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ROB PULLES, VOORZITTER KVMO

Column

E

n zo is ook 2022 alweer halverwege. Ook dit jaar zal
in ons geheugen gegrift blijven staan. Het begon met
de voortzetting, maar in de ogen van velen ook de
afronding, van de coronaperikelen. Daarnaast was
een kabinet zich nog aan het formeren en de begonnen de
spanningen in het oosten van Europa behoorlijk op te lopen.
Net als de inflatie, trouwens. Langzaam maar zeker vielen
de meeste COVID-maatregelen weg en konden mensen
weer op wintersport. In het zuiden van het land vierde men
eindelijk weer carnaval en hoezeer het tot een aanzienlijke
golf besmettingen leidde, bleef het aantal ziekenhuisopnamen
gelukkig relatief laag. We konden onze manier van leven
eindelijk weer oppakken! Dat gold helaas niet voor de inwoners
van Oekraïne.

Op 24 februari werd hun rust wreed verstoord door de illegale Russische aanval op
dat land. Beelden die we sinds eind vorige eeuw niet meer in Europa gezien hebben.
Geweld, vernietiging en vooral onnodig leed is weer terug op het Europese continent.
De Russische agressie heeft ervoor gezorgd dat de NAVO en de EU een eensgezind
front vormen. Eindelijk vielen de oogschellen bij velen af en zag men dat de veiligheid
en vrijheid die ons zo dierbaar zijn, onder grote druk was komen te staan. Het was
opeens klip en klaar dat die veiligheid en vrijheid niet gratis zijn en dat we daarin
moeten investeren. En dat gebeurde dan ook. Duitsland kondigde heel snel aan €100
miljard in de krijgsmacht te gaan investeren en ten minste 2% van het BBP aan defensie
zal uitgeven. Andere landen volgden en ook het inmiddels aangetreden Nederlands
kabinet gaf in het regeerakkoord aan meer te gaan investeren in onze veiligheid.
Nog niet in de buurt van de 2% BBP, maar wel veel meer dan de afgelopen decennia.
Bovendien levert Nederland militaire goederen aan Oekraïne, zodat het zichzelf kan
verdedigen. Ook investeert Nederland eindelijk serieus in het defensiepersoneel. Met
€500 miljoen structureel per jaar is het eindelijk mogelijk ervoor te zorgen dat met name
de mensen in de lagere rangen en de operationeel geplaatsten meer waardering krijgen
voor hun werk. Gelukkig hebben de sociale partners een onderhandelaarsresultaat
arbeidsvoorwaarden bereikt dat nu aan de leden is voorgelegd. Ik vermoed dat een
meerderheid van de leden zal instemmen en dat we begin juli een akkoord hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat dit akkoord ervoor gaat zorgen dat we meer mensen
binnenhalen en vooral ook gaan binnen houden. Daarnaast gaat er nog eens €2 miljard
structureel in onze veiligheid geïnvesteerd worden, waardoor we zowaar een paar jaar
op de 2% BBP zullen gaan komen; een goed begin. Er komen meer reserveonderdelen,
meer munitie, meer onderhoud en we gaan meer oefenen en trainen. We schaffen
nieuw materieel aan terwijl de operaties gewoon doorgaan. V.w.b. dat materieel, eerst
(snel) knopen doorhakken over fregatten en vooral onderzeeboten. Het kan echt niet
langer wachten, anders komt onze veiligheid (nog verder) in het geding.
Er komt dus heel veel op ons af in de tweede helft van dit jaar. Maar het is ook tijd om
even rust te pakken en van de vakantie te gaan genieten. Ik wens u veel leesplezier
met dit Marineblad. Hierin onder andere het laatste wapenfeit van dr. Adri van Vliet als
plaatsvervangend D-NIMH over het rampjaar 1672. De KVMO en de redactie is dankbaar
voor alle bijdragen van zijn hand, alsook de diverse artikelen vanuit het NIMH, die door
de jaren heen onder zijn auspiciën in Marineblad zijn gepubliceerd en wensen hem een
fijn pensioen. Daarnaast wens ik u en uw dierbaren een rustgevende en ontspannende
vakantie, zodat we er ook de komende zes maanden weer vol tegenaan kunnen. Want
ook dan is er nog genoeg te doen. Prettige vakantie!
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