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Foto cover: Zr.Ms. Zeven Provinciën (F802) 
loopt aan de vooravond van NAVO-exercitie 
Atlantic Archer binnen in de haven van New 
York, oktober 2022 (Aaron Zwaal, MCD).

Foto achterzijde: Joint Arctic Training 
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O
, wat een jaar. Wellicht kent u die TV-quiz, 
gepresenteerd door Chantal Janzen, waarin 
BN-kandidaten allerhande vragen krijgen over 
een bepaald jaar. Meestal is het leuk om al die 

herinneringen op te halen en te bedenken wat er allemaal is 
gebeurd in die twaalf maanden.

O, wat een jaar. Dat geldt zeker ook voor dit jaar. We begonnen 
met een nieuw kabinet, dat na veel lobbyen van diverse 
partijen veel extra geld uittrok voor de krijgsmacht en zelfs 
een groot bedrag specifiek voor het personeel, om eindelijk te 
beginnen met het inlopen van de achterstanden ten opzichte 
van andere sectoren. Alle reden om snel aan tafel te gaan 
met de sociale partners en te gaan werken aan een nieuw 

arbeidsvoorwaardenakkoord. De corona-epidemie leek steeds meer aan haar einde 
te komen. Het land ging weer open, de beperkingen verdwenen gaandeweg en in de 
tussentijd werd de situatie in het oosten van Europa steeds dreigender en kwam een 
illegale Russische invasie steeds dichterbij. En die kwam er dan ook op 24 februari. Niet 
geheel onverwacht meer, maar wel zeer ingrijpend. De reacties in de wereld en ook 
in Nederland waren in het begin divers. Landen en toch wel een aantal Nederlandse 
politieke partijen die meegingen in het narratief van de Russen, dat ze niet anders 
konden. Volstrekte onzin, natuurlijk, maar wel bijzonder en zorgelijk dat er zoveel 
mensen meegingen in dat verhaal. Naarmate de tijd vorderde kwamen gelukkig steeds 
meer mensen erachter dat schuld bij de Russen, en de Russen alleen, ligt. Daarnaast 
zagen we dat het originele aanvalsplan van de Russen binnen een paar dagen sneuvelde 
en kreeg de wereld een lesje weerbaarheid voorgeschoteld door de Oekraïense bevolking 
en haar president. Duitsland reageerde het meest adequaat en gaf aan per direct 2% 
van het BBP aan defensie te gaan besteden en € 100 miljard extra uit te gaan geven om 
de opgelopen achterstanden in te lopen. Nederland volgde later schoorvoetend met een 
paar miljard. Een redelijk begin, maar we zijn er nog lang niet. 

Er gebeurde nog meer dit jaar. Het overlijden van de Britse Koningin Elisabeth markeerde 
het einde van een tijdperk en het gedoe rondom de Britse premier maakte de chaos 
in het Verenigd Koninkrijk na Brexit alleen nog maar duidelijker. President Macron 
haalde een nipte overwinning bij de Franse presidentsverkiezingen. Ik ben benieuwd 
hoe het Europese politieke landschap eruit had gezien als Le Pen (met haar best mooie 
voornaam) had gewonnen. Er was wederom een zeer droge en warme zomer in heel 
Europa, met gevolgen voor de waterstanden en daarmee voor de aan- en afvoer van 
grondstoffen en producten door heel Europa. In Italië kwam een nogal rechtse regering, 
met tot nu toe gelukkig nog geen gevolgen voor de Europese eensgezindheid tegenover 
Rusland en naar Oekraïne. Een eensgezindheid die overigens vriend en vijand verraste en 
tot nu toe goed standhoudt. Maar eensgezindheid is niet voldoende. Nederland en alle 
andere Europese landen zullen moeten laten zien dat zij hun veiligheid serieus nemen 
en dat de komende jaren, decennia, zullen blijven doen. En wij zullen met z’n allen 
moeten bedenken, of op z’n minst meedenken, hoe we dat gaan invullen als Koninklijke 
Marine. In dit exemplaar van het Marineblad leest u daarom over het seminar dat we 
eind november hebben georganiseerd en waar we begonnen zijn met het bespreken van 
de maritieme wereld na het Oekraïneconflict. Ook vindt u een oproep van KTZ drs. Henk 
Warnar om deel te aan het debat over de toekomst, die ik van harte ondersteun. 

Ik wens u en al uw dierbaren een mooie kerst en een gezond en gelukkig 2023, waarvan 
we hopelijk kunnen zeggen ‘O, wat een jaar’, en dan vooral door mooie ervaringen!
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