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‘De zee is niet alleen 
de plek waar land 

ophoudt, maar 
nodigt ook uit tot 
ontdekken, het 

zoeken van nieuwe 
contacten en het 

delen van welvaart 
en ideeën’

D
e vloot kan een betere wereld mogelijk maken. Bij de dood van de Britse 
koningin Elizabeth is erop gewezen hoe belangrijk het is om ons in te zetten 
voor saamhorigheid in samenlevingen die verdeeld zijn. De monarchie blijkt 
daar een rol in te vervullen. In Nederland ook trouwens. Verdeeldheid en 

fragmentatie baren ons zorgen. Dat geldt in eigen land, waar telkens nieuwe groepen 
zich slecht behandeld weten. Zoals bij de toeslagenaffaire, bij de aanmeldcentra, bij de 
boeren die hun toekomst geblokkeerd zien. Maar het gebeurt ook internationaal. En 
dan gaat het om landen die partij kiezen voor of tegen het veroordelen van de Russische 
inval in Oekraïne, of om droogtegebieden waar de gevolgen van klimaatverandering 
tot hongersnood leiden, of om landen die afhankelijk zijn van graan, of om landen die 
afhankelijk zijn van gas.

Veiligheid in een wereld van verbindingen, dat was de veelzeggende titel van een rapport 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 2017. Terecht werd daarin 
gepleit voor versterking van de krijgsmacht. Dat kwam niet uit de lucht vallen, maar was 
het resultaat van een inhoudelijke redenering. Op de eerste plaats vroeg de WRR om het 
erkennen van samenhang tussen binnenlandse en buitenlandse veiligheid. Die twee zijn 
met elkaar verweven. Ten tweede ging het in het rapport om samenhang tussen veilig-
heidsbeleid, defensie, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Het welbevinden 
van de Nederlandse bevolking kan niet losgezien worden van het welbevinden van 
mensen elders in de wereld. De regering kwam met een geïntegreerde veiligheidsstrate-
gie waarin zij die boodschap vertaalde in de drieslag veilig blijven (kort door de bocht: de 
verdediging van het grondgebied), veiligheid brengen (vredesoperaties en expeditionair 
optreden) en veilig verbinden (internationale handel en communicatie veiligstellen).

Het ligt voor de hand dat er met name op het punt van veilig verbinden een belangrijke 
rol is weggelegd voor de vloot. Die rol wordt eigenlijk vooral materieel uitgelegd. In de 
zin van: de commerciële scheepvaart moet ongehinderd door internationale wateren 
kunnen varen. Over handelsroutes, door nauwe zeestraten of in de havens zelf. En waar 
er onterecht claims worden gelegd die de vrije vaart zouden kunnen verhinderen, dan 
zijn het de marines die de weg weer vrij maken voor treilers en tankers. Op plekken waar 
piraten optreden zorgen grijze schepen voor de veiligheid. Als het erop lijkt dat zeekabels 
worden afgetapt kan het geen kwaad er met een eigen schip bovenop te zitten. Wind-
molenparken en olieplatforms hebben bescherming nodig. Allemaal cruciaal. Maar dat is 
vooral een materiële invalshoek.

Veilig verbinden heeft toch ook een ideële component en die heeft in de discussie na 
verschijning van het WRR-rapport minder aandacht gekregen. En dan denk ik aan het 
verbinden zoals dat aan koningin Elizabeth werd toegeschreven. De zee is niet alleen 
de plek waar land ophoudt, maar nodigt ook uit tot ontdekken, het zoeken van nieuwe 
contacten en het delen van welvaart en ideeën. Onder water lopen niet alleen kabels en 
leidingen die de economie draaiende houden. Maar door die kabels en leidingen worden 
ook overtuigingen uitgewisseld, worden mensen bij elkaar gebracht, wordt geloof in een 
betere wereld gedeeld. Als die wereld steeds meer één wereld aan het worden is, gaat 
veilig verbinden ook over cultuur, uitwisseling van ideeën en het bevorderen van vrede 
en recht. Zoals gezegd, de vloot kan een betere wereld mogelijk maken. 
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