
Defensie komt bij van een kwarteeuw aan
afbraak door bezuinigingen. De Telegraaf
onderzoekt deze maand hoe onze krijgs-
macht er werkelijk voor staat en wat de
toekomstperspectieven zijn. Vandaag: de
Koninklijke Marine.
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Nu de status van mbo-stu-
denten door de minister be-
zien gaat worden, wil ik er-
voor pleiten om afgestu-
deerde mbo’ers ook een titel
te geven. Immers, waarom
moet dat alleen voorbehou-
den zijn aan studenten van
de universiteit en hoge-
school? Mbo’ers zijn toch
niet minder? Een inge-
nieurstitel voor onder meer
loodgieters lijkt mij niet
misplaatst. Het zou dan iets
als ’ing. Lg’, ingenieur Lood-
gieten moeten worden en
na tien jaar ervaring in het
loodgietersvak ’ir. Lg’.

David Vesters, 
Boskoop

Politiekleding
Dieven hebben ingebro-

ken in het politiebureau in
Haren (Groningen) en daar
politiekleding gestolen
(Tel.nl 12/5). Ja, dat valt te
verwachten bij de politiebu-
reaus die maar een paar
uurtjes per dag bezet zijn
om een aangifte (op af-
spraak) te doen en verder
uitsluitend dient als plek
om koffie te drinken. Valt
me nog mee dat er geen wa-
pens weg zijn. 

A.E.M. Heeffer

Decibellen
Zou de overheid bij wijze

van proef niet voor een keer
de helmplicht voor motor-
rijders voor de zomertijdpe-
riode kunnen afschaffen.
Dan kunnen deze notoire
herriemakers zelf eens ho-
ren hoeveel decibellen ze
veroorzaken en er hopelijk
iets aan doen!

Hans Vlaming, Eemnes

Bijten
’Kabinet komt niet in ac-

tie bij Air France-KLM-cri-
sis’ (Tel. 11/5) Nogal logisch
wat heeft ze in te brengen,
gezien het feit dat de Staat
slechts 5,9% van de aande-
len in handen heeft en waar
moet ze mee bijten, met
welke tanden?

M.H.W. Timmermans,
Heemskerk

Salarissen
Rosenmöller pleit nu voor

bovenmatige salarissen
voor AFM en in het verleden
schreeuwde hij moord en
brand hierover. Hij is niet de
enige die na zijn politieke
loopbaan zich zo gedraagt.
Wim Kok en Jan Peter Bal-
kenende gingen hem voor.
De kloof tussen politiek en
bevolking wordt steeds gro-
ter.

Peter Brouwer, Ede

Busritje
Asielzoekers in Tilburg

reageren boos op vervoers-
bewijscontroles in de bus en
bekogelen de politie. Dit is
deze mensen natuurlijk niet
kwalijk te nemen, als je in
het land dat je opvangt ge-
leerd is dat alles gratis en er
dan ineens geld wordt ge-
vraagd voor een busritje.

R. den Hartog, Utrecht

Graffiti
Het Songfestival lijkt in-

middels meer op een shoot-
out tussen circusacts, on-
dersteund door bonkende
en sissende reclamedeun-
tjes. We horen geen songs,
maar akoestische graffiti. Ik
hóef er niet naar te luiste-
ren, dat weet ik, maar wordt
het niet tijd, een meer pas-
sende naam voor het gedoe
te bedenken? Maakt niet uit
wat, maar noem het geen
songfestival.

Roy Maurice Barnstijn,
Amsterdam

Klappen
Heeft u zaterdag ook zo

genoten van het Eurovisie
Songfestival? En heeft u het
klappen van de kip zonder
kop ook al onder de knie/ok-
sel?

Kees van den Burg, 
Oosterwolde (FR)

Lachstuip
’Krumpen’ (Tel. 12/5). Wilt

u dat a.u.b. niet meer doen
mijnheer Hoogland? Men-
sen in een adembenemende
lachstuip jagen met een he-
te kop thee in de hand.

P. Wouters

Professor
Ik ben blij dat ik een broer

heb die al 35 jaar timmer-
man is. Elke timmerklus
kan hij aan, vanwege zijn
kennis, ervaring en ’tim-
mermansoog’. Mocht ik
daarnaast ooit een loodgie-
ter, stukadoor, elektricien,
schilder, metselaar of lasser
nodig hebben, dan kan hij
mij direct hieraan helpen.
Aan dergelijke kennissen
heb je vaak méér dan aan
een sufgestudeerde profes-
sor. 

Kees Hooreman, 
Haarlem

Uitzetting
Beseffen die asielclubs

nou echt niet welk leed ze
aanrichten bij kinderen
door hun illegale ouders tel-
kens weer opnieuw te laten
procederen met als uitein-
delijk gevolg de uitzetting?
De kinderen zijn al jaren
hier en gaan nu een onzeke-
re toekomst tegemoet in een
land dat ze niet kennen. De
oplossing is bij afwijzing di-
rect voor uitzetting zorg te
dragen en niet de boel jaren-
lang op zijn beloop te laten. 

Mevr. Brugman, 
Lelystad

’Loodgieters hebben ook
recht op ingenieurstitel’

Netta uit Israël wint met haar
’kippenlied’ het Songfestival.

en zijn de onbemande Ra-
ven verkenningsvliegtuigjes
helemaal niet meer be-
schikbaar. 

Na het schietongeval in
Mali waarbij in 2016 twee
landmachtmilitairen om
het leven kwamen, mag er
niet meer worden gescho-
ten met de 60 millimeter
mortieren. Er zijn nieuwe
besteld die al geleverd had-
den moeten zijn. Door ver-
tragingen wordt het op zijn
vroegst het derde kwartaal
van dit jaar. De mariniers
zijn tot hun eigen frustratie
door de materieelproble-
men onvolledig getraind
voor inzet.

Piraterij
Een kwarteeuw aan be-

zuinigingen kostte de mari-
ne een groot deel van de
vloot. Met het kleinere aan-
tal schepen moet de zee-
macht méér doen. Van
drugssmokkel en piraterij
bestrijden, hulp na natuur-
rampen tot illegale migratie
tegengaan. En waar de ver-
dediging van het eigen en
bondgenootschappelijk
grondgebied uit zicht was
geraakt, staat die eerste
hoofdtaak van defensie
tegenwoordig
weer boven

aan de lijst.
Daarom staat duo-voor-

zitter Marc de Natris van de
Gezamenlijke Officieren-
verenigingen (GOV) niet te
applaudisseren bij de plan-
nen van Bijleveld. Het gaat

volgens
hem om
investe-
ringen die
nodig zijn
om niet
nog ver-
der te ver-
slappen.
Maar het

aantal schepen blijft gelijk,
net als de slagkracht. „We
blijven een vredesmarine.
Terwijl de bedreigingen
voor onze economie juist
toenemen.”

De Natris legt uit: „Zo’n 90
procent van de wereldhan-

del gaat over zee. Een vrije
zee is de levensader voor
handelsland Nederland.
Onze maritieme sector
biedt werkgelegenheid aan
zo’n 224.000 mensen en
neemt 3 procent van het
bruto nationaal product
voor z’n rekening, maar is
essentieel om de overige 97
procent te realiseren. Als
grondstoffen of deelproduc-
ten hun eindbestemming
niet bereiken, stagneert de
economie.”

Wie weet dat Rusland en
China zwaar investeren in
hun marines voor over-
wicht op zee, beseft dat het
aangekondigde herstel ma-
gertjes is. Zeker omdat Ne-
derland juist méér voor z’n
eigen veiligheid moet zor-
gen nu de VS in de concur-

rentie met China zijn mili-
taire aandacht verlegt van
Europa naar Azië. Boven-
dien zijn de geplande inves-
teringsbedragen aan de
krappe kant. Van de 2,5 mil-
jard euro voor nieuwe on-
derzeeboten weten alle des-
kundigen bij de marine en
de defensie-industrie allang
dat dat het onvoldoende is.

NAVO-norm
De Defensie-uitgaven

gaan deze kabinetsperiode
eerder naar 1 procent van
het bruto binnenlands pro-
duct dan naar 2 procent, de
NAVO-norm waarvan pre-
mier Rutte in 2014 beloofde
dat Nederland ’m binnen
tien jaar zal bereiken. In de
plannen van Bijleveld staan
slechts vage beloften over
de uitgaven na 2020. De Na-
tris bromt: „Opnieuw wordt
de rekening doorgeschoven
naar de toekomst.”

Wie in de mari-
nehaven van
Den Helder
rondloopt,
ziet tevreden

gezichten. Sinds de nood-
hulpverlening aan Sint
Maarten na orkaan Irma
straalt het blauwe deel van
defensie hernieuwd zelfver-
trouwen uit. Bovendien: de
boel váárt weer, terwijl vo-
rig jaar marinemensen on-
verholen mopperden over
de haven vol schepen die
aan wal lagen omdat geld
voor reservedelen en brand-
stof ontbrak.

Van alle krijgsmachtdelen
profiteert de zeemacht het
meest van het herstelpro-
gramma van defensieminis-
ter Bijleveld. De twee m-fre-
gatten worden vervangen,
net als de zes mijnenjagers
en er komt een nieuw be-
voorradingsschip. De ver-
vanging van de onderzeebo-
ten werd al eerder in gang
gezet. Van de 12,7 miljard eu-
ro die Defensie tot 2033 ex-
tra investeert, gaat grofweg
de helft naar de marine.

Vanaf 2015 wordt er weer
geïnvesteerd. Dat heeft de
inzetbaarheid verbeterd.
Maar het lijntje tussen voor-
uitgang en verval is dun. De
pijn zit vooral aan personele
kant. Bijna één op de tien
militaire functies is on-
vervuld. Vooral bij
het Korps Mariniers
gaat het niet goed.
Voor de minister staat
het nog niet vast, maar
de zeesoldaten weten het
zelf zeker. Het korps loopt
leeg door de voor 2020 ge-
plande verhuizing naar
Vlissingen. De overgrote
meerderheid van de mari-
niers wil daar niet heen. De
personele nood is zo hoog
dat het korps een complete
compagnie (100 man) tijde-
lijk heeft opgeheven. 

Uit interne stukken blijkt
dat er
onder
mari-
niers
niet al-
leen gro-
te erger-
nis over
Vlissin-
gen be-
staat. De militairen moeten
het ondanks mooie woor-
den over herstel van minis-
ter en militaire top doen
zonder voor hen essentiële
middelen. Zo is de inzet-
baarheid van hun Viking ge-
vechtsvoertuigen ’zeer laag’

’Opnieuw wordt
rekening
doorgeschoven
naar toekomst’

DEFENSIE MARINE KAMPT MET TEKORTEN ONDANKS HERSTELPROGRAMMA

door Olof van Joolen en Niels Rigter 
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Van onze verslaggevers

DEN HELDER • „Je kunt
niet een huis 25 jaar leeg
laten staan en het dan
met je boeltje weer be-
trekken in de verwachting
dat alles het gewoon nog
doet.” Rob Kramer, Com-
mandant Zeestrijdkrach-
ten, zegt het maar ge-
woon zoals het is. De
bezuinigingen van de
afgelopen kwarteeuw
hebben er zó hard inge-
hakt, dat van echt verster-
ken van de marine nog
geen sprake is. 

„We zitten nog maar in
de eerste stap van een
drietrapsraket”, zegt
Kramer. „Waarvan de
eerste het wegwerken
van achterstallig onder-
houd is en de vervanging
van schepen die aan het
eind van hun levensduur
zitten.”

De tweede stap, het
vergroten van de slag-
kracht, ligt volgens de
admiraal binnen bereik.
Dat wil de marine niet
doen door meer schepen
te kopen, maar de vloot
beter en uitgebreider te
bewapenen. 

Een eerste stap in die
richting is de LC-fregatten
voorzien van betere bewa-
pening. „De derde stap is
uitbreiding van de vloot,
met meer fregatten en
meer onderzeeboten.
Want die vormen de rug-
gengraat als het gaat om
slagkracht.”

Essentieel is in zijn ogen
dat er beter voor perso-
neel wordt gezorgd. Door
middel van salarissen,
goed materieel maar ook
door ervoor te zorgen dat
varen bij de marine weer
een beetje plezierig
wordt. De marineleiding
ruimt daarom tijdens

buitenlandse missies
dagen in voor ’leuke ha-
venbezoeken’.

Zo mag patrouilleschip
Zr.Ms. Holland, dat op
drugsmissie is in het Cari-
bisch gebied, op weg naar
huis een tussenstop ma-
ken van vier dagen in New
York. „Het is niet zo dat
we voor de fun de wereld
overvaren. Maar dat
betekent niet dat je geen
aantrekkelijk vaarpro-
gramma kan samenstel-
len. We zijn vanwege de
bezuinigingen wel erg
spartaans voor onszelf
geworden. Dat corrigeren
we. Je komt toch ook bij
de marine komt om iets
van de wereld te zien?”

Krentenbol
Kramer ziet dat de

tijdgeest is veranderd.
„We dachten een tijd dat
we met z’n allen op een
roze krentenbol leefden.”
Maar het besef dat dit
anders zit, is nog niet bij
iedereen doorgedrongen,
vindt Kramer. „Nederlan-
ders beseffen onvoldoen-
de dat de wereld dicht bij
huis aan het veranderen
is. We wonen aan de kust,
maar staan met onze rug
naar zee. Laten we in
godsnaam leren van de
Eerste en Tweede Wereld-
oorlog en onze strategi-
sche aanvoerroutes veilig-
stellen.”

In dat kader doet de
admiraal een schot voor
de boeg bij politieke dag-
dromers die in het kader
van de discussie over
nieuwe onderzeeboten
denken dat ons land toe
kan met minder dan de
huidige vier boten. Omdat
het goedkoper zou zijn.
„Het aantal nieuwe onder-
zeeboten is geen discus-
sie. Het worden er vier.”

’EERSTE STAP VAN 
DRIETRAPSRAKET’ 

MARINE KAMPT MET TEKORTEN ONDANKS HERSTELPROGRAMMA


