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Mede naar aan-
leiding van het 
KVMO-sympo-
sium in novem-

ber 2022 en de oproep van 
KTZ Henk Warnar in het 
daaropvolgende Marine-
blad, is er een levendige 
discussie gaande in dit blad 
over de toekomst van de 

Koninklijke Marine. En dat is goed, daar is het Marineblad 
bij uitstek het platform voor. Het is tenslotte ook een van 
de doelstellingen van de KVMO, het bijdragen tot een op 
haar taak berekende zeemacht. En ook deze editie heeft 
die doelstelling, met een veelvoud aan artikelen die gaan 
over techniek, in dit geval van batterijen van onderzeebo-
ten, het werven en behouden van personeel, wat kunnen 
we leren van de strategische aanpassingen in de jaren ’70 
en de strategische cultuur van Nederland. Stuk voor stuk 
onderwerpen die van belang zijn voor het verder verbete-
ren van onze zeemacht. 

Een tweede doelstelling uit de statuten van de KVMO is 
‘een goede relatie tussen de Nederlandse samenleving en 
haar krijgsmacht, in het bijzonder met de Koninklijke Ma-
rine te bevorderen; het maritieme denken te bevorderen en 
het inzicht in het bestaansrecht van de Koninklijke Marine 
als regeringsinstrument te vergroten’. Deze doelstelling is 
wat mij betreft nog onderbelicht. De discussie die we nu 
voeren in het Marineblad is prima, maar als die binnen de 
eigen parochie blijft, dan schieten we er niet zo veel mee 
op. We sturen het blad iedere keer trouw naar de fracties 
in de Tweede Kamer op, maar ik heb niet de illusie dat 
er veel Kamerleden zijn die het blad daadwerkelijk lezen. 
Daarom zullen we zelf meer naar buiten moeten treden. 
Uiteraard ligt daar een belangrijke taak voor het bestuur 
van de KVMO, in de contacten met en de lobby naar be-
leidsmakers. Maar het bestuur kan en wil dat niet alleen 

doen. Het is al wel vaker gezegd, maar ik denk dat het van 
groot belang is dat ook u, de leden, uitdraagt wat het be-
lang is van een sterke en voldoende omvangrijke marine. 

De Nederlandse belangen houden niet op bij de grens van 
Nederland, de EU of het NAVO-verdragsgebied. De be-
langen zijn wereldwijd en die moeten we ook wereldwijd 
kunnen behartigen en verdedigen. Daarbij heb ik al eerder 
aangegeven dat ik de definitie van hoofdtaak 1 van de 
krijgsmacht, ‘het beschermen van het eigen grondgebied en 
dat van bondgenoten’, veel te beperkend en beperkt vind. 
En ook niet in lijn met wat artikel 97 van de Grondwet, dat 
voorschrijft dat er ‘ten behoeve van de verdediging en ter 
bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede 
ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de in-
ternationale rechtsorde’, een krijgsmacht is. De Koninklijke 
Marine is bij uitstek geschikt om die belangen over zee te 
behartigen en te verdedigen. Dat zal ook in de toekomst 
nodig blijven, of het nou het verzekeren van aanvoer van 
versterkingen vanuit Amerika, het beschermen van kriti-
sche infrastructuur op zee of antipiraterij betreft. Het is 
goed dat we dat meer uitdragen. Of dat nou op een ver-
jaardagsfeestje, een lokale afdeling van een politieke partij 
of bij een HCSS- of Clingendael-bijeenkomst is, we zullen 
meer het belang van een op haar taak berekende zeemacht 
moeten gaan benadrukken. 

Waarbij ik overigens helemaal weg wil blijven, is van een 
concurrentiestrijd met de andere krijgsmachtdelen. De turf 
wars uit het verleden hebben meer schade berokkend dan 
het goeds heeft gebracht. We zijn een deel van de krijgs-
macht en gezamenlijk zullen we de Nederlandse belangen 
moeten dienen; ieder vanuit de eigen specialiteit. Die van 
ons, de Koninklijke Marine, is het flexibel kunnen optreden 
in het hele (gewelds)spectrum. Van de receptie voor het 
Nederlandse bedrijfsleven in een buitenlandse haven, via 
drugs- en piraterijbestrijding, tot aan de full scale war in 
alle domeinen. Hoort, zegt het voort! 

De KVMO maakt deel uit van de

Hoort, zegt het voort! 

RO B  P U L L E S ,  VO O R Z I T T E R  K V M O          @ VO O R Z I T T E R _ K V M O

KVMO
Marineblad is een uitgave van 
de Koninklijke Vereniging van 

Marineofficieren


