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W I L L E M  G R O E N E V E L D ,  V O O R Z I TT E R  K V M OCOLOFON

A
ls eerste wil ik Marc de Natris te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de 
KVMO. Ruim 7,5 jaar heeft hij de voorzittershamer vakkundig gehanteerd. Zijn 
verleden binnen de KVMO gaat echter veel verder terug want Marc is alles 
bij elkaar ruim twee decennia actief geweest binnen onze vereniging. Leest 

u ook het  afscheidsinterview met hem in dit nummer. Daar hoort natuurlijk een gepast 
afscheid bij. Door corona laat dat nog even op zich wachten, maar staat gepland voor  
1 oktober aanstaande, na de Algemene Vergadering. Op die dag nemen we ook afscheid 
van de secretaris van de KVMO, LTZ2OC (LD) Nikita van Lierop. Zij heeft per 1 juni jl. de 
KVMO verlaten. Ook Nikita wil ik bedanken voor haar inzet voor onze vereniging.

Op 18 juni jl. heb ik tijdens een korte ceremonie de 
voorzittershamer van Marc overgenomen. Voor degenen die 
mij niet kennen zal ik me kort voorstellen. Ik ben KTZ Willem 
Groeneveld, 56 lentes jong en in het dagelijks leven hoofd 
Financiën bij het JIVC, het IT-bedrijf van Defensie. Ik ben 
begonnen bij de Koninklijke Marine in het operationele domein 
en heb gevlogen bij de Marine Luchtvaartdienst als waarnemer 
op zowel de Orion als Lynx. Tevens heb ik gevaren als 
vluchtcommandant en ben ik, na het opheffen van de MARPAT-
groep, via de Hogere Defensie Vorming in het bestuurlijke 

domein beland. Ik ben uw voorzitter tot uiterlijk 1 januari 2021. KLTZ Rob Pulles gaat 
vanaf dat moment ‘full time’ aan de slag. 
Marc laat een goed team achter en heeft beloofd het bestuur het komende half jaar 
te blijven ondersteunen. Dat is zeker wenselijk, gezien wat er allemaal gebeurt binnen 
Defensie en daar buiten. Zo las ik dat het overleg over het nieuwe loongebouw wordt 
hervat binnen de hiervoor ingestelde werkgroep, nadat dit vorige week was gestrand, en 
dat Defensie er fors in gaat investeren. Ik hoop dat dit geen schrijffout is want deze indi-
catie hadden we vorige week zeker (nog) niet. Zou het kunnen zijn dat door de corona-
crisis de waardering voor de dienende beroepen zoals de zorg, het onderwijs, de politie 
en Defensie, is gegroeid en dat dit nu ook tot uitdrukking komt? Ik ben benieuwd. 

Het zal u niet verbazen dat de defensiebegroting onverminderd onder druk staat. In eu-
ro’s is de begroting afgelopen jaren gestegen maar afgezet tegen de inflatie is dit maar 
beperkt en lang niet voldoende om te kunnen spreken van een groei naar 2% van het 
BNP. Deze week meldde de Amerikaanse president Trump nog eens ongezouten dat hij 
niet langer van plan is de rekening voor Europa blindelings te voldoen. Met zijn dreige-
ment om militairen van de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland terug te trekken 
schiet hij overigens naar mijn idee voornamelijk in zijn eigen voet. Ramstein is zijn hub 
naar het Midden-Oosten maar dat gaat iemand hem vast nog wel vertellen. 
Trump heeft overigens wel een punt als het gaat om het ophouden van de eigen broek. 
Je kunt jezelf namelijk de vraag stellen waarom 350 miljoen Amerikanen de rekening 
moeten betalen voor 500 miljoen rijke Europeanen om hen te beschermen tegen 160 
miljoen straatarme Russen. Misschien iets te simpel gebracht maar een punt heeft hij 
naar mijn idee wel. Veiligheid is niet gratis en samenwerken met andere landen kent 
vooralsnog zijn grenzen. Neem alleen al de coronacrisis als voorbeeld, waar individuele 
landen vliegensvlug totaal andere maatregelen troffen tegen het virus en er van samen-
werking even geen sprake was. 

Misschien moeten we ook eens opnieuw kijken naar onze logistieke ketens en de kwets-
baarheid daarvan. Wist u dat er een enorme fabriek van Apple in Wuhan staat? Al met al 
voldoende stof tot nadenken. Ik ga mijn best voor u doen, samen met de GOV|MHB en 
alle andere partners binnen dit speelveld. En voor Marc: ‘Fair winds and following seas’.
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