat betreft (eigen)
denken over multinationale out-of-area operaties of invulling daarvan. De luchtstrijdkrachten hadden toentertijd nagenoeg geen nationale overzeese taken4 en konden bij
gebrek aan (zware) transportcapaciteit over de langeafstand geen ondersteuning bieden
bij dergelijke missies. De KL bleef ondanks de aan haar opgedrongen deelname aan de
vredesmacht UNIFIL5, weinig expeditionair ingesteld en richtte zich volledig op de NoordDuitse laagvlakte.
In de eindfase van de Koude Oorlog wist de regering, vooral dankzij Europese samenwerkingsvormen als de WEU, eveneens steun te verwerven voor multinationale maritieme
ernstmissies ter behartiging van nationale belangen. In het verlengde van deze missies
greep Den Haag kort na de val van de Berlijnse Muur bij participatie in multinationale
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operaties, aanvankelijk (weer) veelvuldig terug op de vloot als tool of first resolve. Deze
operaties werden veelal op humanitaire gronden en ter bevordering van de internationale
rechtsorde ondernomen.
Beïnvloed door oorlogservaringen was het marinekader na 1945 de mening toegedaan
dat de KM in het kader van het begrip seapower (en hieruit voortkomende nationale
invloed) moest streven naar een harmonieus samengestelde vloot, waarmee zij flexibel
zou kunnen optreden en een veelzijdig takenpakket kon uitvoeren. De marineleiding
maakte vervolgens goed gebruik van het politieke speelveld om met de (grote) Angelsaksische marines te kunnen optrekken. Hiermee verhoogde de KM binnen en buiten
de eigen landsgrenzen haar prestige. De Nederlandse zeestrijdkrachten werkten bij deze
operaties vooral samen met de haar uit de oorlogsjaren zo vertrouwde Britse Royal Navy.
Deze vertoonde, ondanks dat zij drie tot vier maal groter was, de nodige overeenkomsten
met de KM, zoals een slinkend budget en verlies van overzeese verantwoordelijkheden
bij blijvend mondiale ambities. Beide marines groeiden − merendeels in NAVO-context –
naar elkaar toe. Hierdoor slaagden zij erin hun global reach op de agenda te houden.
Zodoende wisten de Nederlandse zeestrijdkrachten in de jaren 1950 tot en met 1990
dankzij de constanten in het buitenlands beleid en in een multinationale context, een
mondiaal takenpakket en de daarvoor benodigde middelen te verkrijgen en te behouden.
Bijkomende karakteristieken van multinationale vlootmissies

De behandelde operaties in de drie regionale casussen, zijn representatief voor de mondiale reikwijdte die de KM-leiding met (het behoud van) de eigen harmonieuze vloot voor
ogen stond. Bij de ondernomen missies in de behandelde casussen kwamen naast de later
in deze conclusie te behandelen antwoorden op de vier centrale vragen van deze studie,
zaken naar voren die (in)direct raken aan het specifieke (Nederlandse) karakter van maritieme inbreng in multinationale operaties. Daarmee geven ze extra duiding geven aan
die antwoorden. Ter verduidelijking worden deze zaken hieronder benoemd.
Den Haag wilde zich met de Nederlandse maritieme deelname aan de multinationale
enforcement-missie tijdens het Korea-conflict niet al te zeer inlaten met een Amerikaanse
politiek die in het teken stond van de strijd tegen het communisme. De regering benadrukte daarom dat de politiek veilige, want minder gebonden en militair relatief risicoloze inzet ter zee, onder VN-auspiciën plaatsvond en zich beperkte tot de Koreaanse wateren. De Nederlandse marineleiding kon zich vinden in deze missie vanuit een oogpunt
van eigen prestige, en de mogelijkheid aan te tonen dat de KM wereldwijd direct en snel
in een operatiegebied actief kon zijn. Ze gaf hiermee inhoud aan capaciteiten als flexibiliteit en readiness.
De keuze van Nederland en enige andere NAVO-lidstaten, eenheden in te brengen in
de westerse zeestrijdkrachten bij Korea, had een voor Nederland positieve invloed op de
inrichting van de kort daarvoor opgerichte verdragsorganisatie. De algehele marine-inzet
in Oost-Azië werkte namelijk door in de opzet en invulling van het Noord-Atlantisch
maritiem commando en zijn takenpakket. In het Koreaanse theater bleken de krijgs435
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machtdelen elkaar goed aan te vullen. Invloedrijke critici, die geen rol meer zagen voor
de vloot in het atoomtijdperk en een periode van een schijnbaar overheersende rol voor
de lucht- en landstrijdkrachten, werden door de noodzakelijke grootschalige inzet van
de zeestrijdkrachten in het Korea-conflict gelogenstraft. Ook deed het nieuwe maritieme
commando van de alliantie zijn voordeel met de goede ervaringen van het Britse Gemenebest-smaldeel. Tot tevredenheid van invloedrijke Noord-Atlantische vlagofficieren toonde het probleemloos optreden van deze multinationale groep schepen aan dat nauw geïntegreerd optreden van westerse marines zeer wel mogelijk was. Dat vertaalde zich onder
meer in diverse hierna uitgebrachte maritieme NAVO-manuals. De KM zelf plukte (inter)
nationaal de vruchten van de Korea-inzet doordat het herontdekte belang van scheepsartillerie en vliegkampschepen (mede) hielp het eigen budget en takenpakket op dit vlak
veilig te stellen. Daarnaast bleek de door de Nederlandse marine ontvangen structurele
internationale bijval over de kwaliteit van de Nederlandse inzet, de opmaat te zijn naar
haar acceptatie als oceaangaande vloot in de NAVO door de Royal Navy en de U.S. Navy,
die hier aanvankelijk tegen waren.6
Wat betreft de in de jaren tachtig en negentig ondernomen vlootmissies in het MiddenOosten, die raakten aan diverse Nederlandse economische en veiligheidspolitieke vraagstukken, etaleerde de KM maar al te graag deze rol van expeditionaire zwaardmacht van de
staat. Vooral omdat zij in deze periode een deel van haar budget leek te moeten afstaan
aan de overige krijgsmachtdelen. De naar tevredenheid van Den Haag uitgevoerde multinationale vlootoperaties nabij het Arabisch schiereiland in de jaren 1984-1991 hadden
consequenties voor de gehele krijgsmacht. Delen van een in 1988 door de Marinestaf
naar aanleiding van de eerste Midden-Oosten missies uitgebrachte conceptbasisstudie7
dienden de ambtenaren van minister Ter Beek als voorbeeld bij het opstellen van de
Defensienota 1991, waarin expeditionaire inzet als hoofdtaak van de gehele krijgsmacht
voorop stond.8
Op het gebied van vrede en veiligheid was Nederland in de eerste jaren na de Koude
Oorlog behept met een optimistische kijk op de internationale arena. Opkomen voor internationaal recht en humanitair idealisme voerden de boventoon. Nederland steunde na
het uitbreken van het Joegoslavische conflict na enige tijd het onafhankelijkheidstreven
van diverse deelrepublieken en voerde, in reactie op de humanitaire gruwelen in Bosnië,
een tegen Klein-Joegoslavië gericht beleid. Daarom stuurde het naast de uitzending van
eigen blauwhelmen, enthousiast aan op door de NAVO en WEU uit te voeren maritieme
enforcement-operaties. De KM ging hier van haar kant graag in mee omdat zij in een
veranderende geopolitieke constellatie en met nieuwe financiële realiteiten waar moest
blijven maken dat ze expeditionair gericht en flexibel inzetbaar was.
De casus over voormalig Joegoslavië, maar ook die over Korea en het Midden-Oosten,
illustreerde dat de zeestrijdkrachten wel flexibel moesten zijn, om zich al naar gelang het
verloop van een operatie aan te passen aan de veranderende context ervan. Zo trad de
KM in Korea op in een allengs meer diverse peace enforcement-omgeving alvorens zij in
een peacekeeping-context overging tot bestandsbewaking. In de Perzische Golf in 19871988 was aanvankelijk de facto sprake van een peacekeeping-setting, met een neutrale
mijnenjacht te midden van oorlogvoerenden, en een soms gewelddadig interveniërende
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externe macht, om deze operaties vervolgens in een bestandsperiode voort te zetten. In
de jaren 1992-1996, tenslotte, vond in de Adriatische Zee en aangrenzende kustwateren
een overgang plaats van een peacekeeping-operatie naar een peace enforcement-operatie,
waarbij een monitorende fase overging in die van enforcement met het onder dwang
controleren van een embargo.
Naast deze flexibele capaciteit op te kunnen treden in diverse typen operaties, bood
vlootinzet de politieke leiding de mogelijkheid met de (nationaal) onafhankelijk aan te
sturen eenheden bij veranderend nationaal inzicht deze vaartuigen relatief makkelijk
terug te trekken. De Nederlandse voorbeelden van het vertrek van Hr.Ms. Van Zijll uit
de Koreaanse wateren in 1955, de Taakgroep 429.9 in de Perzische Golf in 1991 en het
fregat in operatie Grapple in de Adriatische Zee in 1993 spreken hierbij voor zich. Ook
kwam het regeringen niet ongelegen dat marine-eenheden gemakkelijk konden veranderen van het multinationaal politiek-militaire kader waarbinnen zij opereerden: fregatten of patrouillevliegtuigen wisselden begin jaren negentig dankzij vertrouwde NAVOprocedures probleemloos tussen WEU-groepen, verbanden van de verdragsorganisatie zelf
en een Brits commando.
I. Een traditionele invulling van Nederlands buitenlands beleid?

Dat KM-inzet in een (multinationale) vlootmissie getuigde van een klassieke meer expeditionaire invulling van de nationale buitenlandse politiek, lijkt aan de hand van de
onderzochte casestudy’s een uitgemaakte zaak. Deze maritieme component paste, vooral
doordat het politiek gezien om minder risicovol optreden ging (geen soevereiniteitsvraagstukken, geen boots on the ground, er was behoud van full command en het was
relatief makkelijk eenheden terug te trekken), in het verder terughoudende Nederlandse
buitenlands beleid maar rekte het in die zin op. Een gegeven dat al in de decennia voor
de Tweede Wereldoorlog tot uiting was gekomen in de toenmalige Nederlandse neutrale ‘zelfstandigheidspolitiek’ met unilaterale vlootacties tegen Venezuela en participatie in non-gemandateerde multinationale ‘politievloten’ bij Turkije en China.9 Van deze
traditie van expeditionair maritiem optreden waren politici zich bij de besluitvorming
rondom de uitzending naar Korea bewust, gezien het feit dat in Tweede en Eerste Kamer
die zomer verwijzingen werden gebruikt naar deelname in vooroorlogse multinationale
‘politievloten’.10 Wat de Korea-missie zelf aangaat, besloot het kabinet aanvankelijk relatief risicoloos vlootoptreden met snel beschikbaar materieel te laten prevaleren boven
politiek meer bindend (en publiek impopulair) landoptreden. Deze uitzending was hiermee een schoolvoorbeeld van de marine als een tool of first resolve.
In de wateren rondom het Arabisch schiereiland kwam het vanaf 1984 steeds weer tot
Nederlands expeditionair optreden in een multinationale vloot. Bescherming van eigen
(overzeese) belangen en stimulering van de nationale economie stonden hierbij voorop.
Tevens gaven deze missies invulling aan het bij de eigen bevolking populaire streven naar
verdere Europese integratie en bescherming van de internationale rechtsorde. Met de operaties in het Rode Zee-gebied in 1984 en die in de Perzische Golf in 1987-1988 en in de
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jaren negentig had Nederland tijdens internationale crises de mogelijkheid aangegrepen
op een politiek gezien relatief risicoloze wijze de Atlantische relatie, de overzeese handel en
de internationale rechtsorde − de constanten van het buitenlands beleid − te bestendigen.
Wat de vloot bij crises in het Midden-Oosten voor de Nederlandse besluitvormers
steeds als politiek instrument aantrekkelijk maakte, was dat de schepen niet alleen relatief snel inzetbaar waren, maar dat zij ook als tools of first resolve in de wekenlange periode
waarin deze vaartuigen op weg waren naar hun inzetgebied, volop ruimte lieten voor
politieke afstemming over de missie. Ook voor deze operaties gold dat terwijl Nederland
hiermee internationaal een politiek signaal afgaf, het tegelijkertijd geen grote militaire
risico’s liep en de schepen door hun mogelijkheid tot zelfstandig optreden (en, toegegeven, voortgang in communicatietechniek) direct nationaal aanstuurbaar bleven. Tevens
boden de marine-eenheden door hun karakter als zelfstandig opererend wapenplatform
de mogelijkheid tijdens hun missies eenvoudig van multinationale partners te veranderen (bijvoorbeeld van Belgisch-Europees naar Angelsaksisch en vice versa), iets wat – onuitgesproken – eveneens een rol kan hebben gespeeld in de Haagse besluitvorming. Wat
suggereert dat Nederlands buitenlands beleid in dit opzicht ter zee in elk geval soepel
meebewoog met schuivende externalia.
In het conflict in voormalig Joegoslavië stuurde Nederland, dat kort na de Koude Oorlog
sterk gegrepen was door de geest van humanitair en liberaal idealisme, gaandeweg sterk
aan op multinationaal militair ingrijpen op de Balkan. Ook deze positiebepaling was terug
te voeren op de constanten in het buitenlands beleid. Het betrof andermaal (veelal samen
met de VS) het opkomen voor internationaal recht met participatie in een multinationale
politiemacht, waarbij (uitbouw van) bestaand prestige op dit vlak meewoog, alsmede de
status van maritieme mogendheid. Teleurstelling over het uitblijven van een WEU- of NAVOinterventie over land bracht Nederland ertoe agressor Klein-Joegoslavië onder druk te willen zetten met een ingrijpen ter zee. Gelet op het feit dat maritieme embargo-operaties
(en afgeleide nautische missies) internationaal militair-politiek minder weerstand opriepen
en schepen minder risico’s liepen, pleitte Den Haag in NAVO- en WEU-context vervolgens
succesvol voor een dergelijke multinationale inzet en participeerde Nederland hier steeds
ruimhartig in, soms in een select, merendeels Angelsaksisch gezelschap.
II. De KM: speelbal of medespeler?

Van politieke zijde werd de vloot enerzijds geacht met haar inzet in de behandelde casestudy’s bij te dragen aan de oplossing van vraagstukken van het Nederlands buitenlands
beleid. Anderzijds is de vraag op zijn plaats of de KM die vraagstukken niet in enige mate
dicteerde en als het ware als generator van buitenlands beleid optrad. Motieven als eigen
prestige en (inter)nationaal kunnen aantonen dat de Nederlandse zeestrijdkrachten een
flexibele organisatie vormden die wereldwijd direct en snel in een operatiegebied actief
kon zijn, stonden hierbij voorop. Vooral op momenten dat haar budget, omvang en
takenpakket in binnen- en buitenland onder druk stonden, zoals omstreeks 1950, probeerde de KM met dergelijke missies de land- en luchtstrijdkrachten in de schaduw te
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stellen. Naast de invloed die de eigen staatssecretaris op het kabinet uitoefende, poogde
de Marinestaf in de zomer van 1950 ook via een andere route Den Haag besluiten te
laten nemen die leidden tot meer Nederlandse marine-inzet in het Korea-conflict. Een
voorbeeld hiervan waren de pogingen met de eigen marine- en defensieattachés in Washington de VS dusdanig te beïnvloeden dat die aanstuurde op meer KM-inzet. Evenzeer
hadden de marineleiding en de eigen staatssecretaris eind 1954, in weerwil van Amerikaanse gevoeligheden, de regering ook succesvol stelselmatig met verzoeken benaderd
om op tactische gronden de maritieme bijdrage aan de Korea-missie weer te beëindigen.
Over deelname aan de ernstmissies in het Midden-Oosten had de KM zich op voorhand enthousiast getoond, omdat deze konden bevestigen dat de KM van oudsher, en
niet louter voor vlagvertoonreizen, in staat was te midden van de grote westerse marines wereldwijd te opereren en Nederlandse belangen te bevorderen. Dit laatste gold, als
eerder opgemerkt, niet of minder voor de meer gebonden land- en luchtstrijdkrachten,
wat vooral in de jaren 1984-1991 werd geïllustreerd. Met dit optreden wist de KM in
binnen- en buitenland het eigen prestige te verhogen en slaagde zij er zo onder meer in
aantastingen van het marinebudget te beperken. Verder had zij met deze uitzendingen
nationale industriële belangen kunnen promoten, wat voor de marine-organisatie bij
exportorders (in potentie) de stuksprijs per betrokken wapenplatform of systeem had
verlaagd. Ook had de marineleiding met deze missies de band met de haar vertrouwde
en bij haar in hoog aanzien staande Royal Navy kunnen aanhalen. In de operationele
praktijk werd meermalen duidelijk dat de haar politiek opgedrongen WEU-samenwerking
en Belgische samenwerking meer middelen waren gebleken om op zee alsnog de band
met de Britten aan te halen. Opvallend is dat de KM, al dan niet publiekelijk, de politieke
leiding tot deze door haar gewenste (Britse) koers wist te bewegen. Het veiligstellen van
de Rode Zee-missie in 1984, het bijna uitzenden van een fregat voor de Armilla Patrol
en de triple mijnenjacht Calendar ii in 1988, de toevoeging van een bevoorradingsschip
aan de eigen taakgroep en het ten langen leste nauwe samenwerken met de U.S. Navy en
Royal Navy in 1990-1991, waren hier voorbeelden van.
De KM moest in de aanloop naar de Prioriteitennota 1993 bewijzen nog steeds een
kwalitatief hoogwaardige, wereldwijd inzetbare marine te zijn in een poging nieuwe budgetinkrimpingen te beperken. Door haar veelvormige en grootschalige aanwezigheid in
de Adriatische Zee tussen 1992-1996 (en in 1999), wilde zij tegenover Den Haag aantonen een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de crisisbeheersing inzake voormalig
Joegoslavië. De ruimhartig gezochte deelname aan alle multinationale vlootoperaties en
het op dit vlak waar mogelijk zoeken van de publiciteit, onderstreepten de eagerness van
de marineleiding de politieke leiding met deze inzet te (willen) beïnvloeden.
III. Equal qualitative partners?

Kon de KM, die in de missies participatie op het hoogste niveau nastreefde, zich gelet op
het eigen mandaat en de eigen kwaliteit meten met coalitiepartners, en dan vooral de
Royal Navy?
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Gezien de inhoud van deze vraagstelling is het nuttig nog eens stil te staan bij de naoorlogse Brits-Nederlandse marine-samenwerking, alvorens de vraag aan de hand van de
onderzochte casussen te beantwoorden.
In het eerste decennium na 1945 vond een uitbouw van de Koninklijke Marine
plaats.11 Deze borduurde vooral voort op het in de oorlog begonnen partnerschap
met de Britse marine. Dit samengaan vormde, tezamen met de beginnende Koude
Oorlog, de context waarin de Nederlandse zeestrijdkrachten halverwege de jaren vijftig twee smaldelen, tientallen mijnenvegers, ruim honderd vliegtuigen en vierduizend
mariniers zouden omvatten. De marine had door ontvangen MDAP-hulp hierna dan
wel dezelfde ontwikkeling ondergaan als de land- en luchtstrijdkrachten wat betreft
een ‘amerikanisering’ van haar materieel, maar ze bleef de Britten op doctrinegebied
trouw. De verdere ontwikkeling van de zeestrijdkrachten leek, zeker na het verlies van
Nieuw-Guinea en het ontvangen van Amerikaans materieel, gericht te zijn op inbedding in de NAVO-structuur en de verdediging van de SLOCS en de noordflank van het
bondgenootschap in de EASTLANT-area. Een nadere blik leerde evenwel dat de KM in
vergelijking met de land- en zeker de luchtstrijdkrachten, een rijk palet aan nationale
taken behield. De marine richtte zich hierbij weinig verrassend op overzeese missies
zoals de bescherming van de Koninkrijksdelen, de koopvaardij en eigen ingezetenen,
en (op exportorders gericht) vlagvertoon. Opvallend was dat deze nationale missies
deels juist in multinationaal verband werden doorgevoerd.
De invloed van de Royal Navy, die evenals de KM kampte met een krimpend budget, afnemende overzeese taken en voortgaande ambities East of Suez te opereren, bleef
intussen door gezamenlijke oefeningen in NAVO-kader en persoonlijke contacten aanwezig. Sterker: gedwongen door stijgende kosten (automatisering, rakettechnologie) en
operationele noodzaak (groeiende Sovjet-dreiging ter zee) zochten beide marines meer
toenadering tot elkaar. Hoewel wat betreft samenwerking op materieelgebied minder
resultaten werden bereikt dan gehoopt, vond op operationeel vlak een opvallend nauw
samengaan van beide zeestrijdkrachten plaats. Een gezamenlijk aangehouden (Britse)
doctrine resulteerde na 1970 structureel in het opwerken van fregattensquadrons in de
FOST bij Portland, stationering van Nederlandse onderzeeboten onder Royal Navy-bevel
in Faslane, de opzet van een UK/NL Landing Force door beide korpsen mariniers, maar
ook nauwe samenwerking van de MLD met het (RAF) Coastal Command. Last but not least
kwam het begin jaren zeventig tot een gezamenlijke opzet van Group Deployments naar
veelal de Indische Oceaan en het Verre Oosten. Deze onderlinge vertrouwdheid, de gedeelde doctrine en bijkomende oefeningen met de Britten, waren wat de Nederlanders
betrof onvergelijkbaar met de band die de KM had met overige nabije (continentaal gerichte) Europese marines, de militair buiten de NAVO opererende Fransen of de enorme
U.S. Navy.
Bezien in het licht van de Anglo-Dutch marine-samenwerking na 1945 wekt het nauwelijks verwondering dat de Nederlanders zich in de Koreaanse wateren in positieve zin
wisten te onderscheiden. Naast hun snelle en structurele aanwezigheid daar, hielp het
dat het aan de KM verstrekte mandaat nauwelijks verschilde van dat wat Londen aan de
Royal Navy in het missiegebied had verstrekt. Dit was belangrijk omdat de Nederlandse
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schepen grotendeels moesten opereren in een door het Verenigd Koninkrijk geleid Brits
Gemenebest-smaldeel. Dat beide landen (maar ook de overige coalitiepartners in deze
vlooteenheid) ondanks een aanvankelijk terughoudend mandaat, gaandeweg nauwelijks
nationale restricties aan hun schepen oplegden, hielp bij het probleemloos gezamenlijk optreden. Iets wat evenzeer gold voor het onder Brits tactical en operational control
plaatsen van de vaartuigen, de bekendheid van Nederlandse bemanningen met Britse
procedures en het bezit van Brits scheepsmaterieel.
Bij de inzet rondom het Arabisch schiereiland zocht de KM als vanzelfsprekend waar
mogelijk samenwerking met de Royal Navy. Deze coöperatie stuitte aanvankelijk steeds
op tegenstand bij de Haagse besluitvormers, veelal vanuit de misperceptie dat de Britten
inzake de mandatering van hun zeestrijdkrachten blindelings de VS in haar assertieve aanpak zouden volgen. Goede samenwerking in Europees kader met de wel direct door Den
Haag omarmde kleinere Belgische partner en haar immer als voorzichtig bekend staande
mandatering, leidde daarom in het begin van de operaties tot een meer terughoudend
optreden. Na eenmaal met de operaties te zijn gestart kwam het tot tevredenheid van
Britten en Amerikanen, dankzij een ruimer mandaat en het onder hun tactical control
plaatsen van de Nederlandse schepen, steeds tot toenadering met Royal Navy en U.S.
Navy (1988, 1990-1991, en 1996-2000).
De door Nederland tijdens het conflict op de Balkan gezochte en getoonde harde
aanpak van (onder andere) Klein-Joegoslavië, bij pogingen het internationaal recht te
bevorderen en menselijk lijden in vooral de Bosnië-oorlog tegen te gaan, vertaalde zich
in een (zeer) omvangrijke, kwalitatief hoge en ruim gemandateerde KM-inzet. Vooral bij
de Angelsaksische bondgenoten, die eveneens een ruim mandaat hanteerden, hadden
de Nederlanders in de multinationale vlootverbanden zo respect afgedwongen, niet in
de laatste plaats met hun 24/7 opererende boordhelikopters en hun BBE-getrainde guard
teams, die de Amerikanen als Britten ontbeerden.
Dat de Nederlandse zeestrijdkrachten in de onderzochte casestudy’s soms met technische malheur kampten had weinig (structurele) invloed op hun inzetbaarheid. Daarbij
kan worden geconstateerd dat coalitiepartners met vergelijkbare vraagstukken worstelden. Deze welhaast ingecalculeerde gebreken deden niets af aan het feit, dat de KM in
multinationaal (grotendeels westers) vlootverband kwalitatief bepaald niet onder deed
voor de andere (grote) marines als de Royal Navy, U.S. Navy of de Belgische zeemacht.
Dit was naast het bezit van kwalitatief hoogwaardige bemanningen en schepen terug te
voeren op jarenlange manoeuvres in NAVO-verband, waarbij gezamenlijke procedures,
materieel en communicatie, het personeel vertrouwd hadden gemaakt met complexe
vormen van multinationale operaties. Dit verklaarde waarom operationele commandanten liever op een Atlantisch dan op een Europees kader teruggrepen. In de laatste
context ontbrak het namelijk aan dergelijke zaken, wat de missies voor de operators bemoeilijkte. In die zin zat er het nodige licht tussen de politieke wenselijkheid (optreden
in een binnenlands breder gesteund Europees verband) en de operationele werkelijkheid
(gestroomlijnd en met minder risico optreden in een uitgekristalliseerd en vertrouwd
Atlantisch/Angelsaksisch verband).
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IV. Perceptie van de vloot bij de besluitvorming en de politieke resultaten van
haar inzet

Bij de Korea-inzet had voor de regering meegewogen dat de VS aanvankelijk aandrong
op de uitzending van marine-eenheden, terwijl Den Haag wist dat met de relatief risicoloze vlootinzet veel sympathie bij de beschermer van het Nederlandse grondgebied
in Europa kon worden gewonnen. Ook kon het met deelname aan de in VN-context
uitgevoerde multinationale missie zijn door de dekolonisatie-oorlog in Indonesië gedeukte status van voorvechter van internationaal recht herstellen.12 Tenslotte hoopte
het kabinet met de marine-inbreng in (vooral) binnen- en buitenland de perceptie van
Nederland als maritieme Pacific-mogendheid te kunnen bevestigen.13 De reacties van
Washington, maar ook de Amerikaanse media, gaven aan dat de VS de Nederlandse
maritieme inbreng in 1950 waardeerde, waarbij het moeiteloos geïntegreerd optreden
in Gemenebest-verband dit positieve beeld bestendigde. Zowel publiekelijk als achter
de schermen betuigde adesiebetuigingen door de Angelsaksische vlootleiding in die jaren onderstreepten dit standpunt, waarbij tevens de status van maritieme mogendheid
werd bestendigd. De Nederlandse regering had daarom alle reden tevreden op deze
missie terug te kunnen kijken.
De belangrijkste beleidsdoelstelling die de diverse Nederlandse kabinetten met de maritieme missies in het Midden-Oosten in de jaren 1984-2000 hadden, was veelal het
behagen van beschermheer Washington. De Amerikaanse regering die bij de Europese
bondgenoten aandrong op meer burden sharing wat betreft het veiligstellen van vooral
olieaanvoer naar Europa vanuit de regio van het Arabisch schiereiland, had steeds dwingender op deze assistentie gehamerd. Maar ook zaken als Nederlands maritiem prestige,
de perceptie die uitging van geavanceerde schepen en mogelijk hieruit voortkomende
exportorders, opkomen voor de internationale rechtsorde en vrije zeelijnen, en de stimulering van het Europese integratieproject, waren factoren die bij de besluitvorming over
deelname aan deze missies hebben meegespeeld. Evenals het feit dat (potentiële) coalitiepartners Nederland wezen op de noodzaak van inzet van zijn hoogwaardige marine-capaciteit. De uiteindelijk in 1984, 1987-1988 en 1991 ingezette MCM-platforms deden bij
hun acties niet onder voor de selecte groep overige participerende marines. In het begin
van 1991 werd vooral de (door de VS gevraagde) luchtverdedigingscapaciteit van een van
de fregatten gewaardeerd, evenals het ruime mandaat en het onder tactical control van de
U.S. Navy plaatsen van eigen schepen in de toenmalige oorlogssituatie. Het, vanaf 1996,
scherpe optreden met een ruim mandaat en onder Amerikaanse tactical control bij tegen
Irak gerichte VN-embargo-operaties deden de Nederlandse zeestrijdkrachten tegenover
internationale partners eveneens goed voor de dag komen.
Opeenvolgende kabinetten hadden veelal reden tevreden te zijn over de uitkomsten
van de diverse marinemanoeuvres out-of-area. Men slaagde er immers in Washington
te behagen, op te komen voor de internationale rechtsorde, Europees veiligheidsbeleid
te stimuleren, en ze straalden uit dat de KM beschikte over professioneel materieel en
personeel dat goed inzetbaar was. Minder tevredenheid bestond er over de economische
spin-off van de inzet. Naast Aziatische orders van acht nieuwe vaartuigen in de jaren tot
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1986, kon Nederland over de periode 1970-2001 slechts terugkijken op de verkoop van
tweedehands KM-scheepsmaterieel en enige maritieme (wapen)systemen.
Bij het conflict in voormalig Joegoslavië stond het kabinet met de marine-inzet vooral
voor ogen zo snel mogelijk het menselijk lijden in Bosnië te stoppen. Daarnaast wilde
Nederland, evenals met de omvangrijke deelname aan UNPROFOR, met de grootscheepse
participatie in de multinationale vloot, internationaal het eigen prestige vergroten en
politieke invloed verwerven. De eigen capaciteit van fregatten en maritieme patrouillevliegtuigen, en de mogelijkheid deze direct in te zetten en zo mogelijk een spoedig einde
te bewerkstelligen van de Bosnische oorlog, vergemakkelijkten het voor Nederland in internationale fora aan te dringen op een multinationaal te controleren maritiem embargo.
Ook wogen de internationale perceptie van Nederland als maritieme natie en Britse verzoeken om KM-inzet mee in de besluitvorming tot verdere marine-operaties als Grapple.
Verhoogd militair-maritiem prestige kwam evenwel louter tot stand binnen een groep
(Angelsaksische) insiders en leverde nauwelijks meer op dan een enkel commando over
een multinationale taakgroep. De met de embargo’s beoogde doelstelling – snel inbinden
van Klein-Joegoslavië in Bosnië en een hieruit volgend einde van de oorlog daar – werd
niet behaald, evenals dus de verhoopte internationale invloed. De politieke neerslag van
de marine-operaties in Den Haag was daarom minimaal.
In al de casussen woog (inter)nationale perceptie van Nederland als maritieme natie of
het vermogen hoogwaardige marine-eenheden te kunnen inbrengen mee bij de Haagse
besluitvorming de KM te laten participeren in de multinationale vlootoperaties. De missies brachten steeds internationale, en vooral Angelsaksische, waardering en respect met
zich mee. Dat politieke doelstellingen als internationale invloed, exportorders of directe
beïnvloeding van het landfront niet altijd gerealiseerd werden, was vermoedelijk meer
terug te voeren op te hoge Haagse verwachtingen dan op de operationele uitvoering door
de zeestrijdkrachten.
In die gevallen waarbij de autoriteiten terughoudendheid betrachten bij deelname aan
multinationale out-of-area manoeuvres, zoals bij een beoogde Brits-Nederlandse deployment in 1976, de MFO en MNF II ter zee en enige Readex-oefeningen aanvang jaren tachtig,
wogen strategische overwegingen (ondermijning NAVO ten gevolge van (inter)nationale
kritiek, ontbreken bedreiging overzeese belangen) mee of het idee dat de desbetreffende
missie niet of nauwelijks het eigen (morele) internationale imago verhoogde, alsmede gematigd enthousiasme van marine-zijde. Dit lijkt aan te geven dat vooral de mate waarin
constanten van het Nederlands buitenlands beleid samenkomen, de doorslag gaf in de
overweging om al dan niet deel te nemen aan multinationale vlootoperaties.
Multinationaal vlootoptreden als een nieuwe vorm van Nederlandse gunboat
diplomacy

In het eerste hoofdstuk van deze studie werd benadrukt dat na 1945 in een multinationale context nationale belangen in conflictsituaties wel degelijk nog met een vorm
van gunboat diplomacy konden worden gewaarborgd. Diverse door de VN, NAVO of WEU
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verordonneerde multinationale vlootverbanden, pasten typen inzet toe die met (unilaterale) gunboat diplomacy waren te associëren, als forward presence in een constabulary rol
en power projection. Doordat deze in multinationale peacekeeping of peace enforcement
ondersteunende missies werden toegepast gaven ze deze acties internationaal een meer
geaccepteerd karakter. Deze door de Britse onderzoekers Pugh, Ginifer en Grove ontwikkelde visie ontbrak in de geschiedschrijving over het Nederlandse buitenlands beleid
en veiligheidsbeleid bij bijvoorbeeld de missies in Korea, de Perzische Golf of voormalig
Joegoslavië.14
Dat middelgrote staten als Nederland in dergelijke missies participeerden, was volgens
de maritiem strateeg Booth terug te voeren op een voor de hand liggend gegeven. Indien
zij deze missies unilateraal hadden willen uitvoeren, waren de eisen die aan deze operaties
werden gesteld dusdanig hoog, en de situaties waarin de marine had moeten interveniëren zo vergaand verschillend, dat het moeilijk was voor te stellen dat ze deze unilateraal
hadden kunnen opbrengen. Daarbij was het voor dergelijke minder machtige staten nationaal en internationaal politiek veelal onwenselijk geweest zulke operaties unilateraal
uit te willen voeren. Met deelname aan multinationale vlootacties als bijvoorbeeld die
in de Perzische Golf omstreeks 1990 konden zij in de internationale arena een bevestiging van een commitment van hun nationale macht geven, lokaal en strategisch, militairmaritiem of anderszins. Maar belangrijker: zij konden hiermee een groter gewicht in de
schaal leggen en hiermee eerder nationale oogmerken realiseren dan met een unilaterale
missie.15 De hiervoor behandelde missies voldeden met de deelname of steun van grote
Angelsaksische bondgenoten bovendien (uiteindelijk) aan de door Dalton genoemde
voorwaarde dat zij overtuigend moesten worden aangestuurd en een collectieve politieke
wil en beleid dienden uit te dragen.16 Zoals Durch het stelde, kwam dergelijke inzet niet
van de grond “without Great Power support”. 17
Dat de middelgrote participerende staten en hun eenheden hierbij (relatief ) gering in
omvang waren, deed in bepaalde opzichten niets af aan de (relatieve) waarde van hun
vlootparticipatie. Zoals Booth, K.J. Holsti en E.N. Luttwak opmerken, ging het om hun
maritime sovereignty. Een schip symboliseert namelijk nationale in plaats van enkel militair-maritieme macht. Door zijn vlooteenheden wereldwijd in te kunnen zetten, etaleerde een staat immers eveneens zijn algehele nationale macht en prestige op het gebied van
militair, technisch en intellectueel kunnen.18 Marineschepen kampten daarbij dankzij
de vrije zee − en in tegenstelling tot land- en luchtstrijdkrachten − niet met heikele soevereiniteitskwesties als overvliegrechten of grensoverschrijdingen met rollend materieel.
Bovenal bracht vlootinzet minder (politieke) risico’s met zich mee dan bijvoorbeeld een
missie met boots on the ground. Middelgrote mogendheden, en hiermee ook Nederland,
konden zodoende evenzeer opkomen voor hun nationale belangen. Marinehistoricus
Hill merkte daarbij al op dat zodra dergelijke staten vaststellen wat de omvang van de
bedreigde eigen vitale belangen zijn, en besluiten tot militaire inzet, zij zullen proberen
hun machtsmiddelen zo veel mogelijk in eigen hand te houden.19 Het eigen karakter
van vlootoptreden en oorlogsschepen als symbool van staatssoevereiniteit maakte het
voor regeringen mogelijk, in een multinationaal vlootverband met eigen eenheden onder
directe nationale politieke aansturing (full control), de eigen beleidsdoelen na te streven.
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In Korea, het Midden-Oosten en het conflict in voormalig Joegoslavië, voelde Nederland zich bedreigd door de hiermee gepaard gaande algehele internationale instabiliteit.
Het eigen territoir en de welvaart, overzeese belangen of de internationale rechtsorde
waren direct of indirect in het geding. Bij al deze cases woog bovendien in meer of mindere mate de positie en reputatie van Nederland tegenover de Verenigde Staten mee. Zij
was de ‘superpower of choice’. Dit was iets wat voor meerdere westerse coalitiepartners,
zoals Groot-Brittannië gold, die hun territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid
of wereldbeeld bedreigd zagen. De meest geëigende bijdrage aan door de VS geleide of
ondersteunde coalities zou in de optiek van vele regeringssteden, zo ook Den Haag, de
zending van militair-maritieme eenheden zijn.20
De inherente reikwijdte van marineschepen (op lange afstand zelfstandig kunnen opereren en militair-diplomatieke invloed uitoefenen) gaf deze platforms de gelegenheid
relatief snel in een crisisgebied aanwezig te zijn en voor Nederland en overige middelgrote en kleine coalitiepartners beperktere verplichtingen aan te gaan dan met boots on
the ground of vanaf het land opererende vliegtuigen. De operaties speelden zich immers
merendeels af in de internationale wateren. Bovendien werd ongewenste betrokkenheid
in de eerste fases van een crisis zo voorkomen op een moment dat nationale doelen niet
geheel waren uitgekristalliseerd en kon het beleid ‘varende weg’ nog worden afgestemd.21
Het feit dat de VN of de WEU deze de facto VS-geleide of ondersteunde operaties mandateerden, kwam de regering van pas om binnenlands (nog) ruimere politieke steun
voor deze missies te verwerven. Verder hebben onuitgesproken vermoedelijk ook andere
factoren bij de deelname door Nederland en overige coalitiepartners aan de behandelde
multinationale vlootinzet meegewogen. Deze spreidde in de meest brede zin des woords
de kosten (personele en materiële verliezen, financieel, internationaal politiek) van deze
acties onder de coalitiepartners.
Ten slotte

De veel gehoorde uitspraak als zou de KM in de jaren na de Koude Oorlog hebben moeten overschakelen van operaties in een blue water omgeving naar die in een brown water
omgeving,22 behoeft na het lezen van het voorgaande nuancering. Natuurlijk moesten
waar nodig systemen worden aangepast en de aandacht van bepaalde diensten enigszins
worden verlegd. Maar allereerst hadden de Nederlandse zeestrijdkrachten voor de val
van de Berlijnse Muur al brown water taken binnen het NAVO-verdragsgebied. De mijnenbestrijding in de Noordzee, veelal nabij de kust, is hier een voorbeeld van, net als de
voorziene inzet van het Korps Mariniers in de UK/NL Landing Force bij de verdediging van
de NAVO-noordflank. Bovenal laten de regionale casestudy’s over expeditionair optreden
zien dat de Nederlandse marine in de Koreaanse oorlog en later in het Midden-Oosten
veelal onder de kust en tussen ondiepten een palet aan taken uitvoerde. In het Joegoslavische conflict voerden bovendien maritieme patrouillevliegtuigen en onderzeeboten
nabij de kust nog altijd (ook) klassieke onderzeebootbestrijdingstaken uit. De KM illustreerde hiermee in die jaren dat het in wezen altijd al een ‘mix’ aan taken in zowel het
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hogere als het ‘nieuwe’ lagere geweldsspectrum kon uitvoeren in een brown water en
blue water omgeving. Hieraan lag ten grondslag dat de marinetop dankzij de constanten
in het buitenlands beleid, in de periode 1950-1990 had kunnen vasthouden aan zowel
gevechtstaken op de noordoostelijke Atlantische oceaan als onderzeebootbestrijding, als
een doctrine en de capaciteit om het hele spectrum van seapower met wereldwijde presence en constabulary-taken door te voeren.
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In 2003 werd ik op initiatief van mijn directeur dr. A.P. van Vliet van het toenmalig
Instituut voor Maritieme Historie benaderd door de Commissie voor Zeegeschiedenis
(cvz) van het knaw, om een van de auteurs te worden van een trilogie over de geschiedenis van de km na 1945. ‘Mijn’ deel van deze geschiedschrijving moest zich toespitsen op
vredesmissies van de Nederlandse zeestrijdkrachten, waarbij tevens geopperd werd op
deze materie te promoveren. Het onderzoek, dat zich gaandeweg richtte op km-missies
in multinationaal vlootverband buiten het navo-gebied, kon evenwel niet direct van
start gaan omdat andere verplichtingen de aandacht opeisten. Na de vorming van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (nimh) in 2005 toonde ook de leiding van
het nieuwe instituut zich enthousiast over het voorgenomen onderzoek, waarop vanaf
2007 naast reguliere werkzaamheden tijd voor deze studie kon worden ingeruimd. De
trilogie werd daarmee een project van de cvz en het nimh samen. Niettemin kwamen
soms dusdanig grote overige projecten op mijn weg, dat de dissertatie meer dan eens
voor lange tijd achter de kim verdween. Uiteindelijk was het tot mijn genoegen vanaf
aanvang 2015 mogelijk mij volledig te wijden aan de afronding van het proefschrift, dat
is verdedigd aan mijn alma mater: de Universiteit Utrecht.
Ik had deze dissertatie niet kunnen schrijven als nimh-directeur drs. P.H. Kamphuis
mij daarvoor niet de ruimte had gegeven. Hiervoor, maar ook voor het kritisch meelezen
van het manuscript, zeg ik hem grote dank. In de afgelopen jaren heeft mijn promotor
prof. dr. J. Hoffenaar mij steeds van suggesties en goede raadgeving voorzien. Zijn kritiek
en enthousiasme zijn voor mij een grote steun geweest, vooral op momenten dat het materiaal weerbarstig was en de plannen mistig waren. Hem ben ik veel dank verschuldigd.
In de laatste anderhalf jaar van het onderzoek versterkte prof. dr. J. Colijn het team van
promotores. Zijn op- en aanmerkingen heb ik met graagte en dankbaarheid ter harte
genomen. Iets wat evenzeer geldt voor het commentaar dat ik op het manuscript mocht
ontvangen van de, naast prof. dr. J. Hoffenaar, andere leden van de begeleidingscommissie van de trilogie: cdr b.d. drs. G.M.W. Acda en prof. (em.) dr. dr. G. Teitler, alsmede
de auteurs van de twee overige delen van de trilogie: kolmarns b.d. dr. D.C.L. Schoonoord en de zo kort voor het verschijnen van dit boek overleden vadm b.d. drs. W.J.E.
van Rijn. Verder gaat mijn dank uit naar de leden van de promotiecommissie, die zich
bereid toonden de dissertatie kritisch door te nemen; naast prof. dr. dr. G. Teitler zijn dat
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prof. dr. B.G.J. de Graaff, prof. dr. D.A. Hellema, prof. dr. W. Klinkert en prof. mr. dr. J.
Wiers. Ook wil ik hier dank zeggen aan prof. drs. H.A. Schaper, die vanuit zijn expertise
en als diplomatiek ervaringsdeskundige, het manuscript tegen het licht hield.
Al mijn (oud-)collega’s wil ik bedanken voor hun belangstelling en steun. Op deze plaats
wil ik vooral noemen: dr. J.A. de Moor en prof. dr. B. Schoenmaker, die enkele concepthoofdstukken meelazen, mw. drs. F.D. Meijer die met enthousiasme zorg droeg voor een
groot deel van de bureauredactie, drs. M. Horrée en mw. drs. M. Kamphuis, die niet moe
werden tussentijds bijzondere taal-technische kwesties voor mij te ontwarren en waarbij
laatstgenoemde de bronnen- en literatuurlijst bewerkte, mw. drs. Y.M. Cramer, die het register opstelde, E.J.A. van Oosten, die de kaarten en organogrammen vervaardigde, specialist
beeldcollecties mw. drs. J.V.M. Moortgat en audiovisueel specialist drs. S.J.I. Deiters, alsmede documentair-informatiespecialist C.F. Bruijn, die, soms tegen bureaucratische mores
in, gezwind dossiers en literatuur uit afgelegen depots wist aan te dragen.
Diverse andere mensen hielpen mij bij de totstandkoming van dit proefschrift. De
vraaggesprekken die ik mocht houden met diverse (oud-)marineofficieren, ambtenaren
en politici, verschaften mij verder inzicht in de besluitvorming over en uitvoering van Nederlandse vlootmissies in multinationaal verband. Tevens ben ik enkele ervaringsdeskundigen dankbaar dat zij commentaar wilden leveren op hoofdstukken of tekstpassages van
mijn manuscript. Dit zijn: sbn b.d. P.J. Bindt, vadm b.d. C.H.E. Brainich von BrainichFelth, drs. L. Casteleijn, ktz b.d. N. Delfos, ktz b.d. P. de Harder, kltz H.J. Kuin en sbn
b.d. ir. J.L. Spoelstra M.Sc. Verder wil ik kltz H. Boonstra, ltz 1 J. Bremer, kltz b.d.
J.H.L. Dijkman, ktz b.d. H. van Eijsden, vadm b.d. F. J. Haver Droeze, H.A. L’Honoré
Naber, ktz b.d. N.C. de Koning, ktz b.d. D.Th. Notten, ktz b.d. B. Roetering, ktz b.d.
R. van Rooijen, kltz b.d. J. Spoelstra en fregatkapitein b.d. L. Vanmaercke dank zeggen
voor hun bereidheid hun kennis in gesprekken of in correspondentie met mij te delen.
Gedurende mijn onderzoek bezocht ik diverse archiefinstellingen en ministeries, waarvan de medewerkers mij altijd op voortreffelijke wijze van dienst zijn geweest. Langs deze
weg wil ik met name de heren H. van Bruggen en R. van den Bout van het Semi-statisch
Informatie Beheer van het Ministerie van Defensie dank zeggen, maar zeker ook A.B. van
der Ploeg van Doc-Direkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de heren mr. G.H.
van den Borne en drs. A.C. van der Zwan van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
mw. dr. I. Deserno van de nato archives, en mw. mr. M. Hordijk van het Ministerie van
Algemene Zaken. Vrijwillig medewerker van de Traditiekamer Onderzeedienst G. Horneman ben ik erkentelijk voor het aandragen van beeldmateriaal voor dit proefschrift.
Ten slotte gaat mijn dank uit naar drs. D. van Wijnen van Uitgeverij Van Wijnen en
mw. M. van Duffelen van Garage, bureau grafisch ontwerp (bno), die het manuscript
transformeerden tot dit fraaie boek.
Vriendin Andrea moest mijn gezelschap menig uurtje ontberen omdat ik mij moest wijden aan mijn ‘huiswerk’. Haar begrip hiervoor maar ook het feit dat ze in de weekenden
steeds voor ontspanning en hiermee nieuwe energie voor het onderzoek zorg droeg, zijn
voor mij een grote steun geweest. Dit boek draag ik op aan mijn familie en vooral mijn
moeder, die mijn werk altijd met grote belangstelling heeft gevolgd.
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op mijn’; Van de Beek, ‘Het mijnenbestrijdingswapen’, 50. Onder andere lag voor enige tijd de onder
Nederlandse vlag varende Joint Frost (1.579 ton)
nabij Jemen voor anker ivm de mijnendreiging.
Bron: ‘Olietanker loopt op mijn’.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse
Zaken 1975-1984, Codebericht, 10-8-1984
ambassade Cairo [Revis] aan M BZ/Def, aanbod
Ned. mijnenjagers voor Golf van Suez, ontvangst
10-8-1984, No. 17582, VADV, visie DAV, Ag.No:
222959, Dossier: 553.10 Alg/Explosie Rode Zee,
most immediate, Confidentieel.
Eberle, ‘Terrorism at sea’, 7.
Van de Beek, Het mijnenbestrijdingswapen, 51.
Gerritsen, ‘Vlagvertoon bij jacht op mijnen’.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse
Zaken 1975-1984, Codebericht, 10-8-1984
ambassade Cairo [Revis] aan M BZ/Def, aanbod
Ned. mijnenjagers voor Golf van Suez, ontvangst
10-8-1984, No. 17582, VADV, Ag.No: 222959,
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Dossier: 553.10 Alg/Explosie Rode Zee, most immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 10-8-1984 ambassade
Washington [Fein] aan M BZ, mijnenveegoperaties
in Rode Zee, ontvangst 10-8-1984, No. 17647,
VADV, Ag.No: 228277, Dossier: 553.10 Alg/
Explosie Rode Zee, rmc 606 [bp] 222941, immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Defensie/Marinestaf 1948-1984,
2.13.114, inv.nr. 187, Nota CS BDZ, SBN Brainich von Brainich-Felth aan Mindef dtv SG iaa
CDS, 8-8-1984, Mijnendreiging Rode Zee/Golf
van Suez, S 173509/145864.
‘Mijnenbestrijders hebben wel zin in Rode Zeemissie’; ‘We moeten ons wel realiseren: dit is geen
oefening’.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 14-8-1984 ambassade
Cairo [Revis] aan M BZ Ned. mijnenjagers Rode
Zee, ontvangst 14-8-1984, No. 17770, VADV,
Ag.No: 228315, Dossier: 553.10 Alg/Explosie
Rode Zee, ruc celer 79 [bp] 222951, immediate,
Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 10-8-1984 ambassade
Washington [Fein] aan M BZ, mijnenveegoperaties Rode Zee, ontvangst 10-8-1984, No. 17647,
VADV, Ag.No: 228277, Dossier: 553.10 Alg/
Explosie Rode Zee, rmc 606 [bp] 222941, immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 14-8-1984 ambassade
Sana‘a [De Roos] aan M BZ, mijnen Rode Zee,
ontvangst 14-8-1984, No. 17781, VADV, Ag.No:
228313, Dossier: 553.10 Alg/Explosie Rode Zee,
rmc 14 [bp] 218629, ruc circ 175 [bp] 228279,
Confidentieel.
Van de Beek, Het Mijnenbestrijdingswapen, 51.
Zie ook: NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02,
inv.nr. 4074, Notulen, 16-8-1984.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 20-8-1984 ambassade
Cairo [Revis] aan M BZ, Egypte – Arabische
wereld/mijnen rode zee, ontvangst 20-8-1984,
Referentie No. 17944, VADV, visie DAM, Ag.No:
231450, Dossier: 553.10 Alg/Explosie Rode Zee,
Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
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1975-1984, Codebericht, 22-8-1984 ambassade
Washington [Fein] aan M BZ, mijnenjagers rode
zee, ontvangst 23-8-1984, No. 18337, dav, Ag.No:
235949, Dossier: 553.10 Alg/Explosie Rode Zee,
Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 14-8-1984 ambassade
Cairo [Revis] aan M BZ/Def, mijnenjagers voor
Rode Zee, ontvangst 21-8-1984, No. 18197, dav,
Ag.No: 231489, Dossier: 553.10 Alg/Explosie
Rode Zee, immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 25-8-1984 ambassade
Cairo [Revis] aan M BZ/Def, mijnenjagers voor
Rode Zee, ontvangst 25-8-1984, No. 18518, dav,
Ag.No: 236003, Dossier: 553.10 Alg/Explosie
Rode Zee, most immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 27-8-1984 ambassade
Washington [Fein] aan M BZ, Nederlandse mijnenjagers, ontvangst 27-8-1984, No. 18581, dav,
Ag.No: 239584, Dossier: 553.10 Alg/Explosie
Rode Zee, immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 27-8-1984 ambassade
Djedda [Zaadhof ] aan M BZ, mijnenjagers Rode
Zee, ref: mijn code 141., tel.gesprek van heden
tussen ps en Zaadhof, ontvangst 27-8-1984, Referentie No. 818558, dav, Ag.No: 236129-2879
gs, Dossier: 553.10 Alg/Explosie Rode Zee, Most
immediate, Geheim.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 28-8-1984 ambassade
Djedda [Zaadhof ] aan M BZ, mijnenjagers Rode
Zee, rmc 143, ontvangst 28-8-1984, No. 818605,
dav, Ag.No: 236135-2885 gs, Dossier: 553.10 Alg/
Explosie Rode Zee, Most immediate, Geheim.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 28-8-1984 ambassade
Djedda [Zaadhof ] aan M BZ, mijnenjagers Rode
Zee, rmc 143, ontvangst 28-8-1984, No. 818605,
dav, Ag.No: 236135-2885 gs, Dossier: 553.10 Alg/
Explosie Rode Zee, Most immediate, Geheim. De
Saudische opstelling op 27 augustus was des te
opmerkelijk omdat het Ministerie van Defensie in
Riyad nog twee dagen daarvoor publiekelijk had
laten aankondigen dat de eigen wateren vrij waren
van mijnen en de mijnenruimingsactiviteiten aldaar door buitenlandse marines “neared its end”.
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Bron: ‘No mines, Saudi official says’.
Van de Beek, Het Mijnenbestrijdingswapen, 54.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Minuut Open bericht Min BZ, DVL/
WO, redacteur Wildenburg, M aan ambassade
Washington, 30-8-1984, 18.14 uur, DVL/WO
239678, mijnen in de Rode Zee, tekst M en minister De Ruiter naar de vaste kamercies voor BZ en
Defensie van Eerste en Tweede Kamer, d.d. 28 augutus. DAV/MS-NA4231, DMA 83/024/44210,
28-8-1984.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 29-8-1984 ambassade
Washington [Fein] aan M BZ, mijnenveegoperaties
rode zee, ontvangst 30-8-1984, Referentie No.
18767, dav, Ag.No: 242700, Dossier: 553.10 Alg/
Explosie Rode Zee, Confidentieel. Betreft: routine
291834z aug, From defatwashington To cms, Cds,
Info min buza tav dav, Confidential, Mijnenveegoperaties rode zee; NL-HaNA, Ministerraad,
2.02.05.02, inv.nr. 4074, Notulen, 31-8-1984.
NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv.nr.
4074, Notulen, 31-8-1984.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 29-8-1984, M BZ aan
ambassade Djedda, mijnenjagers Rode Zee, No.
14482, vadv, Ag.No: 242698, Dossier: 553.10 Alg/
Explosie Rode Zee, rmc 97, immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 30-8-1984 ambassade
Djedda [Zaadhof ] aan M BZ, mijnenvegers Rode
Zee, ontvangst 30-8-1984, No. 18805, vadv, visie
VA, Ag.No: 242709, Dossier: 553.10 Alg/Explosie
Rode Zee, immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Defensie/Marinestaf 1948-1984,
2.13.114, inv.nr. 187, Operatieorder 3/84 mijnenbestrijdingsopearties Golf van Suez en Rode Zee en
instructies voor asielaanvragen en verstekelingen.
1984. Confidentieel, Den Helder, 310884, Nr.
08401-0626/GEH, operatie order 3/84, Referte: A.
BDZ LAQ/L3A 311319Z Aug 84 (notal); MvD,
SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m
1988, doos 51, Reisverslag Operaties in de Rode
Zee en de Golf van Suez, 1-7, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Mijnenbestrijding door Nederlandse
Marine in en rond de Rode Zee op uitnodiging
van Saudi-Arabië. 1984, Codebericht, 9-8-1984
ambassade Londen [Van Doesburgh] aan M BZ/
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Defensie, explosies in de Golf van Suez, rmc 479,
ontvangst 9-8-1984, No. 817565, vadv, Ag.No:
220229/2699 gs, Dossier: 55310 Alg./Explosies inen rond de Rode Zee.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 9-8-1984 ambassade Parijs [De Jonge] aan M BZ, explosies in de Golf van
Suez, ruc 167, ontvangst 9-81984, No. 817564,
vadv, Ag.No: 220228/2698 gs, Dossier: 55310 Alg.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 29-8-1984 ambassade
Washington [Fein] aan M BZ, mijnenveegoperaties
Rode Zee, ontvangst 30-8-1984, No. 818767,
dav, Ag.No: 242700, Dossier: 553.10 Alg/Explosie
Rode Zee, Confidentieel. Betreft routine 291834Z
aug, F, defat Washington to cms, CDS, info min
buza dav, Confidential, Mijnenveegoperaties Rode
Zee.
Coffey, ‘Conclusions and Recommendations’,
287. Wat betreft het commentaar van het VS State
Department op de Franse houding zie: NL-HaNA,
Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris archieven
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1975-1984,
Codebericht, 29-8-1984 ambassade Washington
[Fein] aan M BZ, mijnenveegoperaties Rode Zee,
ontvangst 30-8-1984, No. 18767, dav, Ag.No:
242700, Dossier: 553.10 Alg/Explosie Rode Zee,
Confidentieel. Betreft: routine 291834z aug, From
defatWashington To cms, Cds, Info min buza tav
dav, Confidential, Mijnenveegoperaties Rode Zee.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, 24-10-1984 ambassade Djedda, J.F.E.
Breman aan M BZ, No. 5552/525, Mijnenjagers
Rode Zee/slotbeschouwing, DAV/MS, visie VADV,
ingekomen: 1-11-1984, Ag.No: 299174, Dossier:
553.10 Alg./Mijnen Rode Zee.
Truver, ‘Mines of August’, 107-108.
E-mails D.Th. Notten aan auteur 23-11-2013;
5-12-2013.
Haneveld en Van der Peet, Stiefkind, 342; ‘Met de
groeten van HM “Harlingen”’.
Cremasco, ‘Do-it Yourself ’, 177; ‘“Haarlem” en
“Harlingen”’, 12; ‘Mijnenjagers kunnen nog meer’,
5; [Oosthoek], ‘Mijnenjacht in Rode Zee’, 13;
[Oosthoek], ‘Alkmaarklasse kan wereldwijd’, 4-5;
‘Met de groeten van HM “Harlingen”.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 3-9-1984 ambassade
Djedda [Zaadhof ] aan M BZ, sitrep, ontvangst
3-9-1984, Referentie No. 19003, dav, Ag.No:
245102, Dossier: 553.10 Alg./Explosie Rode Zee,
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Confidentieel. Betreft: Immediate, KLTZ Notten
– sitrep 3 voor czmned; Codebericht, 16-9-1984
ambassade Djedda [Breman 162] aan M BZ,
ontvangst 17-9-1984, No. 20170, dav, Ag.No:
254174, Dossier: 553.10 Alg./Explosie Rode Zee
Suezkanaal, Confidentieel; ‘Met de groeten van
HM “Harlingen”’; E-mail D.Th. Notten aan auteur, 5-12-2013.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 3-9-1984 ambassade
Djedda [Zaadhof ] aan M BZ, sitrep, ontvangst
3-9-1984, No. 19003, dav, Ag.No: 245102, Dossier: 553.10 Alg./Explosie Rode Zee, Confidentieel. Betreft: Immediate, KLTZ Notten – sitrep
3 voor czmned; MvD, SIB, KM, Mijnendienst –
Vredesoperaties, 1984 t/m 1988, doos 51, Reisverslag Operaties in Rode Zee en Golf van Suez, 1-7,
Confidentieel. Reisverslag OPS Rode Zee en Golf
Suez, Confidentieel, 1-2.
E-mail D.Th. Notten aan auteur, 5-12-2013.
NL-HaNA, Defensie/Marinestaf 1948-1984,
2.13.114, inv.nr. 187, Operatieorder 3/84 mijnenbestrijdingsopearties Golf van Suez en Rode Zee
en instructies voor asielaanvragen en verstekelingen. 1984. Confidentieel, Den Helder, 310884,
Nr. 08401-0626/GEH, operatie order 3/84, Referte: A. BDZ LAQ/L3A 311319Z Aug 84 (notal).
Jaarboek KM 1987, 269.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 6691, Inventaris
archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken 19751984, Codebericht, 29-8-1984 ambassade Washington [Fein] aan M BZ, mijnenveegoperaties Rode
Zee, ontvangst 30-8-1984, Referentie No. 18767,
dav, Ag.No: 242700, Dossier: 553.10 Alg/Explosie
Rode Zee, Confidentieel. Betreft: routine 291834z
aug, From defatwashington To cms, Cds, Info min
buza tav dav, Confidential, Mijnenveegoperaties
rode zee; NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv.
nr. 4074, Notulen, 31-8-1984.
Jaarboek KM 1984, 201-203.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 5-9-1984 ambassade
Washington [Fein] aan M BUZA, mijnenvegen in
de Rode Zee, ontvangst 6-9-1984, Referentie No.
19277, dav, Ag.No: 248149, Dossier: 553.10 Alg/
Explosie Rode Zee, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, Minuut Open bericht
Min BUZA, dvl/wo, redacteur Boissevain, M aan
Washington, Djedda, Rome, 7-9-1984, DVCL/
WO-250962, mijnen vegen in de Rode Zee/
woordvoering, [pl] Dossier: 553.10 Alg/Mijnen.

107 NL-HaNA, Defensie/ Marinestaf 1948-1984,
2.13.114, inv.nr. 9789, Uitzending F-27 Maritiem
vliegtuigen en mijnenbestrijdingsvaartuigen naar
Saoedi-Arabië (Djedda). 1984. Uittreksel notulen
Defensieraad 12-9-1984, DR 20/84, Doss. S
173.811. Zie verder: Truver, ‘Mines of August’,
103, 106.
108 NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 17-9-1984 ambassade
Londen [Huydekoper 526] aan M BUZA, ontvangst 17-9-1984, Referentie No. 20201, DAV/
MS, Ag.No: 254209, Dossier: 553.10 Alg./Rode
Zee Mijnen, rmc 509, Confidentieel; Truver, ‘Mines of August’, 96-97, 109.
109 Jaarboek KM 1984, 203.
110 Truver, ‘Mines of August’, 102-103.
111 ‘Kairo: Nederlandse mijnenjagers niet nodig’.
112 Jaarboek KM 1984, 203.
113 ‘Met de groeten van HM “Harlingen”’.
114 MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 51, Reisverslag Operaties
Rode Zee en Golf van Suez, 1-1, 1-7, Confidentieel; De Koninklijke Luchtmacht in de West, 58.
115 MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 51, Reisverslag Operaties
Rode Zee en Golf van Suez, Confidentieel, 1-5.
116 MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 51, Reisverslag Operaties
Rode Zee en Golf van Suez, Confidentieel, 1-1, 2,
5. Zie verder: Truver, ‘Mines of August’, 103. Zie
verder Chart 4704.
117 Jaarboek KM 1984, 203.
118 NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, 24-10-1984 ambassade Djedda, J.F.E.
Breman aan M BUZA, No. 5552/525, Mijnenjagers Rode Zee/slotbeschouwing, DAV/MS, visie
VADV, ingekomen: 1-11-1984, Ag.No: 299174,
Dossier: 553.10 Alg./Mijnen Rode Zee.
119 MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 51, Reisverslag Operaties
Rode Zee en Golf van Suez, Confidentieel, 2-2,
2-3.
120 NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 24-9-1984 ambassade
Caïro [Biegman 178] aan M BUZA, mijnenjagers
Egypte, ontvangst 24-9-1984, No. 20800, dav,
Ag.No: 261972, Dossier: 553.10 Alg./Rode Zee
Mijnen, ruc [p] 254277], Confidentieel.
121 NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 15-10-1984 ambassade
Caïro [Biegman 191] aan M BUZA/Defensie,
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Mijnenjagers voor Egyptische marine, ontvangst
15-10-1984, No. 22540, dav/pc, Ag.No: NA
4998, Dossier: DAV, cc 5, ruc 101 [pl] NA 5016
DAV, most immediate, Confidentieel.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 17-10-1984 ambassade
Caïro [Biegman 192] aan M BUZA/Defensie,
Mijnenjagers Egyptische marine, ontvangst 17-101984, No. 22784, Ag.No: NA 4998, Dossier: TR.
Egypte, 92130, rmc 182 [pl] apart DAV/AR, immediate, Confidentieel.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 51, Reisverslag Operaties
Rode Zee en Golf van Suez, Confidentieel, 1-2,
1-3, 1-6. Zie verder: Jaarboek KM 1984, 203, en
e-mail D.Th. Notten aan auteur, 23-11-2013.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 27-11-1984 ambassade
Caïro [Biegman 226] aan M BUZA/Defensie/EZ,
mijnenjagers Egypte, ontvangst 27-11-1984, No.
26783, DAV/AR, Ag.No: origineel DAV/AR, Dossier: 553.10 Alg./cc 5, Confidentieel; Jaarboek KM
1984, 203.
NIMH, Notulen KM, 69, inv.nr. 51, AR, 20-111984.
NL-HaNA, Buza, 2.05.330, inv.nr. 24340, Inventaris archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken
1975-1984, Codebericht, 27-11-1984 ambassade
Caïro [Biegman 226] aan M BUZA/Defensie/EZ,
mijnenjagers Egypte, ontvangst 27-11-1984, No.
26783, DAV/AR, Ag.No: origineel DAV/AR, Dossier: 553.10 Alg./cc 5, Confidentieel; Jaarboek KM
1984, 203.
Bron: NIMH, SDOC, Hellevoetsluis, Speech directeur GNM tijdens de doop van de mijnenjager
Hellevoetsluis, 22-1-1986.
Enkel Frankrijk en Groot-Brittannië waren met (in
omvang geringe) strijdkrachten nabij het Arabisch
schiereiland vertegenwoordigd.
Gerritsen, ‘Vlagvertoon bij jacht op mijnen’.
‘Twee Nederlandse mijnenjagers’.
‘Nederlandse mijnenjagers in de Rode Zee’.
‘Marinenieuws’, 201. Ook in latere buitenlandse
bronnen werd onder meer de Egyptische belangstelling in 1984-1985 voor Nederlandse Tripartite
mijnenjagers onderkend. Zie: Jane’s Fighting Ships
1985-1986, 145.
HTK 1984-1985, 18600 X, 35e verg., 12-12-1984,
2350.
HTK 1984-1985, 18600 V en X, 38e verg., 19-121984, 2543.
Cremasco, ‘Do-it Yourself ’, 147-192,179.
HTK 1984-1985, 31-1-1985, 2953. Zie ook: Jaar-

boek BZ 1984-1985, 7B.
137 NL-HaNA, Defensie/Marinestaf 1948-1984,
2.13.114, inv.nr. 187, Operatieorder 3/84 mijnenbestrijdingsopearties in Golf van Suez en Rode Zee
en instructies voor asielaanvragen en verstekelingen. 1984. Uittreksel Notulen Defensieraad 1710-1984, DR 22/84, Doss S 173.811; Uittreksel
Notulen Defensieraad 7-11-1984, DB 10/84, Doss
S 173.811.
138 Gerritsen, ‘Vlagvertoon’; ‘“Haarlem” en “Harlingen” bij 40°C op jacht’, 12; ‘Mijnenjagers kunnen
nog meer’, 5; [Oosthoek], ‘Mijnenjacht in Rode
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Octopus en Calendar II, PG OPS/Logistic, CMD
aan CZMNED, 11-9-1987, Confidential.
297 MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Geheim,
Report on MCM OPS in the Persian Gulf by BE,
France, Italy, NL, UK and US, Presentation at the
NATO Minewarfare Conference 1989, BE-NE
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Mine warfare Operations in the Persian Gulf, C-59,10.
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MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
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MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Lute, NLse
aanvulling Octopus I [aanvulling reisverslag CTG
428.2], Confidentieel, 9.
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doos 53, Octopus, 1987 t/m 1989, S. Jager,
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7-12-1987; MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988, doos 54, Octopus,
Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m
1998, Geheim, Aantekening, vermoedelijk van
CS Mijnendienst, z.d. [vermoedelijk einde 1987].
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werf Dubai Dry Docks ontbrak.
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1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Lute, NLse
aanvulling Octopus I [aanvulling reisverslag CTG
428.2], Confidentieel, 9.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
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11-2-1988, Notulen, 4.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Glaser,
Reisverslag Urk 5-4 – 12-8-1988, Confidentieel, 5.
Grove, Maritime Strategy and European Security,
64-65; MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998,
Geheim, Report on MCM OPS in the Persian
Gulf by BE, France, Italy, NL, UK and US, Presentation at the NATO Minewarfare Conference
1989, BE-NL Mine Warfare Operations in the
Persian Gulf, C-5-6; Collectie Roetering, Reisverslag CMD, Saoedi-Arabië, Dubai, 27 juni – 4 juli
1988.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
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1984 t/m 1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Geheim,
Report on MCM OPS in the Persian Gulf by BE,
France, Italy, NL, UK and US, Presentation at the
NATO Minewarfare Conference 1989, BE-NL
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Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988,
doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar
I en II, 1987 t/m 1989, Vanmaercke, Reisverslag
Octopus II/III, confidentieel, 16-6-1988, Z-1-4.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Glaser, Urk
5 april – 12 augustus 1988, confidentieel, 3-4.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 52, Perzische Golf, MCM
environment, div. rapporten en reisverslagen, 1984
t/m 1998, P.G. 4, Urk, 5 aug – 8 dec 1988, confidentieel, 11.
NIMH, Losse Stukken, 57, inv.nr. 4076, Operaties
Octopus en Calendar II, Telexbericht CTF 428 aan
CTG 428.2, MCM Coordination, Confidential,
27-4-1988.
Chin, ‘Operations in a war zone’, 191. Zie inzake
de aanhoudingen door de Iraanse marine: McLaren, ‘The Gulf Re-visited’, 200.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 53, Octopus, 1987 t/m
1989, Inzet Nederlandse mijnenbestrijdingseenheden in de Perzische Golf en/of Golf van Oman,
Confidentieel, Annex India, Omgevingparameter,
I-1; Hydrographic Chart, Hydrographic Office,
Persian Gulf en Street of Hormuz, 1-10-1982. Zie
ook: MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Geheim, Report on MCM OPS in the Persian Gulf
by BE, France, Italy, NL, UK and US, Presentation
at the NATO Minewarfare Conference 1989, BENL Mine Warfare Operations in the Persian Gulf,
C-5-8.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Confidentieel, Periodiek verslag van operatie Octopus van
18 september 1987 tot 1 februari 1988, I-4; MvD,
SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984
t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus,
Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Glaser, Urk 5
april – 12 augustus 1988, confidentieel, 5; MvD,
SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984
t/m 1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder
Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Geheim, Report
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1984 t/m 1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Geheim,
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NATO Minewarfare Conference 1989, BE-NL
Mine Warfare Operations in the Persian Gulf,
C-5-4; Grove, European Security, 64; Mabesoone,
‘Golfoperaties’, 426.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 97, Marstaf, OPS, Stukken
div. vredesoperaties, 1987 t/m 1993, Geheim,
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2-10-1987, Confidential, 5. Wijzigingen in ROE
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HTK 1986-1987, 20075, 101, 10-9-1987, 5254.
Chin, ‘Operations in a war zone’, 190.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 53, Octopus, 1987 t/m
1989, KTZ P.S. Damsma, Verslag UK/NL/BE
bespreking bij MODUK, Bijlage 4, Confidentieel,
10-9-1987.
NIMH, Losse Stukken, 57, inv.nr. 4076, Operaties
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MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Confidentieel, Periodiek verslag van operatie Octopus van
18 september 1987 tot 01 februari 1988, R-3-1.
Poetiray, ‘Operatie Octopus-3’, 30-31.
‘Desert Storm’, 66.
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‘Iran Admits It Mined Gulf But says It Was For
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MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 53, Octopus, 1987 t/m
1989, [Afkomstig van Chefstaf Mijnendienst],
Nota B. Mijnendreiging, 11-9-1987, Geheim;
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Geheim,
Report on MCM OPS in the Persian Gulf by BE,
France, Italy, NL, UK and US, Presentation at the
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Morolda en Scheller, Shield and Sword, 37. Zie
ook: Mabesoone, ‘Golfoperaties’, 421.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 51, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Geheim,
Report on MCM OPS in the Persian Gulf by BE,
France, Italy, NL, UK and US, Presentation at the
NATO Minewarfare Conference 1989, BE-NL
Mine Warfare Operations in the Persian Gulf,
C-5-3, 4; McLaren, ‘The Gulf Re-visited’, 200.
McLaren, ‘The Gulf Re-visited’, 200.
Ibidem.
Chin, ‘Operations in a war zone’, 191; Grove,
European Security, 64; Mabesoone, ‘Golfoperaties’,
426.
HTK 1987-1988, 20075, 22-10-1987, nr. 7, 6;
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Bericht
NLse ambassade Londen aan ministeries van BZ
en Defensie, Eventuele Nederlandse maritieme
participatie in de Golf, ruc 209, Dossier 072/09,
geheim, veenendaal 450, 2-9-1987; MvD, SIB,
KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m
1988, doos 53, Octopus, 1987 t/m 1989, KTZ
Damsma, Verslag UK/NL/BE bespreking bij MODUK, Bijlage 4, Confidentieel, 10-9-1987; Chin,
‘Operations in a war zone’, 190; ‘Met Groot-Brittannië twee afspraken gemaakt’; ‘Mijnenjagers naar
de Golf ’.
‘Italië beschermt eigen schepen’; Grove, European
Security, 63; Mabesoone, ‘Golfoperaties’, 424, 425.
Pas eind januari 1988 verklaarde de lokale Franse
bevelhebber van het Indische Oceaan-eskader dat
La Marine nationale niet langer zou toekijken wanneer Iraanse eenheden in haar directe nabijheid
neutrale schepen aanvielen. Bron: Lind, ‘De Amerikaanse richtlijn’, 339. Verder valt op dat het Italiaanse mandaatgebied zich hierbij – gelijk dat van
de VS – uitstrekte over de gehele Perzische Golf.
Bron: MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties
Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Vanmaercke, Reisverslag Octopus II/III, confidentieel,
16-6-1988, 2-1-A-6-1; Grove, European Security,
61.
NIMH, Losse Stukken, 57, inv.nr. 4076, Afschriften telexberichten KM met SITREPS alsook
notities mbt WEU-mijnenbestrijdingsoperaties
Octopus en Calendar II in het Perzische Golfgebied,
1987-1989, Bericht MODNLNavy aan CTF 428,
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Verslag van operatie Octopus van 18-9-1987 tot
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Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988,
doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar
I en II, 1987 t/m 1989, Glaser, Urk 5-4 – 12-81988, confidentieel, 5.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties
Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Confidentieel, Debriefing Perzische Golf Operaties,
11-2-1988, Notulen, 6; MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988, doos
55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II,
1987 t/m 1989, Lute, NLse aanvulling Octopus I
[aanvulling reisverslag CTG 428.2], Confidentieel,
4; MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties
Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Verslag
Operatie Octopus NL eyes only 18-9-1987 – 1-21988, confidentieel, 5; Bruijs, Operatie Octopus,
32, 33.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Bericht
NLse ambassade Londen aan ministeries van BZ
en Defensie, Eventuele Nederlandse maritieme
participatie in de Golf, ruc 209, Dossier 072/09,
geheim, Veenendaal 450, 2-9-1987.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Verslag
Operatie Octopus NL eyes only 18-9-1987 – 1-21988, confidentieel, 5; McLaren, ‘The Gulf Revisited’, 200.
Lind, ‘Amerikaanse richtlijn’, 337, 339.
Van Eekelen, Sporen trekken, 228.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder Irak (MIDKM), 1987 t/m 1998, Geheim,
Report on MCM OPS by BE, France, Italy, NL,
UK and US, Presentation at the NATO Minewarfare Conference 1989, BE-NL Mine Warfare
Operations in the Persian Gulf, B-3, 4.
NIMH, Losse Stukken, 57, inv.nr. 4076, Operaties
Octopus en Calender II, CTG 428.2 aan CTF 428,
Operation Octopus/MW Report, Confidential,
3-11-1987.
McLaren, ‘The Gulf Re-visited’, 198, 203.
Mabesoone, ‘Golfoperaties’, 427.

340 MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, Verslagen operaties Octopus, Calendar I en II, 1987 t/m 1989, Periodiek
Verslag van operatie Octopus van 18-9-1987 tot
1-2-1988, Confidential, B-10, H-3.
341 Bruijs, Operatie Octopus, 10-11. Zie ook: Jaarboek
KM 1987, 266-269, 347.
342 NIMH, KOZA, 174, inv.nr. 604, Telexbericht,
237/6031, Defat ambassade Londen aan CDS,
info CMS, confidentieel, 26-8-1987; MvD,
SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984
t/m 1988, doos 53, Octopus, 1987 t/m 1989,
Telexbericht Defat Londen aan CDS, info CMS,
Mijnenveegoperaties Perzische Golf, Confidential,
26-8-1987; NIMH, Losse Stukken, 57, inv.nr.
4076, Operaties Octopus en Calendar II, Europese maritieme participatie in de Golf, Minister
Van den Broek aan ambassade Londen, ref.nr.
BUZA 410537, 26-8-1987, Geheim; MvD, SIB,
KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m
1988, doos 54, Octopus, Inlichtingenfolder Irak
(MIDKM), 1987 t/m 1998, BZ, bericht, 072/09,
ambassade Londen aan ministers van BZ/Defensie,
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maritieme participatie in de golf, ruc 209, veenendaal 450, geheim, 2-9-1987. Zie ook: ‘Overleg
marine over actie in de Golf ’; ‘Britse marine heeft
in Golf al jarenlang ervaring’.
343 Collectie B. Roetering, Notitieblok OPS Plannen
1987/1991; interview Roetering.
344 Bruijs, Operatie Octopus, 11, 65.
345 ‘Geladen afscheid van Hellevoetsluis’; ‘Maassluis
groet “Maassluis”’.
346 NL-HaNA, Marine/Scheepsjournalen, 2.12.03,
inv.nr. 7756, Hr.Ms. Maassluis, 27-9-1987; Bruijs,
Operatie Octopus, 62.
347 Bakker en Oostenbrink, ‘Octopus’, 27.
348 De commandanten van de Belgische schepen
waren: BNS Zinnia, KVK L. Vanmaercke, BNS
Bovesse, LTZ 1 R. Beulen, BNS Breydel, LTZ 1 G.
Couwenbergh. Bron: MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties, 1984 t/m 1988, doos
55, verslagen Operaties Octopus, Calender I en II,
1987 t/m 1989, Periodiek verslag, 18-9-1987 tot
1-2-1988, Confidential, B-3.
349 In Souda bay kwamen onder meer de Stingerraketten aan boord die met een Belgisch C-130
Hercules transporttoestel waren ingevlogen. Bron:
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, verslagen Operaties Octopus, Calender I en II, 1987 t/m 1989, Periodiek
verslag, 18-9-1987 tot 1-2-1988, Confidential,
B-4.
350 Bruijs, Operatie Octopus, 21, 22.
351 MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
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1984 t/m 1988, doos 55, verslagen Operaties Octopus, Calender I en II, 1987 t/m 1989, Periodiek
verslag van Operatie Octopus, 18-9-1987 tot 1-21988, Confidential, B-6.
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MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
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verslag, 18-9-1987 tot 1-2-1988, Confidential,
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‘Kerst in de Golf ’, 5.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, verslagen Operaties Octopus, Calender I en II, 1987 t/m 1989, Periodiek
verslag, 18-9-1987 tot 1-2-1988, Confidential,
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NIMH, Losse Stukken, 57, inv.nr. 4076, Operaties
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428, Operatie Octopus/VAE, Confidential, Sterneberg 65, 20-10-1987.
Interview Van Renesse.
NIMH, Losse Stukken, 57, inv.nr. 4076, Operaties
Octopus en Calendar II, MODNLNavy aan CTF
428, Operatie Octopus/VAE, Confidential, Sterneberg 65, 20-10-1987. Zie ook: Jaarboek KM 1987,
269.
Van Zwet, ‘Afslanken is er niet bij in de Golf ’, 4.
Interview Van Renesse.
Bruijs, Operatie Octopus, 26.
MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
1984 t/m 1988, doos 55, verslagen Operaties Octopus, Calender I en II, 1987 t/m 1989, Periodiek
verslag, 18-9-1987 tot 1-2-1988, Confidential,
B-4/5; Bruijs, Operatie Octopus, 22-23.
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MvD, SIB, KM, Mijnendienst – Vredesoperaties,
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verslag, 18-9-1987 tot 1-2-1988, Confidential, p.
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364 NL-HaNA, Marine/Scheepsjournalen, 2.12.03,
inv.nr. 7606, Hr.Ms. Hellevoetsluis, 14/16-101987.
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367 NIMH, Losse Stukken, 57, inv.nr. 4076, Operaties
Octopus en Calender II, CTG 428.2 aan CTF 428,
Operation Octopus, Confidential, 3-11-1987;
Jaarboek KM 1987, 347.
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Savornin Lohman, Operation Octopus/MW Report, Confidential, 13-11-1987.
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Between 1949 and 1962 the Netherlands renounced its sovereignty over most of its
overseas territories. Nevertheless, during the entire period of the Cold War, the Royal
Netherlands Navy (RNLN) stood by its point of view that it had a global task to fulfil. The
missions carried out as part of a British Commonwealth naval squadron during the Korea War discussed in this study, the operations around the Arabian peninsula in (loose)
European and ‘Anglo-Saxon’ fleets between 1984 and 2001, along with the operations
within the framework of NATO or WEU and within a British context in the Adriatic Sea and
Montenegrin waters in the 1990s, are all examples of Dutch participation in multinational fleets in so-called out-of-area operations. This military-naval deployment, outside
the NATO treaty area during and shortly after the Cold War in relation to the structural
global ambitions of the Royal Netherlands Navy’s leadership, is the central theme of this
study.
This theme is analysed on the basis of theories and an understanding of multinational
fleet operations after 1945 and Dutch policy regarding naval operations outside the NATO
treaty area, but above all through regional case studies. These case studies were examined
by addressing the following central questions: to what extent did these missions involve
a traditional approach to Dutch foreign policy? To what extent did the Navy’s leadership influence the political-strategic decision-making on these out-of-area operations? To
what extent were Dutch tasks and operations different from those of coalition partners,
specifically those of the British Royal Navy, which the Royal Netherlands Navy considered to be its ‘sister navy’? To what extent did the existing national and international
perceptions of the RNLN influence Dutch decision-making on these missions, and how
much did the participation in multinational fleet operations subsequently contribute to
the objectives the Dutch government had in mind?
After 1945, three long-standing national interests or ‘constant factors’ determined
Dutch foreign policy, which meant that for decades successive governments were to a
greater or lesser extent open to the idea of - politically sensitive - participation in multinational fleet operations outside the NATO treaty area. These constant factors were: the
guarantee of territorial integrity to protect Dutch citizens; the promotion of national
prosperity by keeping trade routes accessible and by stimulating economic development;
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the retention and enhancement of self-respect and international prestige, in order to
both promote the international rule of law for the benefit of the Netherlands and to
secure its status as a loyal partner and influential maritime nation. There were also additional factors that expanded the playing field for the RNLN: around 1950, the Dutch parliament was sensitive to maritime grandeur and for a long time the political leadership
had a navy background, or was sympathetic towards the navy.
After the loss in 1962 of New Guinea, the last Dutch territory East of Suez, these three
constant factors provided the RNLN with the political scope to keep the global tasks it
frantically desired. In first instance, the RNLN benefited from a Dutch offer to the United
Nations of a stand-by force, which was an expression of the national ambition to protect
the international rule of law. Subsequently, navy units were incorporated into an official
allied contingency plan for the protection of global sea lines that were of vital importance
to NATO, and of which it was perceived that the Soviet Union was threatening them.
From 1970 onwards, government support for the Dutch maritime cluster, arising from
the wish to maintain the status of the Netherlands as a seafaring nation and to support
its threatened economy, led to participation in worldwide multinational group deployments, despite the opposition of left-wing parties in parliament. This opposition was
largely the result of concerns from the social-democrats who feared that this type of ‘gunboat diplomacy’ conducted outside of Europe would be heavily criticised both at national and international level, thus destabilising the alliance. However, after 1980 Dutch
participation in ‘loose’ multinational fleet missions was successfully guided through the
national political minefield. Pressure from the US as the protector of Dutch interests, the
desire to defend the international rule of law, and the importance of free sea lines and
possible economic gain were decisive factors. Another decisive factor was that after 1962,
a time dominated by anti submarine warfare tasks in the north-east Atlantic, the RNLN
was holding on tenaciously to both a doctrine of out-of-area reach and a considerable
shipping capacity that was tailored accordingly. In those years, the other armed forces
Services hardly or did not at all come into play in terms of Dutch thinking about multinational out-of-area operations and the way they were to be approached. At that time,
the Royal Netherlands Air Force had hardly any national overseas tasks and – because
of a lack of long distance heavy transport capacity – it could not provide any support
during such missions. Even though participation in the UN peacekeeping force UNIFIL in
Lebanon was forced on the Royal Netherlands Army (RNLA) around 1980, the RNLA did
not have the mindset required for expeditionary operations and remained focused on
defending the North German Plain.
Especially thanks to European cooperation such as in the WEU, in the final stage of the
Cold War the government managed to garner support for multinational maritime missions
for the advancement of national interests. Following on from these missions, shortly after
the fall of the Berlin Wall the Dutch government often fell back on the fleet as the tool of
first resolve when participating in multinational operations. These operations were often
conducted on humanitarian grounds or to promote the international rule of law.
Influenced by wartime experiences, after 1945 the Dutch naval leadership itself felt
that within the context of the concept of seapower (and the ensuing national influence),
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the RNLN had to aim for a harmoniously composed fleet, which enabled a flexible approach and the execution of a diverse range of tasks. Subsequently, the naval leadership
used the political playing field to be able to join forces with the major English-speaking
navies, thus promoting the prestige of the RNLN at both national and international level.
During these operations, the RNLN mostly worked with the British Royal Navy, with
which it had become so familiar during the war years. Even though the Royal Navy was
three to four times larger, it showed certain similarities with the RNLN, such as a shrinking
budget and the loss of overseas responsibilities, while its global ambitions remained in
place. Mainly within a NATO context, the two navies operated more and more together,
which is how they managed to keep their global reach on the agenda. Thanks to the mentioned constant factors in foreign policy and in multinational context, in the years 1950
to 1990, the Dutch navy managed to retain both global tasks and the means required to
carry out such tasks.
Traditional implementation of Dutch foreign policy

The reviewed case studies illustrate how the deployment of the RNLN to multinational fleets
exhibited a classic, more expeditionary approach to national foreign policy. Especially
as this involved politically less risky operations (no sovereignty issues, no boots on the
ground, retention of full command and withdrawal of units with relative ease), the naval component was in line with Dutch foreign policy, which was mainly cautious, even
though these operations did give it wider scope. This was a fact that had already come to
the fore in the decades before the Second World War in the then neutral Dutch ‘self-reliance policy’, with its unilateral fleet operations against Venezuela and participation in
non-mandated multinational ‘police fleets’ off the Turkish and Chinese coasts. During
the decision-making process regarding the deployment to Korea, politicians were well
aware of this tradition of expeditionary naval operations, in view of the fact that they
made reference to participation in the pre-war multinational ‘police fleets’. As far as it
concerned the Korea mission itself, the government initially decided to have relatively
risk-free fleet operations with readily available equipment prevail over politically more
binding land operations, which also lacked public support. This made the deployment
to Korea a prime example of the navy as a tool of first response.
From 1984 onwards, Dutch expeditionary missions repeatedly took place in the
context of multinational fleet operations in the waters around the Arabian peninsula.
Protection of Dutch (overseas) interests and the stimulation of the national economy
were the main priorities. These missions also lived up to the popular aim among the
Dutch people for further European integration and the protection of the international
rule of law. During international crises, the Netherlands seized on the opportunity to
continue the Atlantic relationship, overseas trade and the international rule of law –
the constant factors in our foreign policy – in a politically relatively risk-free manner
by taking part in operations in the Red Sea region in 1984, and in the Persian Gulf in
1987-1988 and in the 1990s.
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In times of crisis in the Middle East, what always made the fleet attractive to the Dutch
authorities as a political instrument was the fact that the ships were not only relatively
rapidly deployable, but that as tools of first response they also left ample room for political fine-tuning of the mission during the weeks in which they were on their way to the
deployment area. While the Netherlands gave a political signal by taking part in these
operations, at the same time the country did not run any significant military risks and
the ships remained under the country’s full control at all times on account of their ability to operate independently as well as progress in communication technology. During
their missions, navy units also provided the opportunity of easily changing multinational
partners (for instance from Belgian-European to English-speaking and vice versa) owing
to their nature as independently operating weapon platforms, an aspect that may also
have played a role in the government’s decision-making.
In the conflict in former Yugoslavia, the Netherlands, that shortly after the Cold War
was in the grip of a spirit of humanitarian and liberal idealism, was gradually pushing
for multinational military intervention in the Balkans. This positioning could also be
traced back to the constant factors in the country’s foreign policy. Once again, this
was all about defending international law through participation in a multinational police force (often together with the US), whereby extending the existing prestige in this
area was a deciding factor, as was retention of the status of an (old) maritime power.
Disappointment about the absence of a WEU or NATO intervention on land caused the
Netherlands to want to put pressure on the Federal Republic of Yugoslavia by an intervention at sea. Considering the fact that maritime embargo operations and derived
maritime missions met with less international military-political resistance and ships ran
less risk, the Dutch government subsequently successfully advocated a multinational
deployment in a NATO and WEU context, in which the Netherlands participated wholeheartedly each time, sometimes in a select and largely English-speaking cooperational
arrangement.
Royal Netherlands Navy: puppet or participant?

Politically speaking, through its deployments discussed in the case studies, the fleet was
on the one hand supposed to contribute to the solution of issues regarding Dutch foreign policy. On the other hand, it is a legitimate question to ask whether the RNLN did
not somehow dictate the issues and, in fact, act as the generator of foreign policy, with
the main drivers being prestige and the will to demonstrate at both the national and international level that the Dutch navy was a flexible organisation that could be deployed
immediately and rapidly to any operational area in the world. Especially at those moments when its budget, size and range of tasks came under pressure both nationally and
internationally, as for instance around 1950, the RNLN tried to outshine the army and
air force through participation in this type of mission. In addition to the influence the
navy’s own state secretary exerted on the government, the navy staff endeavoured, for
instance via its excellent network in Washington, to make the government in The Hague
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take decisions in the summer of 1950 that would lead to more Dutch navy deployment
in the Korea conflict.
The Dutch navy was initially enthusiastic about its participation in the missions in
the Middle East, as these could confirm that among the large Western navies, the Royal
Netherlands Navy was capable of not just showing its flag, but also of operating and
promoting Dutch interests worldwide. This latter aspect did not apply - or applied to a
lesser extent - to the more restricted army and air force, which became especially clear
in the years between 1984 and 1991. Through these operations, the RNLN managed to
increase its prestige both at home and abroad, while also curbing the reduction of the
navy budget. In addition, through these missions it was able to promote national industrial interests, which for the navy organisation potentially led to a lower unit price in
case of export orders for weapon platforms or systems. During these missions, the naval
leadership had also been able to strengthen the ties with the Royal Navy, with which it
was very familiar and which it held in such high esteem. Operational practice made it
clear on several occasions that the WEU collaboration and cooperation with Belgium, as
forced upon the RNLN by politicians, were in the end a means to strengthen the ties at
sea with the British. It is striking that the RNLN, be it openly or not, was able to move the
political leadership towards its desired course, i.e. towards the British. Securing the Red
Sea mission in 1984, almost participating with a frigate in the Armilla Patrol in 1988,
the Calendar II mine countermeasures operation undertaken by the UK, Belgium and the
Netherlands in that same year, the addition of a supply ship to its own task group and the
at long last close collaboration with the U.S. Navy and the Royal Navy in 1990-1991,
were all good examples of this.
During the lead-up to the 1993 Defence Priorities Review, the RNLN had to prove that
it was still a high-quality, globally deployable navy in order to limit new budget cuts.
Through its multiform and large-scale presence in the Adriatic Sea between 1992-1996
(and in 1999), it wanted to prove to the Dutch government that it was able to provide
a worthwhile contribution to the crisis management missions regarding former Yugoslavia. Widely sought participation in all multinational fleet operations and the pursuit of
publicity wherever possible, underlined the navy leadership’s eagerness to influence the
political leadership through these deployments.
Equal qualitative partners?

Keeping in mind its own mandate and its own abilities and the fact that it was aiming for
participation at the highest level, the question was whether the RNLN could at all measure
up to coalition partners, especially the Royal Navy.
The RNLN was expanded in the first decade after 1945, especially elaborating on the
partnership with the Royal Navy, which had started during the war. Together with the
advent of the Cold War, this collaboration created the context in which the Dutch navy
would by the mid-fifties comprise two task forces, dozens of minesweepers, over one
hundred aircraft and four thousand marines. In the following years, although the RNLN
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may have undergone the same development as the Royal Netherlands Army and the
Royal Netherlands Air Force with regards to an ‘americanisation’ of its materiel through
the Mutual Defense Assistance Program help it had received from the US, in terms of
doctrine it remained loyal to the British. Especially after the loss of New Guinea and
the acquisition of American materiel, it seemed as though further development of the
navy was focused on becoming embedded in the NATO structure, the defence of the Sea
Lines of Communication (SLOCS) in the northern Atlantic Ocean and the defence of the
treaty’s northern flank in the EASTLANT area. A closer look revealed that compared to the
army and definitely the air force, the RNLN maintained a broad range of national tasks. It
was no big surprise that the navy focused on overseas missions, such as the protection of
Dutch overseas territories, the merchant navy and Dutch nationals, and (when the focus
was on export orders) showing the flag. It was striking that these national missions were
partly conducted in a multinational setting.
In the meantime, the influence of the Royal Navy, which just like the RNLN was facing
a shrinking budget and a decrease in overseas tasks while retaining the ongoing ambition
to operate East of Suez, remained present through joint exercises within a NATO framework and personal contacts between (high ranking) officers. What’s more: forced to do
so by rising costs (automation, missile technology) and operational necessity (the growing Soviet threat at sea), the two navies sought closer relations. Even though planned
bilateral material projects like frigates did not materialise, there was a remarkably close
collaboration between the two navies at operational level. As far as the Dutch were concerned, this mutual trust, the shared doctrine and the accompanying exercises with the
British, were beyond compare, particularly regarding the ties the RNLN had with other
- continentally focused - European navies, the French (who operated outside of NATO)
and the huge U.S. Navy.
Seen against the backdrop of Anglo-Dutch navy collaboration after 1945, it is hardly
surprising that the Dutch made a positive contribution in Korean waters. In addition
to their swift and structural presence, it also helped that the mandate issued to the RNLN
was hardly any different to the one the UK government had issued to the Royal Navy
in the mission area. This was important, as the Dutch ships largely had to operate in a
British Commonwealth flotilla, led by the United Kingdom. Furthermore, it helped in
placing Dutch ships under British tactical and operational control, which was enhanced
furthermore by the fact that Dutch crews were already familiar with British procedures
and (former) British naval equipment.
During the deployment around the Arabian peninsula, the RNLN did seek cooperation
with the Royal Navy wherever possible. Initially, this cooperation met with opposition
from the Dutch government, often from the misperception that in terms of their navy’s
mandate the British would blindly follow the US in its assertive approach. Good cooperation within a European context with the Belgians and their always cautious mandates
– a cooperation that was fully supported by the Dutch government– therefore led to
more restraint at the start of operations. After the start of multinational fleet operations
in the late 1980s and during the 1990s, thanks to a broader mandate and the placement
of Dutch ships under their tactical control, in the end there was closer contact between
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the RNLN and the Royal Navy and the U.S. Navy, much to the satisfaction of the British
and the Americans.
The tougher approach at sea that the Netherlands advocated and demonstrated towards the Federal republic of Yugoslavia in the 1990s, in attempts to promote the international rule of law and alleviate human suffering (particularly in Bosnia), led to a
comprehensive, high quality and broadly mandated RNLN deployment. On the basis of
this approach, the Dutch would command respect in the multinational fleets, especially
among the English-speaking allies that also had a broad mandate; not least on account of
their 24/7 operating on-board helicopters and their boarding teams - comprising Special
Forces - that both the Americans and the British were lacking.
The fact that in the case studies reviewed, the Dutch navy was sometimes faced with
technical malfunctions was of little structural influence on their deployability. Coalition
partners were struggling with comparable or sometimes bigger issues. These almost factored-in defects did not alter the fact that in a multinational – and largely Western – fleet,
the RNLN definitely did not lag behind other (large) navies, such as the Royal Navy, the
U.S. Navy or the Belgian Navy. In addition to having high-quality crews and ships, this
could be traced back to decades of experience with NATO manoeuvres, which had familiarised personnel with joint allied procedures, materiel, communication and complex forms
of multinational operations. This explained why operational commanders rather fell back
on an Atlantic than on a European framework, as the latter context lacked such aspects,
which complicated missions for the operators. In that sense, there was some discrepancy
between the political desirability (operating in a nationally broadly supported European
context) and the operational reality (operating in a streamlined manner and with lower
risk at the crystallised and trusted Atlantic/English-speaking level).
Perception of the fleet in the decision-making process and the political results
of its deployment

When deciding on the deployment to Korea, the Dutch government also took into
account that initially the US had insisted on the deployment of navy units. This was
opportune because the Dutch government knew that this relatively low-risk fleet deployment could win a lot of support from the American protector of Dutch territory
in Europe. Through participation in the multinational mission conducted within a UN
context, it could also restore its status of champion of the international rule of law,
which had been tainted following the war of decolonisation in Indonesia. Finally, the
government hoped that through the navy deployment, it would be able to strengthen the perception of the Netherlands as a maritime Pacific power both at home and
abroad. Given the reactions from the US government, but also from the American
media, it was clear that the US appreciated the Dutch maritime contribution in 1950,
while the easy integration in a Commonwealth flotilla underlined this positive image.
Declarations of support from the English-speaking fleet leadership, expressed both
openly and behind the scenes, stressed this point of view, whereby the status of mari535
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time power was also reinforced. The Dutch government therefore had every reason to
be pleased with the mission.
Often the most important policy objective of the different Dutch governments regarding the maritime missions in the Middle East in the years 1984-2000, was to please its
patron, the US government. The US, that had called upon its European allies for more
burden-sharing particularly in terms of securing oil supplies to Europe from the region
of the Arabian peninsula, had asked for this assistance with increasing coercion. But also
issues such as Dutch maritime prestige, the perception created by the RNLN’s modern
ships which could result in export orders, protecting the international rule of law and
free sea lines, and the promotion of European integration were factors that played a
role in the decision-making process regarding participation in these missions. Furthermore, coalition partners stressed how important it was for the Netherlands to deploy
its high-quality naval capability. Finally in 1984, 1987-1988 and 1991, mine countermeasure vessels were deployed. In these operations, they were well-matched to the select
group of other participating navies. Early 1991, particularly the air defence capability of
one of the frigates – as called upon by the US – was appreciated, as was the broad mandate
and the placement of Dutch ships under tactical control of the U.S. Navy in the war
situation of the time. The robust actions taken during UN embargo operations directed
against Iraq from 1996 onwards, with a broad mandate and under American tactical
control, also enhanced the reputation of the RNLN among international partners.
Successive governments often had reason to be satisfied about the results of the different multinational out-of-area navy manoeuvres. After all, the RNLN had managed to
please the US government, to help enforce the international rule of law and to promote
an European security policy, while demonstrating that it had professional materiel and
personnel that was fully deployable at its disposal. There was, however, less satisfaction
about the economic spin-offs of the deployment. Apart from a small number of Asian
orders for new ships in the years up to 1986, over the period from 1970 to 2001, the
Netherlands could only look back on the sale of second-hand RNLN materiel and a few
maritime weapon systems.
During the conflict in former Yugoslavia, the Dutch government’s main objective was
to have the deployment of its navy help to bring an end to human suffering as soon as
possible. In addition, just as it did with its large-scale participation in the UNPROFOR peace
force, the Netherlands wanted to use its substantial participation in the multinational
fleet to enhance its own international prestige and gain political influence. The capability
of frigates, submarines and maritime patrol aircraft, and the option to deploy these immediately and possibly bring a quick end to the war in Bosnia, made it easier for the Netherlands to call for a maritime embargo under multinational control in international forums.
The international perception of the Netherlands as a maritime nation and British requests
for RNLN deployment were also considered in the decision-making process regarding further
navy operations. Increased military-maritime prestige was, however, only created within a
group of English-speaking insiders and provided little more than the sporadic command
over a multinational task group. The short term objective of the embargoes – to contain the
Federal Republic of Yugoslavia in Bosnia and end the war there – was not achieved, nor was
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the international influence that was hoped for. The political impact of the navy operations
in the Dutch political arena in The Hague was therefore minimal.
In all the three case studies, the national and international perception of the Netherlands
as a maritime nation and the ability to deploy high-quality navy units were taken into
account in the Dutch government’s decision-making regarding the RNLN participation in
multinational fleet operations. The missions always received international, and especially
British and American, appreciation and respect. The fact that political objectives such as
international influence, export orders or immediate influence on the land front were not
always realised probably had more to do with the expectations of the Dutch government
being too high than with the navy’s operational execution.
Multinational fleet operations as a new form of Dutch gun boat diplomacy

At the beginning of this study, it is stressed that after 1945 national interests in conflict
situations could still be safeguarded by a form of gunboat diplomacy in a multinational
context. Several multinational fleets, decreed by the UN, NATO or WEU, made use of types of
deployment, such as forward presence in a constabulary role and power projection, that
could be associated with unilateral gunboat diplomacy. Because these were employed in
multinational peacekeeping or peace enforcement missions, these actions became internationally more acceptable. This point of view, developed by the British researchers
M. Pugh, J. Ginifer and E. Grove, was lacking in the historiography on Dutch foreign
and security policies regarding, for instance, the missions in Korea, the Persian Gulf or
former Yugoslavia.
According to the maritime strategist K. Booth, the fact that medium-sized countries
such as the Netherlands participated in multinational missions could be traced back to
an obvious fact. Even if they had wanted to conduct these missions unilaterally, the requirements for these operations were so stringent and the situations in which a navy had
to intervene were so very different, that it was hard to imagine that they could have done
so. For these less powerful countries, it would also have been often politically undesirable, both at national and international level, to want to conduct this type of operation
unilaterally. By participating in multinational fleet operations such as the one in the Persian Gulf around 1990, they could confirm a commitment of their national forces in the
international arena, locally and strategically, military-maritime or otherwise. But even
more important: in this way they could exert more influence and thus they could easier
achieve national objectives than through an unilateral mission. In addition, through the
participation or support of major English-speaking allies, the missions discussed above
ultimately met the conditions mentioned by J.H. Dalton, i.e. that they had to be directed convincingly, and that they had to show a collective political will and policy.
The fact that these medium-sized countries and their navy units were comparatively
small did not diminish the importance of their fleet participation. As the strategists Booth,
K.J. Holsti and E.W. Luttwak remarked, it was all about their maritime sovereignty,
because a ship symbolises national instead of only military-maritime power. After all, by
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being able to deploy its men-of-war worldwide, a country showcases its full national force
and prestige in the field of military, technical and intellectual capabilities. Furthermore,
thanks to the free navigation in international waters – and in contrast to land and air forces – naval vessels were not faced with tricky sovereignty issues such as overflight rights or
having to cross borders with rolling stock. Above all, fleet deployment carried fewer risks
– including political risks – than a mission involving boots on the ground. This allowed
medium-sized powers, including the Netherlands, to defend their national interests. As
naval historian J.R. Hill has remarked, as soon as such countries determine the scope of
their own vital interests under threat, and decide to use military power, they will try to
keep their instruments of power under their own control as much as possible. The characteristics typical of fleet deployment and war ships as a symbol of state sovereignty made
it possible for governments to pursue their own policy objectives in a multinational fleet,
with their own units under immediate national political control.
In Korea, the Middle East and the conflict in former Yugoslavia, the Netherlands felt
threatened by international instability. Dutch national territory and prosperity, overseas
interests or the international rule of law were directly or indirectly at stake. In all of these
cases, to a greater or lesser degree, the position and reputation of the Netherlands in relation to the United States also played a role, as the US was the ‘superpower of choice’. This
also applied to several Western coalition partners, such as Great Britain, that saw its territorial integrity, political independence and world view under threat. In the eyes of many
governments, including the Dutch government, the most appropriate contribution to the
coalitions led or supported by the US was the deployment of men-of-war.
The inherent range of navy ships (being able to operate independently at long distance
and exert military-diplomatic influence) gave these platforms the opportunity to be present
in a crisis area relatively quick and, for the Netherlands and other coalition partners, to
assume more limited obligations than boots on the ground or aircraft operating from land.
After all, these operations were mostly conducted in international waters. In addition, the
deployment of maritime units prevented undesired involvement in the first stages of a crisis,
at a moment when national objectives were not yet fully crystallised and policy could still be
fine-tuned while the ships were in transit. The fact that the UN or the WEU mandated these
operations, that were de facto led or supported by the us, proved to be quite useful to the
government in terms of gaining even more national political support for these missions.
Conclusion

With its participation in out-of-area deployments after 1945, the RNLN proved that in
fact it has always been able to conduct a mix of tasks in both the higher and the ‘new’
lower spectrum of force in both brown water and blue water environments. The reason
behind this was that, thanks to the constant factors in foreign policy in the period 19501990, the navy leadership was able to retain both anti-submarine warfare tasks in the
north-east Atlantic and a doctrine and the capability to carry out global presence and
constabulary tasks throughout the whole spectrum of sea power.
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ace	
Allied Command Europe
aclant	
Allied Command Atlantic
ad 70	Atlantische defensie in de jaren zeventig
ada	Adviesraad Defensie Aangelegenheden
afsouth	
Allied Forces in Southern Europe
agbf	
Arabian Gulf Battle Force
aiv	
Adviesraad Internationale Vraagstukken
al	
antiluchtdoel
alindien	
Amiral en commandant la zone maritime de l’océan Indien
alri	
Angkatan Laut Republik Indonesia
anzac-project	
Australian New Zealand fregatten-project
anzam	
Australia, New Zealand and Malaya [alliance]
aov	Adviescommissie inzake vraagstukken van Ontwapening en
internationale Veiligheid en Vrede
arp	Anti-Revolutionaire Partij
asm	
Air-to-surface missile
atas	Active Towed Array System
atp	
Allied Tactical Publication
avd	Audiovisuele Dienst
avv	Adviesraad Vrede en Veiligheid
awacs	
Airborne Warning And Control System
b.d.	buiten dienst
bbc	
British Broadcasting Corporation
bbe-m	
Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers
bdz	bevelhebber der Zeestrijdkrachten
be	België
belnav	
Belgium Navy
benesam	Belgisch-Nederlandse Samenwerking
bmd	
Ballistic Missile Defence
bnp	bruto nationaal product
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bns	
Belgian Navy Ship
brd	Bondsrepubliek
brt	bruto registerton
b.v.	besloten vennootschap
bz	
Buitenlandse Zaken
c	commandant
cbs	
Columbia Broadcasting System
ccrak	
Covert Clandestine and Related Activities, Korea
cda	Christen-Democratisch Appèl
cdr	Commandeur
cds	chef Defensiestaf, vanaf 2005 commandant der Strijdkrachten
centcom	
Central Command
cento	
Central Treaty Organization
chu	Christelijk-Historische Unie
cia	
Central Intelligence Agency
cic	
Commander in Chief
cinccent	
Commander in Chief Central Command
cincfleet	
Commander in Chief, Fleet (Royal Navy)
cinchan	
Commander in Chief Channel
cinclant	
Commander in Chief Atlantic
cincnav	
Commander in Chief Navy (Italian Fleet)
cincsouth	Commander in Chief South
cms	chef Marinestaf
cns	
Chief of Naval Staff
comairsouth	
Commander, Allied Air Forces, Southern Europe
comarairmed	
Commander Maritime Air Forces Mediterranean
comnavfe	
Commander Naval Forces Far East
comnavforjap	Commander U.S. Naval Forces, Japan
comnavsouth	Commander Allied Naval Forces Southern Europe
comstrikforsouth	
Commander Naval Striking and Support Forces Southern Europe
comsubmed	
Commander Submarines Mediterranean
comusnavcent	
Commander U.S. Naval Forces, Central Command
comweuconmarfor	
Commander weu Contingency Maritime Force
coqc	
Commanding Officers Qualifying Course
cpn	Communistische Partij van Nederland
csce	
Commission on Security and Cooperation in Europe
cse	Conventionele Strijdkrachten in Europa
ctf	
Commander Task Force
ctg	
Commander Task Group
ctu	
Commander Task Unit
cvcs	Comité Verenigde Chefs van Staven
cvse	
Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa
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czmned	commandant der Zeemacht in Nederland
czsk	Commando Zeestrijdkrachten
d66/d’66	Democraten 66
dab	Directie Algemene Beleidszaken
dam	Directie Afrika en Midden-Oosten
dav	Directie Atlantische Samenwerking en Veiligheidszaken
defac	Defensie Accountantsdienst
defat	Defensieattache
dgpz	directeur/Directoraat-generaal Politieke Zaken
dio	Directie Internationale Organisaties
dmkm	directeur/Directie Materieel Koninklijke Marine
dnw	Directie navo- en weu-zaken
doa	Directie Azië en Oceanië
dpc	
Defence Planning Committee
dr	
Defensieraad
dvvo	Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie
eastlant	
Eastern Atlantic
ecc	
Egyptian Coordinating Committee
ecmm	
European Community Monitoring Mission
edg	Europese Defensie Gemeenschap
eg	Europese Gemeenschap
eod	Explosieven Opruimings Dienst
eps	Europese Politieke Samenwerking
esm	
Electronic Support Measures
eu	Europese Unie
evd	Economische Voorlichtingsdienst
fal	
Fusil Automatique Léger
fls	
Forward Logistics Site
fns	
French Navy Ship
fofa	
Follow on forces attack
fost	
Flag Officer Sea Training
fry	
Federal Republic of Yugoslavia
gcc	
Gulf Cooperation Council
gi	lid van de Amerikaanse strijdkrachten. Afgeleid van
‘Government Issue’ of ‘General Issue’, oorspronkelijk refererend
aan ‘galvanized iron’, zoals gebruikt bij de logistieke dienst van
de Amerikaanse strijdkrachten
gnm	Van der Giessen-de Noord Marinebouw b.v.
gpv	Gereformeerd Politiek Verbond
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gw-fregat	geleidewapenfregat
hek	
Handelingen Eerste Kamer
hkv	
Hogere Krijgskundige en algemene Vorming
hm	
Her/His Majesty’s
hmas	
Her/His Majesty’s Australian ship
hmcs	
Her/His Majesty’s Canadian ship
hmg	
Her/His Majesty’s Government
hmnzs	
Her/His Majesty’s New Zealand ship
hms	
Her/His Majesty’s ship
hops	Hoofd Operaties
hplan	Hoofd Plannen
Hr.Ms.	Harer Majesteits
hsa	Hollandse Signaal Apparaten
htk	
Handelingen Tweede Kamer
iaea	
International Atomic Energy Agency
idex	
International Defence Exhibition and Conference
iff	
Identification, friend or foe
ifor	
Implementation Force
iiss	
International Institute for Strategic Studies
imo	International Maritime Organization
ims	
International Military Staff
inf	
Intermediate-Range Nuclear Forces
interfet	
International Force for East Timor
isr	
International Staff Registry
i&w	
Indication and Warning
janpp	
Joint Anglo Netherlands Naval Plans and Policy Committee
jcs	
Joint Chiefs of Staff
Jhr.	jonkheer
jna	
Jugoslovenskaja Narodna Armija (Joegoslavische federale leger)
jtfme	
Joint Task Force Middle East
kim	Koninklijk Instituut voor de Marine
kl	Koninklijke Landmacht
kla	
Kosovo Liberation Army
kltz	kapitein-luitenant-ter-zee
klu	Koninklijke Luchtmacht
km	Koninklijke Marine
kma	Koninklijke Militaire Academie
kmr	Koninklijke Marine Reserve
knil	Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
knrv	Koninklijke Nederlandse Redersvereniging
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kol	Kolonel
kolmarns	
Kolonel der mariniers
koza	Bureau Koopvaardijzaken van de Marinestaf
kpm	Koninklijke Paketvaart Maatschappij
ktz	kapitein-ter-zee
kvmo	Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
kvp	Katholieke Volkspartij
l-fregat	luchtverdedigingsfregat
lpd	
Landing Platform Dock
lph	
Landing Platform Helicopter
lsl	
Landing Ship, Logistic
lsmr	
Landing Ship Mechanized Rocket
lst	
Tank Landing Ship
ltz	luitenant-ter-zee
majmarns	Majoor der mariniers
marconfor	
Maritime Contingency Force
marstaf	Marinestaf
marva	
Marine Vrouwenafdeling
marvo	Marine Voorlichtingsdienst
maz	Ministerie van Algemene Zaken
mc	
Military Committee (navo)
mcm	
mine countermeasure
mcmv	
mine countermeasure vessel
md	
Mijnendienst
mda	
Mine Danger Area
mdap	
Mutual Defense Assistance Program
meko-fregat	
Mehrzweck-Kombination fregat
mfo	
Multinational Force and Observers
m-fregat	multipurposefregat
midkm	Militaire Inlichtingendienst Koninklijke Marine
mif	
Multinational Interception Force
Mindef	minister van Defensie
mld	Marine Luchtvaartdienst
mnc	
Major nato Command
mnf	
Multinational Force
mod	
Ministry of Defence
modnlnavy	
Ministry of Defence Netherlands Navy
mr	
ministerraad
mrl	
Multiple Rocket Launcher
ms	motorschip
msc	
Military Staff Committee
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mvd	ministerie van Defensie
mvm	minister/ministerie van Marine
mvo	
ministerie van Oorlog
na	Nationaal Archief
nac	
North Atlantic Council
nag	
Northern Arabian Gulf
nar	
Notulen Admiraliteitsraad
nato	
North Atlantic Treaty Organization
navo	Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
ncs	
Naval control of shipping
ndvn	Nederlands Detachement voor de Verenigde Naties
nelconcyp	
Netherlands Contingent Peace Force Cyprus
nevesbu	Nederlandse Verenigde Scheepsbouw Bureaus
nimh	Nederlands Instituut voor Militaire Historie
nipo	Nederlands Instituut voor de Publieke Opiniepeiling
nivv	Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken
nl	Nederland
nmr	Notulen Ministerraad
npg	
Nuclear Planning Group
nsng	Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea
oas	Organisatie van Amerikaanse Staten
ob	Onderzeebootbestrijding
ockm	Operationeel concept Koninklijke Marine
onuca	
Observadores de las Naciones Unidas para Centroamérica
opec	
Organization of the Petroleum Exporting Countries
ops	Operaties
osrd	
Opsporings- en Reddingsdienst
ost	
Operational Sea Training
ovse	Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
pap	
poisson auto-propulsé
pcms	Plaatsvervangend chef Marinestaf
pg	Perzische Golf
plo	
Palestine Liberation Organization
plv.	plaatsvervangend
ppr	Politieke Partij Radikalen
pr	
Public relations
psp	Pacifistisch-Socialistische Partij
pv	Permanente vertegenwoordiging
pvda	Partij van de Arbeid
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qpo	
Qua Patet Orbis (zo wijd de wereld strekt)
ra	
Reinforced Alert
raf	
Royal Air Force
ran	
Royal Australian Navy
ratog	Rocket-assisted take-off gear
rdf	
Rapid Deployment Force
rdm	Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
rfa	
Royal Fleet Auxiliary
rhib	
Rigid Hull Inflatable Boat
rita	Richtlijnen van Tactische Aard
rn	
Royal Navy
rnn/rnln	
Royal Netherlands Navy
roe	
Rules of engagement
rpf	Reformatorische Politieke Federatie
rpg	
Rocket-propelled grenade
rrf	
Rapid Reaction Force
rsv	Rijn Schelde Verolme
rusi	
Royal United Services Institute
saceur	
Supreme Allied Commander Europe
saclant	
Supreme Allied Commander Atlantic
saclantrepeur	
saclant Representative in Europe
sam	
surface-to-air missile
sar	
Search and Rescue
satcom	
Satellite Communications
sbn	schout-bij-nacht
sbs	
Special Boat Service
scms	Souschef Marinestaf
sdr	
Strategic Defence Review
seato	
South East Asia Treaty Organization
ser	Sociaal-Economische Raad
sewaco	Sensor-, Wapen- en Commando(bedrijf )
sfl	
Striking Force Atlantic
sfor	
Stabilization Force
s-fregat	standaardfregat
sg	
secretaris-generaal
sgp	Staatkundig Gereformeerde Partij
sib	Semi-statisch Informatie Beheer, Ministerie van Defensie
sif	
Selective Identification Feature
sigint	
Signals Intelligence
sipri	
Swedish International Peace Research Institute
slocs	
Sea lines of communication
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snfl	
Standing Naval Force Atlantic
snfm	
Standing Naval Force Mediterranean
snome	
Senior Naval Officer Middle East
spd	
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
ssm	
surface-to-surface missile
ssn	
Ship submersible nuclear (nuclear submarine)
sstr	Stability, Security, Transition, and Reconstruction
stanavforchan	
Standing Naval Force Channel
stanavforlant	
Standing Naval Force Atlantic
stanavformed	
Standing Naval Force Mediterranean
stas	staatssecretaris
StasMar	staatssecretaris van Marine
te	
Task Element
tg	
Task Group
tni	
Tentara Nasional Indonesia
tu	
Task Unit
ueo	
Union de l’Europe occidentale
uhf	
Ultra High Frequency
uk	
United Kingdom
uk/nl	
United Kingdom/Netherlands
uk/nl Landing Force	United Kingdom/Netherlands Landing Force
un	
United Nations
unef	
United Nations Emergency Force
unef	
United Nations Emergency Force
unficyp	
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
unhcr	
United Nations High Commissioner for Refugees
unifil	
United Nations Interim Force in Lebanon
unipom	
United Nations India-Pakistan Observation Mission
unmee	
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
unmih	
United Nations Mission in Haïti
uno	
United Nations Organisation
unogil	
United Nations Observer Group in Lebanon
unpf	
United Nations Peace Forces
unprofor	
United Nations Protection Force
unscom	
United Nations Special Commission
unscr	
United Nations Security Council resolution
untac	
United Nations Transitional Authority for Cambodia
untea	
United Nations Temporary Executive Authority
untso	
United Nations Truce Supervision Organisation
unyom	
United Nations Yemen Observation Mission
u.s.	
United States
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usmc	United States Marine Corps
usn	
United States Navy
uss	
United States ship
ussr	Unie van Socialistische Sovjetrepublieken
vadm	viceadmiraal
vadv	Verkeersadviseur
vae	Verenigde Arabische Emiraten
vcns	
Vice Chief of Naval Staff
vcs	
Verenigde Chefs van Staven
vhf	
Very High Frequency
vip	
Very Important Person
vk	Verenigd Koninkrijk
vls seawolf
Vertical Launch Seawolf
vn	
Verenigde Naties
vokim	vlagofficier belast met de officiersvorming op het kim
vom	
vlagofficier Materieel
vop	
vlagofficier Personeel
vr	Veiligheidsraad
vrc	Volksrepubliek China
vs	
Verenigde Staten
vvd	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
wd	Wapentechnische dienst
weu	
West-Europese Unie
wnd.	waarnemend
wp	Warschaupact
wu	Westerse Unie
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Bombardementsposities TG 95.1 bij Choda-Sok To en de Taedong delta 1951-1953
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