
Maritime developments and their relevance for the Netherlands  
Presentation by Rear Admiral (retired) Christopher Parry, CBE MA (Oxon)  
Admiral Parry offered an overview of some common drivers and developments that will affect maritime security. 
The main drivers will be climate change, globalization and unequal distribution of food and natural resources. The 
main threat comes from the imbalance between the growth of the global population and available resources. He 
noted the importance of environmental stress, citing the reduction or even disappearance of fishing grounds. In 
addition, he observed an expectation of an increase in the number and severity of natural disasters. The main 
areas of conflict will be: 
• The polar regions because of their resources; 
• Africa because of demographical developments; 
• Cyberspace;  
• The sea.  
 
Admiral Parry expects that inter-state conflict will continue to dominate international scene. Current nation 
building operations such as ongoing in Afghanistan and Iraq are an exception and will not become the new model 
for future operations. After the ‘Boer War’ in the beginning of the 20

th
 Century the United Kingdom too expected 

that stabilization operations would be the wave of the future. 1914 proved that expectation wrong. Nation building 
is a thing of the past according to Parry. Problems in countries like Afghanistan and Iraq will not automatically 
transfer to the West and prolonged military presence in such countries is not essential for western security. As 
Parry puts it: “just contain it, hit hard.” 
 
In any development and security issue, the sea, admiral Parry asserted, will fuction as the physical ‘world wide 
web’ of globalization. It plays the key role in bulk transport, and will be of increasing importance for mining natural 
resources and food supply. The international focus of maritime 
developments will shift to the Indian Ocean. The polar regions too will become important areas of operations. In 
that regard, the considerable developments of maritime capabilities in China and Russia 
should be noted. There is a clear correlation between these developments and the Russian aspirations 
concerning the North Pole, and China’s activities in Africa. The competitive military doctrines of China and 
Russia, and the diminishing influence of the US combined mean that for Europe maritime security become of 
paramount importance. Free rider behavior is simply 
irresponsible. The many security challenges of the current era and those expected in the future call for a 
containment approach through high impact, low footprint operations. 
 
Focusing on the specific situation of the Netherlands, admiral Parry observed that as a maritime nation with 
extensive global maritime interests - economic, humanitarian, security - the Netherlands needs 
a diverse array of capabilities to enable operations across the spectrum of intensity of violence: 
• Theater ballistic missile defence capabilities are relevant in light of the increasing proliferation of ballistic 
missiles (Iran and North Korea come tomind); 
• Submarines help maintaining a strategic balance towards the increased level of submarine related activities in 
particularly Asia; 
• Protection, escort and interdiction will call for multirole vessels with escalation dominance capabilities; 
• Maritime domain awareness is essential for securing sea lines of communications and coastal waters. 
Considering the vast dimensions of the operational theater and the dwindling surface 
fleet sizes, there is strong demand for overwatch capabilities provided by Unmanned Arial Vehicles; 
• Mine Counter Measures are key for securing sea ways and ports against terrorists employing relatively low-tech 
poor man’s weapons, the seamine; 
• Expeditionary capabilities are essential to project force to distant locations across the globe. 
 
Samenvatting afkomstig uit: Conference proceedings ‘Future Force 2020; Are we prepared?’ 
The Hague, 16 March 2009) 
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Figuur 2; Concept MRHD 

Figuur 4, Huidig JSS 

Aanvulling op de weergegeven presentatie door Christiaan Meinen 
Er zijn enkele zaken uit de ‘live’ presentatie in eerdergenoemde schriftelijke samenvatting weggelaten te weten: 

Azië was ook een potentieel conflict gebied met de nadruk op China en haar houding ten opzichte van haar 
buurlanden: Taiwan, Japan, Zuid-Korea, 
Vietnam, Filipijnen etc. Het weglaten van de 
naam China is zeer opvallend omdat dit voor 
Nederlandse handel, export, toevoer van 
grondstoffen en vrije zeevaart bijzonder relevant 
is. Het is voor te stellen dat men vanuit politiek 
oogpunt of politieke correctheid het land China 
niet heeft willen noemen. Opvallend omdat de 
toevoer van Goederen en grondstoffen naar 
Nederland uit vrijwel geheel Azië door enkele 
nauwe (choke Points) moeten. De Sea Lines of 
Communication zijn door willekeurige landen 
zeer goed te verbreken.(figuur 1) Een hoge 
Marine officier (vierbander: kapitein ter zee..) 
was het hier niet mee eens, aldus de officier was 
China eerder een partner dan een potentiële opponent. De officier gaf als voorbeeld handelsbelangen China en 
antipiraterij missies Hoorn van Afrika. Adm Parry reageerde daarop door te vragen naar bedoelingen van China in 
Afrika, houding Taiwan, Japan, Zuid-Korea, India en het gebruik van machtsmiddelen om doelen te bereiken. De 
officier kon hier eigenlijk geen antwoord op geven.  
 

Wat betreft expeditionaire capaciteiten doelde de heer Parry op de bouw van (4) Multi Role Helicopter (MRHD*) 
schepen. Niet de huidige LPD’s, Niet de JSS (figuur 2) maar meer veelzijdige schepen die voor een grotere 
diversiteit aan taken zou kunnen worden ingezet. Dit concept werd niet gedeeld door een hoge aanwezige 
marineofficier die naar mijn mening niet zo goed kon omgaan met kritiek.  

 
 























De heer Parry gaf volgens mij ook aan dat de Maritiem Patrouille Vliegtuigen (MPA) capaciteit onontbeerlijk 
was. Ook binnen de NAVO en EU is er een groot gebrek aan deze capaciteit. Op dit moment heeft Nederland 
geen capaciteiten op dit gebied.  

Hij heeft ook enkele opmerkingen gemaakt over de plannen voor de OPV’s en de JSS (figuur 2). In beide 
gevallen gaf hij onomstotelijk aan dat de plannen niet in de benodigde behoefte zouden voorzien. Zowel OPV’s 
als JSS zijn niet geschikt om in alle dreigingscenario’s te opereren. Ook beschikken beide concepten niet over 
voldoende escalatiedominantie.  
 
opmerking over expeditionaire capaciteiten. 

Wat betreft omvang, heeft Parry niet echt aantallen genoemd. Het concept van de heer Parry voorzag in 
Nederlandse capaciteiten om te allen tijde tenminste 1 eskader bestaande uit een MRHD en een escorte groep 
van tenminste 2 fregatten + andere benodigde schepen zoals, onderzeeboten, (AOR)supportschepen, helikopters 
en Maritieme Patrouille Vliegtuigen. Om over voldoende voortzettingsvermogen bij de Marine te beschikken zou 
Nederland in totaal moeten beschikken over 4 MRHD en minimaal 8 Fregatten zodat er altijd in de cyclus 
tenminste één MRHD beschikbaar is. 
Deze MRHD (figuur 3) kan ingezet worden voor bevoorrading, transport, Amfibische operaties, Civiele 
ondersteuning, Maar ook de bestrijding van onderzeeboten en oppervlakteschepen. En is flexibel inzetbaar. Ook 
gaf de heer Parry aan dat dit een capaciteit is waaraan de NAVO en de EU ernstig tekort hebben o.a. door 
doorlopende bezuinigingen. 
 
*Meer info over het MRHD Concept. 
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