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foto cover: Zr. Ms. De Zeven Provinciën 
eerder dit jaar tijdens een internationale 
manoevreeroefening. Hieraan namen  
2 andere Nederlandse schepen en twee 
NAVO Vlootverbanden deel
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E
en veelgebruikte Nederlandse uitdrukking is ‘het is kiezen of delen’.  De oorsprong 
van deze uitdrukking stamt uit het burgerlijk recht. Als er bij een boedelscheiding 
zaken moesten worden verdeeld tussen twee personen, dan deelde de een en 
mocht de ander het deel kiezen dat hem/haar het meest aanstond. Kiezen of delen 

dus. Voor deze column verander ik de uitdrukking even in ‘het is kiezen én delen’. 

Kiezen mogen we deze maand in ieder geval, het is weer tijd 
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in dit Marineblad 
vindt u daar wat over, zoals de introductie van onze secretaris, 
Harmen Krul, die tevens kandidaat-Kamerlid is. Ik wil uw keuze 
zeker niet beïnvloeden maar als u het lastig vindt een keuze te 
maken, overweeg dan op Harmen te stemmen. Als hij gekozen 
wordt, zit er weer eens iemand met recente militaire ervaring in 
de Kamer. Kennis en ervaring die hij kan delen met zijn collega-
Kamerleden. En dat is hard nodig want daaraan ontbreekt het 
nogal eens.  

Het is essentieel dat onze regering en ons parlement de juiste keuzes maken op grond 
van de juiste informatie. Zo is er de keuze over hoeveel geld er naar veiligheid gaat. De 
krijgsmacht is daar onderdeel van. In mijn ogen is de krijgsmacht een van de voorwaar-
den om te zorgen dat wij in Nederland in vrijheid kunnen leven, ondanks de bedreigin-
gen. Zoals u ook in dit nummer kunt lezen zijn er voldoende oude en nieuwe bedreigin-
gen om het hoofd te bieden. Een van de oude dreigingen is de hoeveelheid explosieven 
uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de Noordzee en bijv. de Oostzee. In zijn artikel 
stelt Anselm van der Peet vast dat er vanaf het einde van WOII voortvarend gestart is 
met het opruimen van de mijnen en andere explosieven bij de Nederlandse havens en 
zeeroutes. Maar er ligt anno 2021 nog veel meer en met de komst van de nieuwe mij-
nenbestrijdingsvaartuigen kunnen ook de marinemensen blijven doorgaan waar anderen 
(moeten) stoppen. Dan hoeven we de Noordzee niet langer te delen met de explosieven. 

Het delen van de Noordzee willen we ook niet met een nieuwe dreiging; maritieme ter-
roristen. Hoewel de term (maritiem) terrorisme geen definitie kent, kunnen we ons er 
wel iets bij voorstellen. We zullen dan ook moeten kiezen voor het (preventief) bestrijden 
ervan, om disruptie en (milieu)schade te kunnen voorkomen en daar zal de KM de juiste 
juridische middelen en bevoegdheden voor moeten hebben. Peter van der Kruit verkent 
deze in zijn artikel. De wereldzeeën gaan we steeds vaker delen met onze Chinese col-
lega’s. Daar is op zich niets mis mee, maar het is goed ook een tegenwicht te bieden als 
dat nodig is. Daarom zou Nederland moeten kiezen voor meer en modernere maritieme 
middelen. Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Volgens Pieter Kok commandeur b.d. 
en Arun Prakash admiral (retd) moeten we deze taak delen met bondgenoten binnen de 
NAVO en EU, maar ook met andere partners, zoals India, Japan, Zuid-Korea en Australië. 
Moderne maritieme middelen vragen om modern onderhoud en moderne onderhoud-
smethoden. Sander Wanningen bespreekt zo’n moderne methode, additive manufactu-
ring (ook wel 3D-printen genoemd), die zowel de vloot- als de marinierseenheden kan 
ondersteunen bij de uitvoering van hun belangrijke taak. 

Kiezen en delen, we zullen beide moeten doen. Ik vraag u de kennis die u vergaart met 
het lezen van dit Marineblad zo veel mogelijk te delen, zodat (onder meer) onze volksver-
tegenwoordigers de juiste keuzes kunnen maken. Het is nodig!

@Voorzitter_KVMO

De KVMO maakt deel uit van de

Marineblad is een uitgave van 
de Koninklijke Vereniging 

van Marineofficieren

ColumnKVMO


