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Op de redactie komt regelmatig een verzoek binnen
of dat ik een eerder gepubliceerde uitgave van ten
Anker en/of het Publicatiebord wil toezenden….
Welnu ALLE eerdere uitgaven kunt u vinden op
www.tenanker.nl onder de tab “eerdere publicaties “
……………………………………………………………………………………………………………
Deze week van niemand leuke herinneringen
toegezonden gekregen…. Ik heb deze foto uit mijn archief
geput….
Kan er helaas verder niets bij vermelden.

………………………………………………………………………………………………………………
Hoi Arie,
Heb de laatste extra editie over Hr. Ms. Onverschrokken
(1954) met belangstelling gelezen.
Als het goed is zijn er toen 4 boten aangekocht en
opgehaald o.a. de Hr Ms Onversaagd (M844) [ ex-USS
AM 480 of US Dash, ex-MSO 480] een oceaan
mijnenveger.
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Mijn vader heeft mede deze boot opgehaald. Hij vertrok met vliegtuig op 15 mei 1954 naar USA
(16-5-1954). Mission San Juan Capistrano, Californië. Marine Corps Base Camp Pendleton.
Vertrok op 18 oktober 1954 met de Hr Ms Onversaagd naar Nederland aankomst 22 december
1954.
Zijn er meer bij jouw weten meer gegevens bekend over het ophalen van de Hr. Ms.
Onversaagd?
Mvg.
Gerrit Hooimeijer
Redactie: Ik heb een zoekslag gemaakt …. , overdracht alsmede het reisverslag volgt in
“ten Anker” nr. 49 d.d. 10 december a.s.
……………………………………………………………………………………………………………….

Ingezonden foto’s door Jo van Otterloo
……………………………………………………………………………………………………………..
Beste Arie; goedemiddag trouwens.
Het is toch geen weer voor een hond, dus ik dacht even reageren op de artikelen
over de TOKM en de MKAD, Bart en Jan hebben leuke artikelen gemaakt.
En dan komen bij mij de oude herinneringen boven, ooit in 1960 op de TOKM begonnen aan de
Machinisten opleiding, oude TOKM dus, les in de oude school van diverse leraren en
instructeurs in de beginselen van het machinisten vak.
Overigens tijdens die opleiding gelogeerd op Hr.Ms.BUFFEL in de hangmat, die elke morgen
weer in de kooistelling op het bovendek moest worden opgeborgen, steeds gecontroleerd door
Bootsman Moerman of hij wel netjes was dichtgemaakt met 2 kopslagen en 4 rompslagen.
Ook in de oude werkplaats, leren bankwerker sleutelen aan afsluiters, stopbuspakkingen,
schrapen van babbit lagers, enz, ik herinner me nog SGTMACH Kruik die mij leerde een
smarting te leggen rond een lekke koelwaterleiding op de oude Ternate, die naast de school
lag, daar was ook de moot vlakbij van de ABCD school waar we leerden stutten en schoren,
kwam je altijd met een nat pak vandaan, ook al had je goed je best gedaan dan voerden de
instructeurs gewoon de druk wat op.
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Voor de brandoefeningen gingen we met een schouw naar Zeeburg daar had de ABCD school
een oefen locatie daar kwam je uiteraard ook niet droog en schoon vandaan, ik geloof dat er nu
een woonwijk is van Amsterdam.
Kortom na 3 jaar weer terug gekeerd op de oude TOKM om KPLMACH te worden,
In de klas KOMA 57,. we waren toen in het slaap gebouw gelegerd behalve als je vice
baksmeester was dan sliep je weer op de Buffel bij je bak.
Overigens een geweldige tijd gehad veel geleerd leuke opleiding, nog steeds in de oude school,
ik herinner me nog Hr Vervoort leraar wiskunde.
Ook heb ik nog kans gezien tussen de lessen door in m’n eigen studie tijd het brevet draaier te
halen, je moest eerst je eigen beitels smeden en harden en slijpen in de smederij en dan mocht
je in de draaierij aan de gang bij een burger leraar, vakman trouwens, en dat waren toch ook
weer 12 harde guldens in de maand.
De school was intussen wel erg oud geworden, men was ook al jaren daarvoor gestopt met
onderhoud denk ik, er liep daar nog een militair werkman rond een Indische jongen hij heette
Stok volgens mij, die probeerde van de wasbakken en de toiletten nog iets te maken.
Verder een geweldige tijd s’ avonds na de studie nog even naar het Ouwe Dok voor een
afzakkertje en s’ morgens weer fris in de klas.
In 1969 weer terug gekeerd op het ouwe nest in de klas SEMA 37 om SGTMACH te worden,
maar nu in de nieuwe school, ook de opleiding was inmiddels op een nieuwe leest geschoeid,
fijne tijd veel geleerd, gezellige fijne collega’s.
We hoefden ook al waren we baksmeester niet meer uit logeren op de Buffel dus enige
vooruitgang was geboekt.
In 1974/75nog even terug geweest op de TOKM als SGTSYSTECH om nog wat bij te scholen
aan de elektromonteurs kant van het schoolgebouw, je weet de halve Marine is altijd bezig de
andere helft op te leiden, ik zag ook nog de foto van de “Mok Up” de zg, houten technische
centrale van Hr.Ms. TROMP waar ik werd opgeleid door ADJ Karel Roosendaal om t.z.t. o.a. op
dat schip wachtchef te kunnen worden.
Dit waren in een nutshell mijn herinneringen aan de goeie ouwe TOKM
Wat betreft mijn herinneringen aan de MKAD ik weet nog de oude eetzaal waar de boter op
rantsoen was, de Bootsman hakte een pakje boter in 8 stukjes en daarbij een schep muisjes, en
de oude sportschool en uiteraard de ziekenboeg die gebouwen waren allemaal aan en in de
muur langs de kattenburgerstraat als ik me goed herinner waar ook de hoofdpoort was daar heb
ik als SGT nog wel eens O.O. van de wacht geweest, met een leerling en een ondergeschikte
+nog twee man van het MBK, als je dan nu ziet hoe de wachtdiensten georganiseerd zijn in
kazerne ’s en op schepen hebben we toch wel veel voor niets gedaan, of was dit nog vanwege
de koude oorlog?
Groet Wim Klepper
……………………………………………………………………………………………………………….

Beste Arie, het verhaal over de Kazerne Amsterdam van Bart
Nijeburght gelezen hebbende kreeg ook ik schrijfkriebels. Dus
vandaar.
In 1951 voor zes jaren getekend te hebben ging onze bak, voor zover het
matrozen zouden worden, overgeplaatst naar Vlissingen. Aan boord van H.M.
Flores werden wij in drie maanden grondig door een kwartiermeester opgeleid.
Omdat ik als beste van mijn bak met de beste cijfers was geslaagd werd ik met
overplaatsing naar de Mariene Kazerne Amsterdam belast. De treinreis kan ik me
nog goed herinneren. Het was alleen maar zuipen. Ik was opgelucht toen op
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perron Amsterdam een eerste klas ons stond op te wachten. In de motorsloep
naar de kazerne alwaar een scheepsbeveiligingscursus (SBD-cursus) ons
opwachtte. Op het binnenterrein was een complete scheepsmoot gebouwd. We
leerden herkennen waar we ons in een schip bevonden. Alle dekken hadden een
letter. Het hoofddek had de letter H. Alle dekken daaronder een letter lager lager
in het alfabet en daarboven hoger. Verder was het schip van achter naar voor
verdeeld en in moten genummerd. En verder schieten mijn herinneringen tekort.
Ook weet ik nog iets van sluitingscodes X en IJ . Alle deuren,luiken en
patrijspoorten sluiten. Er waren toegangen die alleen open mochten met een
wacht erbij. Dan waren er O-sluitingen, voor bijv. als de bottelier bij zijn victualien
moest zijn. Z-sluitingen kwamen alleen boven het H-dek voor. Die werden
mogelijk alleen maar tijdens oorlogshandelingen gesloten.
In het inwendige van de boot zaten gaten en scheuren. Er waren voorraden
timmerhout, presennings en matrassen. Achter de gaten zaten
wateraansluitingen. Een instructeur kon nu op elke plaats een averij met lekkages
stimuleren. We leerden de scheuren met lichaamsdelen zoveel mogelijk met te
dichten tot dat er hulp met materieel werd aangevoerd. Natuurlijk viel het licht uit.
Niet getreurd. We wisten In elk compartiment hingen stroomkabels. En dat er
boven elke waterdichte sluiting door de stalen wand geïsoleerde doorvoering
zaten. Ja, alles in het stikdonker werden de kabels aangesloten. Een andere
ploeg werkte aan de schakelkast, zo ja, daar was het licht..
Ergens boven Amsterdam, Schellingerwoud heette het geloof ik, kregen we echte
brandweerlessen. Echte oliebranden blussen met tweestraalpijpen, waarvan er
een op nevelen stond en wij met zijn tweeën met de andere straal de brand
konden proberen te blussen. Zo liep je de brand als het ware tegenwinds
tegemoet. Voor het blussen van oliebranden werd ossenbloed gebruikt. Dit zat in
kleine containers d]e door een zuigbuis werden aangeslagen .
Een elektrische brand werd op een andere manier behandeld. Daartoe lag er
ergens een oud landingsschip, Een met twee dekken. Wij wrongen ons door een
luik naar binnen. We zaten op banken langs de wanden. Achterin ontstond een
oliebrand. Fluks slangen en een blik ossebloed door het luik aangevoerd en met
nu buitenwater met enige moeite de brand geblust. Maar die rook! Die bleef
tegen het bovendek hangen. Om te kunnen blijven ademen dus bukken . Hoe
dikker de rook werd des te dieper wij moesten bukken. Tot overmaat van ramp
ontstond er in een jn de wand aangebracht nis een kortsluiting gevolg door een
brandje. Een elektrabrand met water blussen gaat niet Daarvoor moet je tetrachloor gebruiken. Die zat in een pyrene. Zo’n geelkoperen cotainertje met een
dubbelslag pomp er op. Niet alleen als je de zuiger indrukte spoot het apparaat,
maar ook als je de zuiger uittrok.
Het nadeel van het blussen met tetrachloor is dat er nu een chloorwolk in de
ruimte kwam te hangen. Nu is chloor zwaarder dan lucht en zakte dus naar
de grond. We leerden al vlug om de laag tussen rook en chloor te benutten
als ademhaling laag. Zouden ze dit alles vandaag de dag nog durven doen?
Wisten Zij en wij veel! Aan alles komt een eind. Op naar de volgende
uitdaging.
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Ries Dijkhuizen, 88 jaar en nog in leven!
Redactie, Ries ik ben enkele malen bij jouw thuis op bezoek geweest en heb
jou leren kennen als een toffe vent, maar dat je zulks schijfkunst bezat wist
ik niet…
De redactie is aangenaam verast !
………………………………………………………………………………………..

Nieuwe mijnenjagers vernoemd naar
havensteden
Den Helder  IJmuiden wordt vernoemd in een nieuw marineschip. De
mijnenjagers van de nieuwe generatie krijgen de namen van
havensteden. De huidige Alkmaar-klasse wordt de komende jaren
vervangen door de havenplaatsklasse mijnenbestrijders. Naast de IJmuiden komen er een
Vlissingen, Scheveningen, Harlingen, Delfzijl en Schiedam in de vaart. Het eerste Nederlandse
schip arriveert in 2025 in thuishaven Den Helder. Havenplaats Den Helder heeft al een
vernoeming in het in aanbouw zijnde transportschip.
België
De Nederlandse marine loopt dit traject samen met de Belgische marine op. Ook België
vernoemt de schepen naar plaatsen. Het is in Nederland gebruikelijk marineschepen de naam
te geven van een zeeheld, hemellichaam of
bijvoorbeeld een provincie of stad. In dit geval is
gekozen voor havenplaatsen die de schepen
daadwerkelijk kunnen aandoen. Dat verbindt
schip en stad schrijft minister Kamp vandaag aan
de Tweede Kamer. Commandant der
Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim en zijn
Vlaamse evenknie admiraal Michel Hofman
legden dinsdag de kiel van het eerste Belgische
schip, BNS Oostende. De kiellegging was in de
Franse havenstad Concarneau omdat de schepen
door het Franse staatsbedrijf Naval gebouwd
worden. De 12 vaartuigen worden voorzien van
de nieuwste technologieën. Ze krijgen een
uitgebreid pakket onbemande oppervlakte- en
onderwatersystemen. Denk bijvoorbeeld aan
vliegende en varende mijnenvegende drones.
Daardoor hoeven de schepen niet meer zelf een
gebied in te varen waar mogelijk zeemijnen en
andere explosieven liggen.
……………………………………………………………………………………………………………
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Marinemuseum blij met onderscheiding Kidsproof
Den Helder  Het Marinemuseum is ook in 2022 Kidsproof. Dat
is een keurmerk dat kinderinspecteurs aan een museum kunnen
geven. Ook het Mariniersmuseum in Rotterdam heeft de onderscheiding. Lincy Passenier-Blom,
verantwoordelijk is voor de marketing, is er blij mee. ,,De inspecteurs van Museumkids hebben
ons dit jaar ruim 240 keer geïnspecteerd en een 8,7 gegeven.” Kinderen kunnen zich via de
website Museumkids aanmelden als inspecteur en in woord en beeld verslag doen van hun
bezoeken. Aan de hand van een digitale vragenlijst worden diverse aspecten beoordeeld. Het
geheel leidt tot een afweging of een museum rijp is voor de lijst van Kidsproof en een eindcijfer
waar door per provincie de locatie met de meeste punten bekend wordt. Voor Noord-Holland is
dat Nemo in Amsterdam met 9,1 als eindcijfer. Het Helderse museum met 8,7 scoort ook
verrassend hoog. Voor de kinderen biedt de website een richtsnoer voor andere bezoeken. Zo
worden tips gegeven en vallen er door de jonge inspecteurs prijzen en badges te winnen. Ook
scholen worden bij het gebeuren betrokken. Museumkids.nl is een initiatief van de Stichting
Museumkaart, waardoor kinderen op speelse wijze in aanraking komen met de musea in
Nederland. Het primaire doel is het stimuleren van de interesse en bezoek van kinderen aan
musea, zowel online als offline.
Games
Het Marinemuseum doet steeds meer voor de jongere bezoekers. Behalve dat je er van alles
kunt leren over de Nederlandse marine, komt er ook meer aandacht voor games en
elektronische spellen als World of Warships.
…………………………………………………………………………………………………………..

Onderhoud
marineterrein
volgens andere
aanpak
Het munitiecomplex op
de Nieuwe Haven vraagt
om een andere
onderhoudsaanpak dan
de omgeving van het
KIM. FOTO RVB
Arie Booy
Den Helder  Het
onderhoudswerk aan
militaire terreinen zoals de
marinehaven, het KIM en de Joost Dourleinkazerne is geen zaak van Defensie, maar wordt
uitgevoerd door regionale bedrijven in opdracht van het Rijk. Sinds dit jaar gebeurt dat op
basis van prestatiecontracten, die houden de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de te
leveren prestatie Een museum of locatie van de Nederlandse Defensieacademie vraagt om
verzorgde groenperken als visitekaartje, met strak gemaaide gazons. Bij een brandstof- en
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munitiedepot op de Nieuwe Haven ligt het accent juist op veiligheid, met bijvoorbeeld vlakke
bestrating en geen brandbaar dood hout rondom een gebouw met munitieopslag. De eisen
aan het onderhoud van buitenruimten kunnen nogal verschillen, maar het valt allemaal onder
de verantwoordelijkheid van het vastgoedbedrijf.
Controleren
De oude contracten met onderhoudsbedrijven beschreven de precieze gang van zaken.
Toezichthouders controleerden de afgesproken werkzaamheden. De nieuwe aanpak brengt
hier verandering in. ’Met dit contract brengen we zoveel mogelijk disciplines bij elkaar en is het
onderhoud van de buitenruimten Onkruid bestrijden rond een kazerne of haventerrein,
herstellen van de bestrating of het bestrijden van eikenprocessierupsen. Het
Rijksvastgoedbedrijf regelde dit voorheen landelijk met een veelvoud aan contracten met
onderaannemers. Dit jaar is gekozen voor één contractvorm van Texel tot in Limburg. Het
gaat daarbij om onderhoud van de buitenruimten van Defensie- en Rijkscomplexen. landelijk
georganiseerd’, aldus Carlo Verheul op de website van het Rijksvastgoedbedrijf. Het
basisidee achter het nieuwe contract is: ’Niet alles voorschrijven en elke stap controleren,
maar op basis van vertrouwen het werk meer aan de opdrachtnemer overlaten.’ In de praktijk
betekent het dat het vastgoedbedrijf niet meer eist dat er zes keer geschoffeld moet worden,
of dat de verharding op een bepaalde manier moet worden hersteld. De uitvoering wordt bij
één partij neergelegd, zodat dat bedrijf er ook de verantwoordelijkheid voor heeft.
Opdrachtnemers hebben niet volledig de vrije hand, benadrukt het Rijksvastgoedbedrijf. Bij het
beheersen van onkruid worden geen chemische middelen toegestaan. Ook zijn er complexen
met een A of een B kwaliteit. Bronbeek, het militair tehuis voor oud-KNIL soldaten, of de
Koninklijke Militaire Academie vragen om een andere benadering dan doorsnee kazernes.
……………………………………………………………………………………………………………

Tja…. Hier lag ik dan !
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In eerder uitgaven trachtte ik een ieder op het hart te drukken de regelgeving die ons op is
gelegd en die ook broodnoodzakelijk zijn te eerbiedigen.
Goed voorbeeld, doe goed volgen dus ik ben alle maanden als gewaarschuwd mens door het
leven gegaan, zocht de risico locaties niet op, ik heb er zelfs diverse afspraken voor laten
schieten, maar toch !...
Mijn partner kreeg wat hoest buien te verwerken, niets aan de hand toch, gewoon een kleine
kou of iets dergelijks daar er verder geen klachten waren, doch de hoestbuien werden
grimmiger waar we besloten op zondag 28/11 een zelftest te doen.
Hoera, beiden negatief….. doch de klachten bleven en werden heftiger dus twee dagen daarna
maar een nieuw test doen, en die was in haar geval Positief en voor mij nog steeds Negatief.
Ik had hoe dan ook totaal geen klachten…..
Direct de GGD gebeld en we konden de andere dag (woensdag 1 december) direct door naar
de teststraat in Dordrecht.
Een uur nadien lag ik in bed, te rillen als een espenblad en voelde me alles behalve happy.
C.a. 22.00 uur kwam het verlossende woord van de GGD ….BEIDEN POSITIEF !
De eerst drie dag waren voor mij geen prettige dagen, koud, warm zweten, koorts minder
gezichtsvermogen, concentratie verlies en hoesten als een gek wat voor mij zo wie zo een ramp
is want na mijn Bypass heb ik een breuk opgelopen in mij borstbeen dus ieder keer als ik moet
hoesten komt alle rottigheid in een bulp naar buiten.
Vandaag gaat het weer de goede kant op, krijg weer lekkere trek wat ook was verdwenen, en
kom langzaam maar zeker weer tot de normale activiteit.
Waarom schrijf ik u dit ???
In onze lezers groep zijn er inmiddels velen die dezelfde ervaring hebben opgedaan, en ik wil u
allen waarschuwen alle voorzichtigheid die geboden is, in acht te nemen.
Ik kan u verzekeren…. Het is geen pretje, en ik ben er nog mild doorheen gelaveerd.
Even tot de orde van de dag…
Als ik a.s. woensdag klacht vrij ben mag ik me weer vrijelijk begeven, en red ik dat niet mag ik
nog op en neer blijven houden langs de Quarantaine-boei voor nog een ruime week….
Ten Anker j.l vrijdag
Nadat ik j.l. ten Anker had verzonden en in de mail kenbaar had gemaakt door Corona plat
gelegd te zijn stroomde mijn mailbox bijna vol.
Ik heb ze niet geteld maar ik heb niet overdreven enkele honderden mails ontvangen met
allemaal “de beste wensen en beterschap” , de één nog mooier dan de ander en dat geeft mij
als redacteur van UW blad -ten Anker- een warm gevoel.
Er waren lezers die aangaven niet te begrijpen waar ik de energie vandaan haal om toch op tijd
het leesvoer te verspreiden, welnu Ten Anker is een uitgave die thans al voorbereid klaar ligt tot
eind april 2022 met dien verstande dat ik daar nog altijd wat tussen kan wegschrijven als een
artikel daar naar vraagt.
Het Publicatiebord is iedere dinsdag vers met zaken die in die week zijn gepasseerd… dus die
kan weel eens verstek laten gaan als ik plat ligt…..
Bedankt !
Ik wil alle lezers die mij beterschap wensen hebben gestuurd dan ook nogmaals danken.
Dat geeft een goed gevoel en denk ik weer terug aan de tijden van weleer…
VOOR ELKAAR, MET ELKAAR
Arie Krijgsman
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Eerder geplaatst verzoek…
Goede morgen Arie
Voor je volgende pub bord, zou ik graag wat horen van oud collega’s
die wat meer kunnen vertellen van de ontploffing van toren 5 Hr.Ms. de
Ruyter, september 1971, Misschien dat je hiervoor een oproep kan
plaatsen?
Alvast bedankt
Bert Stoelhorst..
De redactie heeft een zoekslag gedaan en hier en daar een visje uitgezet….
Reactie NIMH , dit keer uit Amsterdam…
Dag Arie,
Als het goed is heb je inmiddels mijn appje gezien. Dan nu het ongeval : Ik heb daarover
helemaal niets kunnen vinden. Niet in het Jaarboek KM van 1971 noch in een ander bestand
met alle chronologische data van De Ruyter... Wat nu?!!! ..... Ach, u weet me te vinden .... 😁
Wederom groet des Freds (vanuit depot te Amsterdam; 😀)
Een onzer lezers heeft een zoekslag gemaakt op FB en kwam met de volgende reacties….
Ongeluk in Toren vier van Hr.Ms. de Ruyter
Met Hr.Ms. de Ruyter wordt in dit geval de Kruiser de Ruyter bedoelt met penantnummer
C801
Willem Schaart
Ik diende in 1971 op de De Ruyter en wat ik me kan herinneren van dit ongeluk is dat er een
tempeer kop van een lucht doel granaat ontplofte in de tempeer kamer, een Sgt konstabel heeft
er zware brandwonden aan over gehouden.. Er waren geen doden bij dit ongeluk.. Die Sgt kreeg
nog wel een kat na omdat hij zijn beschermde kleding niet gedragen zou hebben... uiteraard is
de granaat zelf niet ontploft want dan had de ravage niet te overzien geweest en hadden er zeker
doden gevallen
Ton Buijs
Inderdaad Alleen de tempering die dolgedraaid is, met als gevolg een lichte explosie tot gevolg,
gelukkig niemand gewond. dacht dat Sgt.Tokaya de torencommandant was. Het was een
oefengranaat . dus een kleine lading kruit die een wolkje gaf bij detonatie
Willem In't Ven
Volgens mij was er geen dodelijk slachtoffer, ik zat op de 40 mm 8 tijdens de explosie in de
boventoren 15 cm 4
Leo Arends
Willem Schaart ik was toen ook aan boord geplaatst. Weet wel dat de KPLSCHR Pichel compleet
gezicht-haarloos op bureau verscheen. Had waarschijnlijk ook zijn hoofdbescherming niet op....

Moos Eikelenboom
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Willem Schaart klopt Willem ik was toen ook aanboord en kan het me nog goed herinneren. Ik
was toen machinisten en zat in de blusploeg.
Chris Minneboo
Johannes Kaauw Willem Schaart Klopt allemaal, was ook aan boord. Gebeurde tijdens een
schietoefening. Na het vastvuren klonk er nog een knal in toren 4, de showtoren tijdens party's,
er was inderdaad een oefengranaat tijdens het temperen ontploft. Hierbij vielen een aantal
gewonden. Ikzelf zat op dat moment op de B3 40 mm . Ik werkte in toren 4. Toren was zwaar
beschadigd en geheel zwart geblakerd. Heeft lang geduurd eer dat deze weer operationeel
was...
Verder heeft de redactie nog niets kunnen achterhalen…., heeft iemand er meer over te
vertellen e.o. een knipsel ervan ?.... tenanker@kpnmail.nl
……………………………………………………………………………………………………………….

Een hachelijk avontuur… met de L 9609 van Nederlands Nieuw
Guinea naar Curaçao….
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Het is een pracht opgezet stuk uit het
Marineblad van de KVMO
Klik voor het volledige verslag op de link hieronder….

https://www.tenanker.com/l-9609.html

………………………………………………………………………………
DISCIPLINE Met

kracht optreden tegen onder meer pesten en agressie

Marine haalt touwtjes aan
Arie Booy
a.booy@mediahuis.nl
De marine zit te springen om nieuw personeel, maar toen vorig jaar bleek dat jonge militairen
afhaakten bij de Onderzeedienst, stelde Defensie een onderzoek in. De uitkomst is dat de
Onderzeedienst meer stappen moet ondernemen om ’ongewenst gedrag’ op de werkvloer in de
kiem te smoren.
Den Helder 
Dat betekent met kracht optreden tegen ongewenst gedrag zoals
pesten of agressie. De Centrale Organisatie Integriteit Defensie
formuleerde een plan van aanpak, waarin voorgeschreven werd
wat de dienst moest doen om pestgedrag te voorkomen. Dit
jaar is daar aan gewerkt. Commandant Jeroen van Zanten:
,,Op een onderzeeboot werken mannen en vrouwen letterlijk
en figuurlijk onder druk. Dit vraagt om teamwork waarbij ieder
bemanningslid van belang is en er geen ruimte is voor
ongewenst gedrag.” Schendingen van de integriteit komen in
de hele krijgsmacht voor. Dat loopt uiteen van pesten en
schelden tot fysieke intimidatie of seksuele misstanden. In
de zomer van vorig jaar bracht de krijgsmacht echter naar
buiten dat onderzoek gedaan werd naar de heersende
cultuur bij de Onderzeedienst. ,,Die zou mogelijk negatief
van invloed zijn op een sociaal veilige werk- en
leefomgeving”, stelde Defensie.
Elders
,,Voor een aantal jonge militairen die begin 2020 nog bij de Onderzeedienst wilden werken, was
het de reden elders bij de marine aan de slag te gaan.” Een pijnlijke gang van zaken, want de
Onderzeedienst wil meer vrouwen op de boten hebben; dit is beleid van de top van het
departement. Een kleine aardverschuiving voor het mannenbolwerk onder zee. Het afhaken van
een groepje jonge militairen - het geslacht is niet bekendgemaakt - was evenwel niet de enige
reden om een onderzoek in te stellen. In de twee jaren daarvoor werden vier officiële meldingen
van ongewenst gedrag door collega’s gedaan. In twee gevallen leidde dat tot aangifte bij de
Koninklijke Marechaussee. Eén zaak kwam voor de rechter en in de aanloop daar naar toe
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werden drie militairen geschorst. Ook in een andere zaak was een
militair geschorst. Dit soort kwesties hebben verstrekkende
gevolgen voor de loopbaan.
Hoger
Uit intern onderzoek kwam naar voren dat 41 procent van de
ondervraagden ongewenst gedrag had waargenomen. In die periode
had 16 procent dit zelf ervaren. Beide percentages zijn flink hoger
dan gemiddeld bij Defensie. ,,We hebben als Onderzeedienst
inmiddels flinke stappen gemaakt”, vindt kapitein ter zee Van
Zanten. ,,Er is extra aandacht om gedrag als pesten, treiteren en
fysieke of verbale agressie bespreekbaar te maken met collega’s en
leidinggevenden. Ook is duidelijker wat er precies onder ongewenst
gedrag wordt verstaan en hoe dit verder valt te melden en af te
handelen.” Met de uitkomsten van het onderzoek is de marine sinds januari in de weer. ,,Er is
meer aandacht voor de verdere ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en er is een inhaalslag
gemaakt van achterstallige cursussen op het gebied van personeelszorg. Bovendien krijgen
nieuw geplaatste bemanningsleden extra begeleiding”, zegt de commandant.
………………………………………………………………………………………………………………

Francien en Josepha als
de nieuwe fregatten?

Twee nieuwe fregatten van de Koninklijke Marine krijgen de naam van een vrouw. Dat is een
gevolg van een motie die een jaar geleden in de Tweede Kamer werd aangenomen en waarin
gepleit werd enkele schepen naar vrouwen met een grote betekenis voor de Nederlandse
vrijheid te vernoemen.
Den Helder  Minister Kamp van Defensie maakte deze week bekend dat de suggestie door
de regering wordt overgenomen: ,,Defensie zal deze wens van de Kamer uitvoeren en de
twee nieuwe fregatten naar
vrouwen vernoemen, met
inachtneming van de
gebruikelijke procedure”,
meldde de bewindsman aan
het parlement. De fregatten
verkeren in de ontwerpfase.
De procedure waarover Kamp
spreekt is geen sinecure.
Het vernoemen van oorlogsschepen is immers een stap met historische betekenis. Schepen
zijn in de regel tientallen jaren in dienst en leven daarna vaak in de geschiedenisboeken
voort. Alvorens een marineschip zijn naam krijgt, doet de Traditiecommissie Koninklijke Marine
onderzoek en formuleert een voorstel. De Commandant Zeestrijdkrachten, in dit geval
viceadmiraal Tas, legt dit advies voor aan de minister van Defensie, die de Koning verzoekt
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om instemming. Na goedkeuring door de Koning is de naamgeving definitief. In dienst te
stellen schepen worden vervolgens altijd door een vrouw gedoopt. Door de afkorting Zr.Ms.
vooraf te laten gaan aan de naam is het tenslotte pas echt Zijner Majesteits oorlogsschip. In
het verleden zijn minimaal drie Nederlandse oorlogsschepen naar vorstinnen genoemd, maar
nu ligt de voorkeur voor naamgeving bij vrouwen die een rol in de strijd om vrijheid hebben
gespeeld. In de motie- Van den Nieuwenhuizen worden
twee namen genoemd: de eerste vrouwelijke militair
Francien de Zeeuw en verzetsheldin Josepha Gemmeke.
De Zeeuw zat in het verzet en was Marva, zij heeft voor de
marine dus speciale betekenis. Gemmeke zat in het verzet
en is in Londen opgeleid tot geheim agent en in bezet
Nederland gedropt om missies uit te voeren. Na de oorlog
kreeg zij als enige vrouw naast koningin Wilhelmina de
Militaire Willems Orde. Beide kandidaten zijn uitermate
gekwalificeerd als naamgevers van een oorlogsschip, maar
uiteindelijk bepalen de Koninklijke Marine en de vorst de
uiteindelijke keuze. De komende jaren zal de Koninklijke
Marine een reeks nieuwe schepen in gebruik nemen. Het
betreft in het komende decennium het Combat Support Ship
Den Helder, de mijnenjagers Vlissingen, Scheveningen,
IJmuiden, Harlingen, Delfzijl en Schiedam, een aantal nog niet benoemde hulpvaartuigen,
twee fregatten met vrouwennamen en onderzeeboten die ook nog geen naam-klasse hebben.
………………………………………………………………………………………………………………

MARINE Hulpschip

is goede kandidaat om naam Van Speijk levend te

houden

’Drieste actie leidde tot legendevorming’
Er moet altijd een Nederlands marineschip Van Speijk in dienst zijn. Zo is ooit bij Koninklijk
Besluit afgevaardigd. Doemt er een probleem op nu de opvolger van het fregat met die
naam naar een vrouw vernoemd gaat worden?
Den Helder  Het is een dilemma waar Defensie-analisten op
wijzen nadat minister Kamp van defensie begin van de week
bekendmaakte dat de nieuwe fregatten een vrouwennaam
krijgen. Immers, de naamgeving van de in aanbouw zijnde
mijnenjagers ligt al vast. Die schepen krijgen namen van
havensteden. De bouw van onderzeeboten ligt nog ver weg;
waarschijnlijk speelt de oplevering pas in het volgende
decennium. Op de tekentafel ligt echter ook een serie
hulpschepen die huidige 10 vaartuigen als Van Kinsbergen en
de Pelikaan gaat vervangen. Het worden naar verluidt wat
minder vaartuigen omdat functies gecombineerd worden, maar
zal een van die schepen naar ’dan liever de lucht in’ Van
Speijk vernoemd worden? Het zou zo maar kunnen meent
oud-vlootvoogd Matthieu Borsboom. ,,Ik verwacht dat mogelijk
hetzelfde gebeurt als met de Dokkum destijds”, zegt de
viceadmiraal b.d. Na haar uitdienstname werd de oude
mijnenveger Dokkum in november 1986 als varend proefstation voor brandstoffen onder de
naam Van Speijk weer in dienst genomen. De naamsverandering was het gevolg van de
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uitdienstname van het fregat Hr.Ms. Van Speijk en het Koninklijk Besluit dat er in voorziet
dat er bij de Nederlandse marine altijd een schip vernoemd moet zijn naar de zeeheld.
Driest Vanaf 7 september 1995, toen een nieuw fregat Van Speijk in dienst werd genomen,
is de Dokkum weer hernoemd tot haar originele naam.

Borsboom werd als begin veertiger in 2000 commandant van het fregat en heeft sindsdien
warme belangstelling voor Jan van Speijk wiens drieste actie om zijn schip in 1831 op te
blazen bij Antwerpen tot ware legendevorming heeft geleid. In de hal van het KIM hangt een
meer dan levensgroot schilderij van schip en bemanning; in de Van Speijkzaal liggen zelfs
stukjes bot van hem. Geen beletsel Gezien de gang van zaken met de Dokkum ziet
Borsboom geen beletsel: ,,Dus een hulpschip vernoemen naar Van Speijk kan”, meent de
Nieuwedieper. ,,Wat ook mogelijk is, is dat een nieuwe hydrograaf de naam kan krijgen, maar
meestal zijn dat een paar schepen. Een onderzeeboot vernoemen naar Van Speijk zie ik
niet gebeuren gezien de serie boten en de traditie”, aldus de oudcommandant
zeestrijdkrachten. Een oude mijnenveger toen of een hulpschip in de toekomst, het is wel
even wat anders dan een tot de tanden bewapend fregat natuurlijk. Voorlopig heeft de marine
nog een fregat dat Van Speijk heet, ook al ligt dat paradepaardje wegens gebrek aan
mankracht langs de kant in de marinehaven. Hoe het afgelopen is met de oude Dokkum? Het
schip is in 1997 voor 10.614 gulden verkocht aan een handelaar in Hattem.
……………………………………………………………………………………………………………..

Uit het blad van onzer zuiderburen AVOM Zeeland !
Vlissingen, Scheveningen, IJmuiden, Harlingen, Delfzijl en Schiedam.
Naar deze havenplaatsen worden de 6 nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen genoemd. Dat schrijft
minister Kamp 30/11 aan de Kamer. Nederland en België trokken samen op bij de aanschaf van
totaal 12 schepen.
Het is gebruikelijk marineschepen de naam te geven van een zeeheld, hemellichaam of bijvoorbeeld
een provincie of stad. In dit geval is gekozen voor havenplaatsen die de schepen daadwerkelijk
kunnen aandoen. Dat verbindt schip en stad. De 6 Belgische schepen krijgen ook stedennamen.
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Commandant der Strijdkrachten
bij een model van het schip.

Naar verwachting vaart het
eerste
mijnenbestrijdingsvaartuig
voor Nederland in 2025 Den
Helder binnen.
Voor nog meer informatie,
kijk ook op
marineschepen.nl

Startschot bouw
Er was meer nieuws over de
mijnenbestrijders.
Commandant der
Strijdkrachten generaal Onno
Eichelsheim en zijn Belgische
evenknie admiraal Michel
Hofman legden vandaag
namelijk de kiel van het eerste
Belgische schip, BNS
Oostende. De kiellegging in de
Franse havenstad Concarneau
betekent het startschot voor de
bouw van de schepen. De
vaartuigen worden voorzien
van de nieuwste
technologieën. Ze krijgen een
uitgebreid pakket onbemande
oppervlakte- en
onderwatersystemen. Denk
bijvoorbeeld aan vliegende en
varende mijnenvegende
drones. Daardoor hoeven de
schepen niet meer zelf een
gebied in te varen waar
mogelijk zeemijnen en andere
explosieven liggen.
Infographic met de namen van
de 12 nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen.
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De Belgische en Nederlandse
marine werken op vele fronten
intensief samen. Er zijn
gezamenlijke opleidingen,
trainingen en een taakverdeling bij
het onderhoud van de schepen.
Naast de gezamenlijk aanschaf van
mijnenbestrijdingscapaciteit kopen
de landen ook samen vrijwel
identieke ASW-fregatten bij de
Nederlandse industrie.
Twee daarvan worden overigens
vernoemd naar vrouwen die van
grote betekenis waren voor de
vrijheid van Nederland. Hiermee
willigt minister Kamp een wens van
het parlement in.
Illustratie van
Henk Boomstra uit marineschepen.nl

Memorabele data ’s deze week….
8-11-1940 Hr.Ms. O 22 Ltz.1 W.J. Ort

Door de Duitse onderzeebootjager „UJ 177" en hulpmijnenveger „M 1104" voor de Noorse
kust tussen Lister en Lindesnaes vernield met dieptebommen op 57.44 N.B. en 06.50 O.L. (43
Overleden bemanningsleden )
13-11-1942 Isaac Sweers - Kltz W. Harmsen
Getorpedeerd door twee torpedo's van de Duitse onderzeeboot „U 431" in de Middellandse Zee
ten nw. van Algiers op 37.23 N.B en 02.12 O.L. tijdens olieladen bij Operatie „Torch". (99
bemanningsleden omgekomen )

Flauwe grappen, weinig serieuze reacties op vrouwennaam fregat
Den Helder  „We kunnen de Holland-klasse wel de Kim Holland- klasse noemen”, reageert
een oud-marineman op het nieuws over het vernoemen van twee nieuwe fregatten naar
vrouwen. „Maak er dan ook maar Zr.Ms.Annie MG Schmidt van”, zegt een andere
grappenmaker. In de wandelgangen van schepen en kazernes is het deze week naar buiten
gekomen kabinetsbesluit het gesprek van de dag. Het feit dat dit begon met een Groen-Links
initiatief in Den Haag is koren op de molen van degenen die liever alles bij het oude laten.
Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer de wens uitsprak om ook vrouwelijke helden te
eren met een scheepsnaam, zijn er nogal wat marinemannen die aan die nieuwe lijn moeten
wennen. Al sinds de Tweede Wereldoorlog werken er echter vrouwen bij de zeemacht en hun
aandeel moet verder toenemen vindt het kabinet.
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Er zijn genoeg vrouwen die op een schip aan de bak willen en ze doen het vaak heel goed.
Maar het mengen in een door mannen gedomineerde wereld valt niet altijd mee; zoals in 2020
uit het voortijdig afhaken van een groep jonge militairen bij de Onderzeedienst bleek.
Tante Riek
Als kandidaten voor vernoeming zijn de namen van Francien de Zeeuw en Jos Gemmeke in
omloop. Beiden verzetshelden, De Zeeuw was ook een van de eerste Marva’s. Maar er zijn
meer opties die de Traditiecommissie van de Koninklijke Marine kan beoordelen. Bijvoorbeeld
de in Bergen overleden verzetsstrijdster Jacoba Johanna van Tongeren. In de oorlog was zij
actief tegen de Duitse bezetter in Amsterdam. Of Helena Kuipers-Rietberg die onder haar
schuilnaam Tante Riek de stille kracht was achter de Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers. Op diverse aan de marine gewijde facebookpagina’s worden meer flauwe
grappen over het onderwerp gemaakt, dan dat er serieus meegedacht wordt. Uitzonderingen
zijn suggesties als de naam van commandeur Jeanette Morang, de eerste vrouwelijke
vlagofficier. Dat stuit volgens een ander op de belemmering dat een oorlogsschip in de regel
naar een overleden persoon vernoemd wordt.
Leuk idee
Een marinevrouw die op het onderwerp reageert, vindt de invoering van vrouwennamen niet
nodig: ’Ik zou zeggen: leuk idee; gaan we niet doen. En dat zeg ik als marinevrouw. Om in het
kader van emancipatie van het gebruik van mannelijke zeehelden af te stappen, vind ik nogal
wat.’ Haar bijdrage kan op een reeks instemmende reacties rekenen. De Koninklijke Marine
koerst echter af op twee fregatten met de namen van vrouwen die van betekenis zijn geweest in
de strijd voor vrijheid. Heldinnen uit het verzet zijn daar absoluut serieuze kandidaten voor. De
in het geheim opererende Traditiecommissie die bestaat uit hoge officieren en maritieme
historici zal echter ongetwijfeld nog meer namen de revue laten passeren. Uiteindelijk dient
Koning Willem- Alexander - ook marineofficer - aan de selectie zijn goedkeuring te verlenen.
Dat was het dan weer ff…. Ondanks de Covid een behoorlijk Publicatiebord…
Tot volgende week…..
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