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Historische zeeroverij
De piraterij op de Afrikaanse - vrijwel uitsluitend de
NoordaÍiikaanse - kus1, is ccr.r in de geschiedenis van
de Nederlandse sclreepvaart voortdurend terugkerend
olgemak. De Barbarijse zeerovels, opererend vanuit
kuststeden als Algiers. verrijkten zich aan schepen en
ladingen van Europeanen en hielden vele beman-
ningsledcn van de veroverde schepen als slaalgevan-
gen. De Nederlandse Republiek trachlte de piraten in
toom te houden door enerzi-jds verdragen te sltLiten
cn andezi.jds or]tzag door vertoon van macbt al te
drvingen. Machtsvefioon ging soms over in een straf-
expeditie. Mool-' Lambert - in I ó l8 - en De Ruyter -
in 1662 en I 664 - en Van Ghent - in 1670 - leerden
de Algelijnse piraten mores. Aidoende bleken die
strafexpedities niet. In de achttiende eeuw werd dc
piraterij afgekocht met geschenken, evenmin tl.tet
blijvend resultaat. De Algerijnen bleven hun luclatie-
ve bedrijf voortzetten, tot in de vorige eeuw toe. Na
de Napoleontische oorlogen trad de Koninklijke ma-
rine, in wat wel de ,,wedergeboorte van de Neder-
landse zeemacht" is genoemd, wederom op tegen de
Algerijnen. Op 27 augustus 181ó bombardeerden een
Brits eskadel en een veel kleiner Nederlands snraldeel
de stad Algiers. De Dey betoonde zich na dit bombar-
dement inschikkelijk en tiet een groot aantal chris-
tenslaven vrij. De bevrijden waren hoofdzakeliik af-
komstig van het Italiaanse schiereiland en van andere
aan de Middellandse Zee liggende Europese landen.

door
drs. G. M. W. ACDA
kapitein-luitenant ter zee

Als cnige vertegenrvoordigers van Westeuropese lan-
den bevonden zich Nederlanders en Engelsen onder
de vrij gelaten zeeliedenr). Een dehnitief ejnde aan
de piraterij van Algiers uit, kwam niet eerder dan in
1830. toen Frankriik Algiers bezette 'z).

Hedendaagse zeeroverij
NRC-Handelsblad van 3 december 1982 meldt het
volgcnde on<Jer-de kop ..Nederlands schip doelwit pi-
raten in haven Nigeria": ,.Groningen/Lagos. J dec. -
Het Ncderlandse vrachtschip de Baltic (2700 ton) is

afgelopen dinsdag het doelwit geweest van een aanval
van piraten toen het schip buiten de haven van Lagos
in Nigelia lag le wachten om gelost te worden. De
twaalÍkoppige bemanning van het schip, merendeels
Nederlanders, bleef ongedeerd. Een woordvoerder
van Seatrade in Groningen, de eigenaar van het
schip, heeft dit gisteren bevestigcl. Het ging om een
stuk of Lien piratcn die Ínet een bootje langszij waren
komen varen. De bemanning van de Baltic wist zich.
toen zij de piraten aan boord zagen korrlen, in veilig-
heid te stellen door zich op te sluiten in de machine-
kamer. aldus de woordvoerder. De piraten vertrok-
ken weer met wat ,,meubilair" van de Baltic waaron-
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BolnbÀrdement van Algiers, 1816. De dricdekker op de roorgrond
is H.!1.S. ,,Impregnable" - vlàggcschip yan schout-bii-nacht l\'lilne.
Aan bakboord van het vlaggeschip cen Yaartuig ingeÍicht loor het
vuren van congrevische vuurpijlen, Schilderij van Nicolaas BaueÍ
(BNtH 59!29)
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Bombardement ràn Algiers, 1816. Rcchts H.NI.S.,,lmpregnable".
links vàn hct midden de driedekker H.M.S,,,Queen Charlorte" en
links op de voorgrond Zr.!Ís. ,,Eendracht". Aquarel ïan Sutherland
naar 1'. Whitcombe. (BlIH 23+18)
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Het ni€uÍíe havencomplcx te Lagos
(Foto Kon. Boskrlis Westminster)

der een televisietoestel. De lading van de llaltic' vis,

lieten de piÍaten ongemoeid. aldus de woordvoerder
van Seatrade die over het incident contact heeft ge-

had r.net de Nederlandse kapitein van het schip Vol-
gens berichten in de Nigeriaanse pers zijn naderhand

vier piraten tijdens een vuurgevecht met een pa-

trouiileboot van de Nigeriaanse marine, die door de

Nederlandse kapitein van de Baltic zou zijn gervaar-

schuwcl. gedood. Vier andere piraten werden door het

treffen. dat woensdag zou hebben plaatsgevonden' ge-

wond. De woordvoerder van Seatrade zei hierover

niets te hebben vernomen van de kapitein van de

Baltic. Aanvallen van piraten op schepen voor de

kust van met name Nigeria zijn al enkele jaren sche-

ring en inslag".
De- overval-van het ms ,,Baltic" (2468 ton dw'
bouwjaar 1979) is geen incident, maar een voorbeeld

van het soort overvallen dat bij herhaling op de rede

van Lagos plaaLsvindt. Omdat de piraten steeds dries-

ter beginnén op te treden en vaker geweld gebruiken'

Iopen inmiddels niet alleen de aan boord aanwezige

soederen maar ool de oprarettden geraar' De Fede-

i^ti. van Werknemer.organi:aties in de Zeevarn
(FWZ) te Rotte Ídam wordt door individuele leden op

àe hoogte gehouden van de situatie op de Nigeriaanse

tust. tn tÓ8t komen meldingen binnen van dielstal

door havenarbeiders tijdens het lossen van schepen in

Nigeriaanse havens. De plaatselijke politie pakt de

gesiolen waar soms af, maar verkoopt het dart vaak ten

éigen bate door. Schepen die op de rede Iiggen wor-

dá overvallen en meer dan eens worden ook de hut-

ten van de bemanningsleden ieeggehaald. Een Grieks

containerschip wordt door piraten bezocht. waarbij

de container met de meest kostbare attikelen het

MAtil\EBl-,\l) lLl8:l

vooÍnaamste doelwit is. Beschikken de piraten over

het stuwplan'J Een Grieks vrachtschip lioudt drie mijJ

uit de kust op en neer. piraten komen iangszij en

klimn.ren aan boord. presenteren beide ankers en ter-

wijl éen ankerketting breekt maar het tweede anker

houclt. worclt het schip geplunderd. Een Engelse tan-
kel wortlt totaal leeggehaald, de bemanning houdt

zich schuil in de machinekan.rer gedurende zes uren

In juli 1981 wordt een Nederlands schip ven'ast dool
piraten die met bootjes met buitenboordnotol- langs-

,i.; ko*"n. De bemanning weet tc voorkomeÍr dat de

piraten aan boord komen, maar is cr wel getuige van

dat andcre schepen beroofd worden. Lloyds List van

25 septembel l98l bericht dat vrachtschepen voot

Lagos soms maanden moeten wachten voordat zij ge-

losi kunnen worden en dat sinds 1978 cleze wachten-

de schepcn in toenemende mate door piraten over-

m.s. ,,Baltic" (2,168 toÍ dw., bj. l9?9). (Luchtfoto Aerophoto Eeld€)
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vallen worden. De aanvankelijke tegenmaatregel:
meer dan twaalf mrjl uit de kust gaan liggen, blijkt in
1981 niet meer aÍdoende.
De Nigeriaanse pers maakt zell ook melding van pi-
raterij en smokkelarij. De Daily Times van 3l juli
l98l vertelt van piraterij vanuit Dawes Island, een ei-
land ongeveer acht mijl van Port Harcourt. De pira-
ten hebben. volgens de Dail5 Time'. een rereniging
opgericht met de naam ,,1 agree-die Social Club". Het
lidmaatschap is mogeÍijk voor jonge mannen en

vrouwen die goed kunnen z\À/emmen en duiken en
bereid zijn hun leven te offeren voor het belang van
de vereniging. Lloyds List van 16 november l98l
meent dat Nigeria lorse maatregelen tegen de pirate-
rij moet nemen. Erkend wordt dat de onbetrouwbaar-
heid van het beveiligingspersoneel in de havens een
probleem voor de autoriteiten is. Het opzetten van
een nieuwe en onkreukbare veiligheidsdienst stuit in
Nigeria op constitutionele bezwaren: naast de krijgs-
rnacht en de politie is volgens de wet het bestaan van
een derde gewapende macht niet mogelijk. Door een
intensievere patrouillering van havens en vaarwegen
door de Nigeriaanse marine is de piraterij enigszins
afgenomen. Lloyds List vermeldt tenminste dat het
gemiddelde van 1980 van twaalf overvallen op zee-
gaande schepen per dag in 1981 niet meer gehaald is.
In november l98l stelde de Britse Hoge Commissaris
te Lagos een nota met bijlage samen over de piraterij
in de Nigeriaanse wateren. Namens de EG-landen
bood de Britse Hoge Commissaris deze nota de Nige-
riaanse overheid aan. De bijlage van de nota geeft een
overzicht van het aantal overvallen op schepen van
de EG-landen in de periode januari tot en mer
november 1981. Dat overzicht geeft het volgende
beeld:
lidstaat

België
Denemarken
West-Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Ital ië
Nederland
Verenigd Koninkrijk

tolaal aantal overvallen
januari t/m november l98l

2
l3
l0
t4
t] 3

l

8

.64
1l

M. Epema-Brugman (Partij van de Arbeid) en H. C.

Couprie (Christen Democratisch Appel) stellen de
minister van verkeer en waterstaat op 19 november
l98l schriftelijk de volgende vragen:
I Is het waar, dat nog steeds koopvaardijschepen,

die op Nigeria varen, emstig last hebben van zee-
roverij? 1)

2 Heeft het gezamenlijk optreden van de ambassa-
deurs van de EG-landen bij de Nigeriaanse autori-
teiten geleid tot een verbetering van die situatie?
Doet dergelijke zeeroverij zich ook voor in andere
wateren? Zo ja, waar?
Welke stappen denkt u te nemen om mens en
goed aan boord van Nederlandse schepen beter
tegen pirated.j te beschermen?

Op l0 december l98l geeft de minister van verkeer
en waterstaat het volgende antwoord: ,,Hierbij doe ik
u toekomen het antwoord op vragen van de leden
Epema-Brugman en Couprie inzake zeeroverij in Ni-
geria.
I Uit inlormatie verkregen van de Nederlandse am-

bassade te Lagos alsmede van Nederlandse reders-
organisaties en organisaties van zeevarenden is ge-

bleken dat nog steeds koopvaardijschepen liggend
in Nigeriaanse wateren het doelwit zijn van aan-
vallen door zeerovers. Sedert het begin van dit
jaar werden zeven van dergelijke aanvallen op
Nederlandse schepen ter ambassade gemeld.
Hoewel de afgelopen jaren door de ambassadeurs
van de EG-landen en andere betrokken OESO-
landen verschillende malen stappen ondemomen
zijn bij de Nigeriaanse auto teiten heelt e.e.a.
slechts tijdelijk tot verbetering van de situatie ge-

leid. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat ondanks de
oprichting in maart jl. in Nigeria van een speciale
havenpolitie en kustwacht ter bestrijding van de
piraterij het resultaat hiervan volgens verklarin-
gen van gezagvoerders van bezoekende Neder-
landse schepen minimaal is als gevolg van veel-
vuldige defecten aan de patrouilleboten.
Behalve in Nigeriaanse wateren hebben zich inci-
denteel ook gevallen van zeeroverij voorgedaan in
andere Westafrikaanse landen en het Verre Oos-
ten.
De wijze waarop bedoelde overvallen op schepen
en de daaruit voortvloeiende gevolgen het beste
bestreden kunnen worden maakt regelmatig on-
derwerp van overleg uit in zowel EG- als OESO-
verband. Recentetrjk is in EG-kader besloten tot
een gecoórdineerd optreden van de EG-lidstaten
in Lagos, waarbij wederom aangedrongen zal wor-
den op het nemen van maatregelen met een meer
permanent karakter. Ook over gevallen van pira-
terij welke zich voorgedaan hebben in de wateren
tussen Singapore en lndonesië (Phillips Channel)
is inmiddels door de Nederlandse ambassades in
beide landen contact opgenomen met de betrok-
ken autoriteiten. Voorts vindt in Nederland over-
leg plaats tussen de Ministeries van Verkeer en
Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Justitie, als-
mede met vertegenwoordigers van de organisaties
van reders en zeevarenden, teneinde te trachten
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De Nigeriaanse autoriteiten lijken van goede wil om
de pirateÍij te bestrijden. De in Nigeria verschijnende
National Concord van 7 januari 1982 meldt in ieder
geval de vestiging van een speciaal politie-comman-
do dat belast wordt met toezicht en inspectie van de
havens,
De Federatie van Werknemersorganisaties in de Zee-
vaart heeft zich in juni 1981 tot de minister van bui-
tenlandse zaken gewend om hem wederom te verzoe-
ken aandacht te besteden aan de piraterij in de Nige-
riaanse wateren. Als het gezamenlijk optreden van
ambassadeurs van EG-landen te Lagos weinig merk-
bare gevolgen heeft in het belang van de veiligheid
van zeevarenden, schrijft de Federatie enkele fracties
van politieke partiien in de Tweede Kamer. De leden
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m.s.,Àedlloyd Steenkerk" (8292 brt., bj. 1960). (Foto Hans J6-
cobs)

ecn optimale bescherming van bemanning, schip
en lading te verwezenlijker.r"'t).

De antwoorden van de minister worden door het Ka-
merlid Epema-Brugman doorgegeven aan de FWZ.
Daarmee is de zaak voor de politiek voorlopig weer
rond. Echter niet voor de zcevarendcn op de Westa-
Íiikaanse kust. De overvallen op schepen bhjven ge-
ivoon doorgaan en de Nederlandse koopvaardij komt
extra in het nieuws als op l7 augustus 1982 het m.s.
..Nedlloyd Steenkerk" wordt beroold en twee opva-
lenden daarbij gewond worden.
Stuurman H. Hovenkamp wordt door een 9 mm. ko-
gel in de bovenarm geraakt en een matroos komt er
goed af omdat een kogel boven zijn rechteroog weg-
schampt 5). De FWZ komt naar aanleiding van de
aanval op het m.s. .,Nedlloyd Steenkerk" op l2 okto-
ber 1982 met het volgende persbelicht:

Aan de redactie

F-Ilt.Z. wil bescherming zaevarande n op.le liust wn
West-Áf i ku.

In een brief aan de Koninklijke Nederlandse Reders-
vereniging heeft het bestuur van de Federatie van
Werknemersorganisaties in de Zeevaafi geëist dat de
\ederlandse reders op zo kort mogelijke termijn die
maatregelen treffen welke effectief tot gevolg hebben
dat de opvarenden van Nederlandse schepen zowel in
de lravens als op de ankerplaatsen van de West-Afri-
kaanse kust afuoende worden beschermd.
Aanleiding tot deze brief zijn de vele klachten gedu-
rende de achterliggende maanden van Nederlandse
zeevarenden waarin melding wordt gemaakt van ge-
wapende roofovervallen. Negatief hoogtepunt in deze
berichten is de overval op de rede van Lagos van het
rn.s.,,Nedlloyd Steenkerk" waarbij twee opvarenden
door kogels werden getroffen. Het verslag dat de be-
manning van het m.s. Nedlloyd Steenkerk aan de
F.W.Z. zond over hun belevenissen van een maand
op de West-Afrikaanse kunst volgt hieronder:

Quote:
.,Het m.s. Nedlloyd Steenkerk is aangekornen in de
eerste West-AÍiikaanse haven Apapa op l7 augustus

\I\RI\EBLAD ]98]

1982. Vervolgens zijn de havens Cotonou, Lome,
Abidjan, Dakar, Banjul, Freetown en Monrovia be-
zocht.
Hiema moeten nog worden aangelopen de havensle-
den Abidjan, Tema, Douala, Owendo, Pointe Noire
en Matadi.

Apapa/Lagos
Op de rede ten anker liggend, 5 mijl uit de kust, zijn
wij overvallen door piraten. In eerste instantie werd
geprobeerd om deze piraten te verjagen, welke poging
is opgegeven toen er met vuurwapens op ons werd
geschoten. Twee opvarenden werden daarbij door ko-
gels velwond. Toen iedereen zich Leruggetrokken had
in de accommodatie zijn de overvallets te ongeveer
middernacht aan boold gekomen, hebben een tweede
anker laten vallen en zijn tot 05.30 in de morgen be-
zig geueest om verschillende container. en ruimen
open te breken en geheel ofgedeeltelijk leeg te roven.
Enige hulp van de wal (dokter, politie enz.), ondanks
herhaaldelijke oproepen per V.H.F- bleel uit. Te
13.00 zijn we langs de kade algemeerd en is tevens
een dokter aan boord verschenen voor de twee ge-
wonden.
Langs de kant liggend in Apapa hebben we een aan-
tal ,,bow and arow men" in dienst genomen en ver-
der geen last gehad van overvallen. Wel zijn tijdens
de binnenligtijd 3 andere schepen overvallen en be-
roofd. Van slachtoffers' hierbij is ons niets bekend.
,,Bow and arrow men" kunnen niet op de rede aan
boold in dienst worden genomen.

Cotonou
Begin van de avond op de rede aangekomen, gemeld
en naar burten gestoomd en daar gaande gehouden
om zodoende eventuele overvallen tegen te gaan. De
volgende morgen weer opgestoomd richting haven.
Voor de haven liggend, ondanks het in dienst nemen
van wachtslui veel diefstal uit de lading.

Lome
Overdag aangekornen en gelijk voor de kant. Geen
hinder ondervonden wat betreft overvallen. Ook hier
weer erg veel diefstal uit de lading ondanks het in
dienst nemen van wachtslui.

Abidjan
Gewaarschuwd bij aankomst door m.s. ,,Nedlloyd



Madras" voor gevaarlijke situatie in Abidjan. M.s.
.,Nedllo1'd Madras" was de al'gelopen nacht overval-
len rvaarbij uiteindelijk een ove:'valler welke in bezit
was van pistool door de gealarmeerde politie aan dek
rverd aangehouden. Hier ontvingen wij ook het be-
richt dat op,10 mijl uit de kust bij Apapa een overval
had plaats gevonden op een Spaans schip waarbij 3

opvarenden zijn gedood. Wrj hebben zclf hiel in
Abidlan geen moeilijkheden ondervonden alleen ook
hicr weer veel diefstal, waaÍegen door ons of door
wachtslui niets te doen viel.

Dakar
Tijdens de korie ankertijd (wachten op loods en lig-
plaats). is het schip overvallen door pilaten, waarbij 4
mccltrossen uit het kabelgat ziju gestolen. Ook hier
werd door de wal geen enkele actie ondernomen.
Langs de kant liggend weer veel diefstal uit de lading.

Banjul
Schip gaande gehouden van begin avond tot de vol-
gende morgen ui1 voorzorg tegen ovcrvallen. DiefsLal
langs de kant liggend op zeer grote schaal, ondanks
wachtslui cn poJitiebewaking die trouwens net zo

hard meeroolden. Ofllcieren en ber.nanning met de

wacht aan dek rverderr bedreigd toen ze probeerden
hier iets tegen te doen. Opvarenden die een eindje
gingen rvanclelen wcrden direkt buiten de poofi be-
stolen.

Freetown
Op 13 september te 15.00 langszij gekomen. Ook hier
weer hetzclldc verhaal als in Banjul. Ondanks dat er
mecr politie, wachtslui en securil-v mensen aan boord
waren dan boolwerkct's, zeer gevaarlijke toeslaltd aan

dek voor oÍïciëren en benanning, die ook hiel weer
emstig bedreigd werdcn. Te 22.00 Jadingrverkzaam-
heden gestopt en ioods besteld en te 23.43 Frcetowll
ontvlucht met achterlating van een gedeelte van de
lading. De gevaarlijke situatie hier rverd ons helemaal
duidelijk toen een Russiscl.t schip zijn stuk kade al-
zette n.Iet een aaneengesioten rij containers twee
hoog.

Monrovia
Hier ook weer een nacht lang gaande gehouden op 20
rnijl uit de kust. mede op advies van de agent en ha-
yenautoritcitcn, teneinde overvallen tcgen te gaan.

Langs de kant liggend erg veel last van plundercnde
boot\\'erkers en andere figurcn die hoe dan ook toch
aan boold weten te komen."
Unquote

In de blief aan de Koninklijke Nedcrlandse Redem-
vereniging verwijt de F.W.Z. de reders een terughou-
dende houding die voor de zeevarenden niet Ianger
aanvaardbaar is. Betoogd wordt dat de F.W.Z. zich
van hct begin al aan heeft ingezet om te trachtcn via
nationaal cn internationaal overleg in het bijzonder
de Nigeriaanse overheid er-toe te bewegen afdoende
maatregelen te nemen.
Ofschoon meer dan eens toezeggingen van die strek-
king werden gedaan zijn de resultaten daarvan voor

-to

de zeevarenden onmerkbaar gebleven. Eerder kan

van het tegendeel rvorden gesploken. Waren voor-
Ireen de rovers-activiteiten voornamelijk gericht op
de lading, steeds vaker komt het voor dat ook de per-

soonlijke bezittingen van de opvarenden het doelwit
van de rovers zijn.
In het overleg op het nationale vlak heefL de F.W.Z.
een aantal suggesties gedaan en zijn ook weJ van ar.t-

dere zijde ideeën ter tafel gebracht om de opvarenden
en de schepen een redelijke male van bescherming te

bieden.
Gegeven het feit dat de diplomatie gezien cle resulta-
ten niet bij nachte is merkbare resultaten te bewerk-
stelligen is de F.W.Z. er toe overgegaan te suggeÍeren

dat de Koninklijke marine zijn oorspronkelijke taak
weer ter hand neemt.
Bijvoorbeeld door de stationering van een wachtschip
al dan niet in de territoriale wateren. Vanaf een der-
gelijk vaartuig zouden kleine bewapende cenheden
aan boord van Nederlandse schepen voor de duur
van hun verblijf geplaatst kunnen worden, dan wel
zouden Nederlatrdse schepen zich rond een dergelijke
KM-eenheid kunnen groeperen.
Gesuggereeld is voofts dat de beveiliging van de op-
varenden op de zelfde wijze ter hand zou ku:rnen
worden genomen als waarop dat met vliegtuigen is
gebeurd en wellicht nog plaats heeti. Al deze sugges-

ties zijn om uiteenlopende redenen door de autoritei-
ten van de hand gewezen als zijnde onuitvoerbaar.
Eveneens niet gehonoreerd werd de suggestie om
door de rederijen betrouwbaar particulier beveili-
gingspersoneel te laten inschakelen.
De F.W.Z. orrderkent de bezwaren welke aan alle sr"rg-

gesties kleven, zij is er zich van bewust dat een oplos-
sing bedenken minder ingewikkeld is dan die oplos-
sing in de praktijk toepassen. Tegelijkertijd wordt
echter evenzeer onderkend dat het niet langer kan
gaan zoals tot nu toe. De rovers treden stceds drasti-
schel op en gaan zich van vuurwapens bedienen, ne-
men gijzclaars, enz. Steeds sterkcr worcit dc neiging
van de opvarenden om zich vuurwapens aan te schaf-
len om de lading en zichzelf te beschermen. Dit geldt
in nog sterkere mate vool opvarenden van kleine
handelsvaart schepen die door het lager op het water
liggen van hun schip en de gerirrgere bezetting aan
boord zich in nog grotere mate bedreigd voelen dan
hun collega's aan boord van grote vaart schepen. De
F.W.Z. meent dat uit de neiging tot zichzelf willen
bewapenen zeer snel een onaanvaardbare Loestand
kan ontstaan. AIs er aanleiding is om opvarerden en
lading met vuurwapens te beschermen dan moet dat
gebeuren door professionele krachten. die zich door
de wetgeving van hun land beschcrmd weten tegen de
ge volgen van wapengebmik. Omdat die aanleiding er
is meent de F.W.Z. dat de suggestie om

het zij bewapende bescherming door de Koninklij-
ke marine

het zij bewapende bescherming doot een particuliere
vciligheidsdienst

opnieuw in overweging dient te worden genotnen.

Eíntle bericht
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De FWZ is vastbesloten. De Koninkhjke madne zal
de koopvaaldij de piraten van het hjl moeten ltou-
den. ln december 1982 komt de FWZ in haar eigen
pers hier nogmaals op terug 6). Als diplomatieke stap-
pen niel baten en de Nigeriaanse overheid bhjkbaar-
niet in staat is de veiligheid van Nige a bczoekende
schepen te garanderen, wat blijÍi dan anders ovet dan
beschelming met eigen middelen? En voor de Neder-
landse koopvaaldij moet bij,,eigen" middelcn roch
zeker gedacht worden aan de Neder-landse rr.rarinc.

Tegenmaatregelen
Het gedrag van de Nigeriaanse kapers moet tegenge-
gaan worden. daar zijn alle betrokkenen - met uit-
zondering van de piraten zelf- het over eens. Dc aan-
gewezen initiatielnemer voor de tegcnactie is de Ni-
geriaanse overheid. Politie, marine ofbeide zullen de
piraterij moetcn bestrijden. De Nigeriaanse zecnacht
beschikt over een groót aantal - voolal kleine -
schepen. De beide vlootbases van de Nigerianen
(Apapa bij Lagos en Calabar) bieden een thuishaven
aan 2 fregatien 7), 4 korvetten, 2 landingsschepen, 3

sleepboten, I opnemingsvaartuig, 1 opleidingsschip
en l3l patrouille vaartuigen van allerlei soorter eÍl
maten. Het zijn vooml deze patrou illevaartu igcn.
waarvan een groot deel zeer onlangs is velklegen. clie
de piratenbestrijding moeten uitvoeren. He1 perso-
neel van de Nigeriaanse marine bestaat uit 496 ofÏ-
cieren en 3553 schepelingen - allen vrijwilligers s).

Hoewcl de middelen voorhanden lijken. slagen de
Nigerianen cr echter niet - ol zelden - in. dit matc-
riaal in heL bestrijden van piraten doeltrcffcnd te ge-
bruiken. De langs diplomatieke lveg uitgeoelende
druk om het euvel van de kustrovedj aan tc pakken
heeft toL op heden àf slechts korte tijd èf helemaal
geen eÍÏèct gehad.
Zeifverdediging van opvarenden van koopvaardi.j-
schepen is een afweermiddel dat door de staatsl'ran-
delsvloot van de Sovjet Unie schijnt te worden toege-
past. Er zouden gewapende veiligheidsÍunctionaris-
sen aan boord van de Sovjet-schepen zijn. In ieder ge-
val hebben Russische schepen geen last van piraten.
Met opzet schrijfik over,,opvarenden" die gewapend
zouden zijn. Dit behoeven dus geen bemanrringsle-
den te zijn- Koopvaardijmensen zijn veelal niel geoe-
lend in het gebruik van wapens. althans niet in Ne-
derland. Gewapende zelÍbeschelming van de beman-
ning met eigen vuurwapens zal daalom weer andere
gevaren met zich brengen. Omdat een gewapende
wacht niettemin volgens het Russische voorbeeld -
aangenomen dat de Russen dankzij hun gewapende
zelfbeschermers en niel om andere redenen ver-
schoond blijven van piratcnbezoek - effectief is, stelt
de FWZ voor, een boord van Nederlandse koopvaar-
dijschepen enkele mariniers te plaatsen. Deze mari-
niers zouden zich, kort voordat heL koopvaardijschip
de Nigeriaanse territoriale wateren binnenvaart, aan
boord moeten begeven. Een Nederlands slationschip
,/ou. ali een loodsboot op kn:is.tlrtiorr, rlarinicrs
moeten afzetten en weeÍ aan boorcl nemen.
Welke zrjn de internationaal rechtelijke aspecten van
dit voorstel van de FWZ? In het begin van dit artikel
is met een historisclre aanioop weliswaar de functie

van de zeemacht als pirarenbestrjjder geïllustreerd,
maal daarmee wil niet gezegd zijn dat de Algerijnse
zeerovers van l8l6 in alle opzichten overeenkomen
met de Nigeriaanse piraten van vandaag. ln Nigeria
vindt niet een door de Nigeriaanse staat georganiseer-
de loof plaats, maar diefstal door Nigeriaanse onder-
danen gepleegd binnen Nigeriaans lechtsgebied. De
praktijken van de Nigeriaanse piraten lijken zells
veel op wat inwoners van het Engelse Devon rond dc
jaarwisseling 1982-1983 presteerden. Het onder Pa-
namese vlag en onder gezag van een Nederlandsc ka-
pitein varende m.s. ,,Johanna" liep op oudejaars-
avond 1982 voor de kust van Dcvon aan de grond en
werd vervolgcns dool de plaatselijke bevolking leeg-
geplunderd e). Niemand zal ru geltjk deze Engelse
jutters van zeeloverij beschuldigen. omdat zeeroverij
geaclrt wordt zich al te spelen op een plaats die bui-
ten de rechtsn.racht van enige staat valt. Daa|om zijn
volgens Nigeriaans recht de piraten voor Lagos gewo-
ne dieven. die door de Nigeriaanse overheid velvolgd
behoren te worden. Nigeria heefï imnen de grens
van haar territoriale zee gesteld op 30 zeemijlen uit
de kust en binnen deze grens vindt de Nigeriaanse pi-
raterij plaats. Ncderland erkent een terdtoriale zee-
grens van l2 zeen.rijlen (en kan daarom de Nigeriaan-
sc dieven ,,zeerovers" noemen. voorzover ze buiten
de l2 zeemijl-grens opereren) maar houdt - on.r
moeilijkheden te voorkomen - in het algemeen reke-
ning met eenzijdig vastgestelde grenzen die verder
dan I2 zeerrijlen uit de kust liggen. De aanwezigheid
en de mogelijke activiteiten van mariniers aan boord
van Nederlandse koopvaardijschepen zouden dus
plaatsvinden in territoriaal zeegebied van Nigeria.
Bovendien zou Nigelia het oplreden van mariniers
niet zien vanuil het oogpunt van bestrijding van zee-
lovelij.
Om met gewapende militairen het teritoriaal gebied
van een andere mogendheid dan waartoe de militai-
rcn behoren zelfs maar door te trekken. is de toestem-
ming van de te bezoeken staat vereist. Hel is aan Ne-
derlande schepen in de Nigeriaanse tenitoriale wate-
ren dan oók niet toegestaan een ,,geregelde troepen-
rracht" aan boord te hebben zonder de instem;ling
van de Nigeriaanse autoriteiten. Militairen in burger
- als .,niet geregelde troepenmacht" - aan boord mee-
nemen is uiteraard buitengewoon onverstandig. Wan-
neer zij in actie zouden komen, zouden zij be-
schouwd kunnen worden als franc-tireur.
Aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen die
zich in de territoriale wateren van Nigeria beviuden
geldt het Nigeriaanse stralrecht. Eventueel geweld dat
door Nederlanders - ook militairen - aar boord van
Nedeilandse schepen in Nigeriaanse territoriale zee
tegerover Nigerianen gebruikt zou worden, zou zeker
leiden tot vervolging van deze Nederlandse daders
door de Nigeriaanse rechter. AIs de Nederlanders
zich zouden verwcren met het argument dat zij zich
verdedigen omdat de Nigeriaarrse politie in gebreke
blijÍl, zal het enige gevolg zijn dat de Nigeriaanse
rechter zich als Nigeriaan beledigd voelt.
Het voorstel van de trWZ is alleen dan uitvoerbaar als
de Nigeriaanse autoriteiten erin toestenmen dat Ne-
derlandse militailen Nederlandse schepen beveiligen
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binnen het rechtsgebied van Nigeria. Met een derge-

lijke toestemming geven de Nigerianen zichzelf wel

eén getuigschrift van onvermogen' maar wellicht be-

seffe-n zij dat de huidige publiciteit rond piraterij ook

niet bijdraagt tot een goede reputatie. Zonder die Ni-
geriaanse toestemming lopen Nederlandse militairen,
i"ngescheept aan boord van Nederlandse koopvaaldij-

scÉepen, het risico door de Nigeriaanse politie gear-

resteerd te worden. Los van instemming van Nigeria

zou de Koninklijke marine ,,hulp" kunnen bieden

door de stationering van een oorlogsschip op 30 zee-

mijlen afstand van Lagos. Die ,,hulp" zal echter voor

de Nigeriaanse piraten weinig problemen opleveren'

Conclusie
Het is in alle opzichten begrijpelijk dat de FWZ, op-

komend voor het lijlsbehoud van haar leden, op ver-

schillende bureaus de eis neerlegt dat de veiligheid
van Nederlandse koopvaardijmensen gewaarborgd

moet worden. Het is voor de hand liggend dat die eis

ook bij de Koninklijke marine terecht komt' al was

het alleen al omdat de Koninklijke marine zelf vaak

stelt tot haar primaire taak de beveiliging van de

koopvaardij te rekenen. De KoninkLijke marine is
echter alleen in staat efïectief (dat betekent: binnen

liet rechtsgebied van Nigeria) hulp te bieden als Nige-

ria daarin toestemt. De minister van buitenlandse za-

ken zal - wederom in samenwerking met zijn EG-

collega's - de weg voor de marine moeten vrijmaken'
Wanneer de minister daar niet toe wil overgaan, bij-
voorbeeld omdat hij verwacht dat de Nigerianen een

verzoek om Nederlandse koopvaardijschepen met

Nederlands marinepersoneel te beveiligen als beledi-

m.s. ,,Nedlloyd Manila", zusterschip Yan het m's ,,Nedlloyd Ma-

drns" (10.186 brt., bj.1977).

ging van de hand zullen wijzen, is de FWZ weer terug

Ëij áf r,n ,,al' is in rlit verband lijdzaam aanvaarden

dát Nederlandse schepen belaagd worden door over-

vallen waarbij Nederlandse koopvaardijmensen le-

vensgevaar loPen.
Hetgeen de koopvaaldij dan nog rest ls passleve, ge-

welàlore beveiliging met eigen middelen' Volgens de

overlevering gafàdmiraal De R.lyter als koopvaardij-
lanitein daár-een r oorbeeld I an tloor zijn scheep'dek

mer boter in te smeren waardoor piraten het aan

boord niel r er brachten
Voorlopig hebben de Nigeliaanse piraten nog vrtl

spel: in t-983 was het m.s. ,,Nedlloyd Madras" alweer

het eerste Nederlandse schip dat door gewapende

overvallers gedeeltelijk leeggeroold werd 10)

Noten
I R. Pcrkins & K. J. Douglas-Morris ,.Cunfire in Barbary" Ho

mewclL. 1982, blz. 147.

2 Zie: F. C. van Ocsten ..Algicrs" in Marineblad' septenlbeÍ
1966. blz.699 732. R. E. J. Weber',.Dc beveiliging van de zce

tegelr Europeesche en Barbarrjsche zeeroveN 1609-1621"
(diss.). Leiden, 1936

3 In de oorspronkcliike tekst staal. zoals hier ook gecileerd. ecn

korrrma achter koopvaar-dijschcpcn. De plaatsing van de kom-
ma is LliteÍaard onjuist. Niet alle koopvaardijschepen varen op
Nigeria.

4 DGSIVI/PBI/S 26.700 dd. 10 decembeÍ 1981. ondertekend door
H. J. Zeevalking. minister van veÍkeer en waterstaat-
Het Vrije Volk,20 oktober 1982.

Zie: ..Journaal". Maandblad van de Vereniging van kapitejns
en oÍficieren tcr koopvaardij, decembcr 1982, 16e jaa€ang nr'
12. blz.221 en ..Peiling", rraandblad ran de Algcmcne verenl-
ging van zeevarendcn, december 1982. l6c jaargang nr' 12. blz.
171.
Een van deze lregatten, N.N.S. ,,Obuma" (1724 lon) werd in
1965 gebouwd bij wilton-FeijenooÍd tc Rotterdam.
Zie: .tane's Fighting Ships 1982 83, ed. John MoÍe RN Jane\
Publishing Company Lld., London.
NRC-Handelsblad. S en 4.januari 1983.

NRC-Handelsb lad, 6 januari 1983.
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