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E
ind juli mocht ik weer bij de bachelorsdiploma-uitreiking 
op de Nederlandse Defensie Academie zijn om de 
 KVMO-scriptieprijs uit te reiken. Ieder jaar reikt de KVMO 
die prijs uit aan een jonge marine-collega die een scriptie 

heeft geschreven met een link naar de Koninklijke Marine. En 
die link is best ruim gedefinieerd. Wat ik vooral erg leuk vind, 
is de diversiteit aan onderwerpen die ieder jaar langskomen; 
bijvoorbeeld nieuwe technieken en concepten zoals het bevoor-
raden van marinierseenheden vanaf zee door middel van dro-
nes, maar ook langlopende zaken zoals ontwijkmaatregelen van 
schepen tegen wake homing torpedo’s (torpedo’s die het zog 

van het doelschip volgen om het aan te vallen). Daarnaast zijn er de nodige scripties die 
met personeel te maken hebben, zoals die over de balans tussen werk en privé en eentje 
over of en hoe het mogelijk is om op het KIM mannen en vrouwen gemengd te legeren. 

Laatstgenoemde scriptie heeft de KVMO-scriptieprijs gewonnen, niet alleen omdat het 
een uitstekend uitgevoerd onderzoek is, maar ook vanwege de schoonheid en eenvoud 
van de oplossing: maak een paar simpele (leef)regels, geef als leidinggevende het goede 
voorbeeld, houd de vinger aan de pols door met je mensen te praten en doe het ge-
woon. Het zal ongetwijfeld even wennen zijn, maar het gemengd leven kan gewoon. 
Vrouwen in uniform, vrouwen aan boord, vrouwen bij de onderzeedienst. Een voor een 
zaken die ooit, en sommige nog niet eens zo heel lang geleden, nieuw waren en weer-
stand opriepen. Maar inmiddels de normaalste zaak van de wereld zijn, in ieder geval 
voor een overgroot deel van de (militaire) populatie. Vaak zijn dit soort veranderingen 
jarenlang onderwerp van discussie en weinig vooruitgang, totdat iemand het gewoon 
doet. En die oplossing kan dus soms heel simpel zijn.

Nu weet ik ook wel dat niet ieder probleem een eenvoudige oplossing heeft. En zeker 
niet de meer ingewikkelde problemen. Hier geldt eerder het adagium: ieder moeilijk pro-
bleem heeft een oplossing die snel, eenvoudig en fout is. Het is dus zeker zaak om goed 
na te denken over oplossingen voor moeilijke problemen. Maar wat je wilt voorkomen 
is dat je eindeloos nadenkt over oplossingen, zonder daadwerkelijk iets te doen. En ook 
niet iedere keer proberen hetzelfde te doen wat je altijd al deed. Dan krijg je namelijk 
wat je altijd al kreeg. De komende tijd liggen er weer, zo niet nog steeds, grote uitda-
gingen voor ons. Een nieuw loongebouw, P-model, O-model, vernieuwing van de vloot, 
vullen van met name operationele functies, inlopen van achterstallig onderhoud en zo 
kan ik nog wel even doorgaan. 

Tijd om aan te pakken. Uiteraard na eerst goed nagedacht te hebben. Maar dan ook aan 
het werk met nieuwe manieren en nieuwe concepten. Gelukkig staan er ook in dit Mari-
neblad de nodige interessante onderwerpen en (uitwerkingen van) concepten, waar we 
de nodige stappen mee kunnen maken. En ook de jonge collega’s die net van de NLDA 
zijn afgekomen kunnen daar een uitstekende bijdrage aan leveren. Natuurlijk moeten 
ze ook nog veel leren, maar nu hebben ze een frisse blik en frisse ideeën. Maak daar 
gebruik van. De mix van ervaring en jeugdig enthousiasme zullen we hard nodig hebben 
om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Maar met die mix zullen we die uitdagingen 
ook aankunnen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat ook de jongelingen een toekomst 
hebben bij de Koninklijke Marine. Waarlijk een mooie uitdaging voor ons allen!

@Voorzitter_KVMO

De KVMO maakt deel uit van de

Marineblad is een uitgave van 
de Koninklijke Vereniging 

van Marineofficieren

ColumnKVMO


