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Den Helder
Koning Willem Alexander bracht
afgelopen weekeinde een
werkbezoek aan marineschip Zr.Ms.
Rotterdam. Dat gebeurde tijdens
oefening Cold Response in
Noorwegen.
Op zaterdag kreeg hij aan boord van
Zr.Ms. Rotterdam een rondleiding,
waarbij onder meer werd uitgelegd
hoe maritieme diensten amfibische
landingen ondersteunen. ’s Avonds
woonde de majesteit een toelichting
bij van de Maritime Battle Staff,.
’s Nachts ging hij mee met een
amfibische landing van de 2nd
Marine Combat Group van het Korps
Mariniers. In het veld werd verder
uitleg gegeven over tactiek en
planningsuitdagingen. De overnachting vond ook plaats in het veld.
De koning sloot zondag zijn werkbezoek af met het bijwonen van een gesimuleerde
verplaatsing per sneeuwscooter naar een patiënt en een medische evacuatie per helikopter
naar het amfibisch transportschip. Hierbij stond de medische afvoerketen van land naar
schip en vice versa centraal.
Cold Response is een tweejaarlijkse reguliere NAVO-oefening, waaraan ruim 30.000 militairen
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uit 27 landen deelnemen. Samenwerken over land, zee en in de lucht staat hierbij centraal.
Casper Duin

Jeroen Visser

Noord-Korea zegt nooit sorry
'Noord-Korea zegt nooit sorry is een meeslepende
vertelling over een desastreus verlopen NoordKoreaanse spionagemissie. Het verhaal is een grote
ontdekking van journalist Jeroen Visser, die hiermee het
Koreaanse conflict op een originele wijze dichterbij
brengt.’ - Ruben Terlou
Op 17 september 1996 strandt een Noord-Koreaanse spionage-onderzeeër voor de kust van
Zuid-Korea. De zesentwintig bemanningsleden gaan aan land.
Zuid-Korea slaat groot alarm en mobiliseert veertigduizend soldaten: wat volgt is een
ijzingwekkende en bloederige klopjacht naar de aangespoelde Noord-Koreaanse
bemanningsleden.Elf van hen plegen zelfmoord, dertien worden er vermoord, één wordt nooit
gevonden en de laatste, stuurman Lee Kwang-soo, wordt gearresteerd.
Wonderlijk genoeg wordt deze stuurman niet gevangen gezet, maar ingelijfd door de ZuidKoreaanse marine, waar hij later instructeur wordt en tot de dag van vandaag een anoniem
leven leidt. Bijna vijfentwintig jaar later stuit correspondent Jeroen Visser per toeval op dit
verhaal dat hem onmiddellijk fascineert. Hij is vastbesloten de stuurman te vinden, vooral als
blijkt dat Noord-Korea hem na al die jaren nog altijd wil wreken.
Wat volgt is een zoektocht langs getuigen, generaals, journalisten en K-popzangers, dwars door
het moderne Korea, waar de wereld van Squid Game en Samsung botst op die van een van de
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wreedste totalitaire dictaturen in de geschiedenis.
Jeroen Visser (1979) is correspondent voor de Volkskrant. Hij woont met zijn gezin in
Stockholm. Tussen 2016 en 2020 was Seoul zijn standplaats, waar hij onder meer verslag deed
van de Amerikaanse toenadering tot Noord-Korea onder Donald Trump.

…………………………………………………………………………………………………………….

Ditjes en datjes en wetenswaardigheden..........
Kauwgum verwijderen:
Doe het kledingstuk in een plastic tas en leg het in de vriezer. Wanneer de kauwgum goed
bevroren is laat het heel makkelijk het kledingstuk los zonder restjes achter te laten.
Aardappelen:
Aardappelen die koken we allemaal wel eens, maar hier een paar handige tips!
Om aardappelen sneller gaar te krijgen voeg je een klontje margarine toe en pas op het laatst
het zout. Of heb je oude aardappels? Geen probleem, voeg een schepje suiker toe en ze
smaken weer helemaal lekker.
Aluminiumfolie:
Aluminiumfolie heeft een glanzende kant en een matte kant, maar wat is nou het verschil?
Nou, de glanzende kant reflecteert de warmte en de matte kant houdt de warmte vast. Dus
gerechten , die warm moeten blijven, afdekken met de matte kant naar boven. Bij gerechten,
die koel gehouden moeten worden, doe je de glanzende kant boven. Handig hè?
Rozen langer goed houden
Als je dacht dat een aspirientje alleen goed is tegen de hoofdpijn heb ik een leuk nieuwtje voor
je. Ook rozen die in een vaas dreigen te verleppen, pep je op door een aspirientje aan het water
toe te voegen.

Steeman, Aad
Edwin Krummel

Kon. Marine 1979 – 2014
ZKK Veere
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En de rol van Lt-Adm
Gen Michiel A. de Ruyter
“Het volk was redeloos, de
regering radeloos en het land
reddeloos” Zo kennen we het
Rampjaar 1672 uit de boeken.
De bisschoppen van Munster en
Keulen vielen ons land vanuit het
oosten binnen en belegerden
enige tijd Groningen en de
ommelanden. Franse troepen
kwamen over land vanuit het
zuiden na enkele omtrekkende
bewegingen rond Maastricht tot
aan Muiden. Met 5000 man
trokken zij zelfs heel even over
het ijs tot dichtbij Den Haag.
Alleen plotselinge dooi maakte
het voor hen noodzakelijk zich
terug te trekken en redde
zodoende onze soevereiniteit.
Wat minder bekend is, dat
diezelfde Fransen op zee
samenwerkten met de Engelse
vloot en diverse pogingen deed
tot een invasie. Ook de inzet van
personeel van onze vloot in de
ondergelopen weilanden van de
waterlinie is geen algemene
kennis. Engelse spionnen en
onze vlootvoogd Michiel de
Ruyter speelden een belangrijker rol dan de gangbare geschiedschrijving doet vermoeden.
7 Juni van dat jaar zocht Michiel de Ruyter de Engelse vloot op nabij Solebay. Hij had niet
afgewacht tot zij de Nederlandse kust naderden en had door deze keuze het voordeel van de
wind. Veel andere voordelen had hij niet. De Engelsen hadden tweemaal zoveel
manschappen en meer schepen. Solebay is tot op de dag van vandaag een zeeslag zonder
duidelijke winnaar. Beide partijen claimen de overwinning. De Engelsen gaan ervanuit, dat zij
onze vloot meer schade hebben toegebracht, wat ook zo is. Daar tegenover staat, dat zij hun
doel, de invasie van de Lage Landen, niet hebben kunnen realiseren.
Dat is voor ons uiteindelijk cruciaal, aangezien het anders in een keer over was geweest.
Binnenkort wordt deze zeeslag herdacht (gevierd?) met nazaten van de Engelse admiraal
Sandwich en ondergetekende namens de Ruyter. Al vanaf het eerste contact hierover is
duidelijk, dat die strijd nog steeds niet beslist is. Al vloeit er inmiddels geen bloed meer.
Toch is het verrassend te constateren, dat het de Engelsen niet lukte ons eronder te krijgen.
Aan informatie ontbrak het hen namelijk niet. In de National Archives in het Londense Kew is
de correspondentie tussen de spionnen, ook wel agenten genoemd, en de Engelse regering
terug te vinden.
Silas Taylor, havenmeester van Harwich, speelde een centrale rol in dit netwerk. Hij
verzamelde van diverse contacten in de Republiek informatie over de vloot, de
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oorlogsvoorbereidingen, troepensterkte en –paraatheid om het vervolgens door te geven aan
Joseph Williamson, lid van het Lagerhuis.

Williamson wist zijn invloed aan te wenden om andere invloedrijke politici rond de Engelse
Koning Karel en de admiraliteit te informeren. Nu deze bron is ontsloten door Anne Doedens
en Liek Mulder,
gesecondeerd door
ondergetekende, vormt zich
in Agenten voor de Koning,
Engelse spionage tijdens het
Rampjaar 1672 een kleurrijk
beeld over besluitvorming
aan Engelse zijde en de
toestand in de Republiek,
zoals die door de spionnen
werd ingeschat.
Aanzicht van Harwich uit het
boek The history and antiquities
of Harwich and Dovercourt van
Silas Taylor, 1730. Wellcome
Library
Economische belangen blijken tijdens oorlogsvoering gewoon door te gaan. De veerdienst en
postboten tussen de Republiek en Engeland bleven gedurende de derde Engelse Oorlog
gewoon doorgaan. Mensen, goederen en post gingen over en weer. Thomas Langley,
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commandant van de postboten was een belangrijke partner voor Silas en soms gingen zij
persoonlijk naar Den Briel om poolshoogte te nemen, contacten zelf uit te vragen of uit de
eerste hand de aantallen schepen en bemanningen te noteren.
Wat opvalt, is dat de zaken die zij constateren van alle dag zijn. Tekorten in munitie, trage
werving van bemanningen en ongeoefendheid van de vloot komt regelmatig in hun brieven
terug. Er zijn dan wel voldoende geweren, maar niemand blijkt ermee om te kunnen gaan
door gebrek aan kruit en dus oefening.
Ook contraspionage komt aan bod. Zo meldden de Engelse agenten, dat een complot om de
Nederlandse schepen in de haven van Rotterdam in brand te steken wordt verijdeld. Twee
samenzweerders zijn opgepakt en nog eens vijftien anderen zouden betrokken zijn. Het
detail waarin Silas over de vloot rapporteert doet soms denken aan een boodschappenlijstje.
Hoeveel kanons, naam en toenaam van de kapitein, diepgang, aantal masten, aantal
bemanningsleden en hun nationaliteit. Daarbij valt ook op, dat een groot percentage
huurlingen uit andere Europese landen komen, maar zelfs Engeland, Ierland en Schotland.
Taylor bezoekt op enig moment de provincie Zeeland en adviseert een landing daar. Langley
gaat helemaal naar Texel (bekend terrein uit 1666: Het Vlie brandt, Anne Doedens/Jan
Houter) en geeft nauwgezet de omvang en status van de aanwezige vloot weer. Daar blijkt
het personeelstekort vooral door Engelse en Schotse inzet gecompenseerd te worden.

De Ruyters tegenstrever, Robert Holmes aan het werk: Holmes Bonfire, Willem van de Velde (I). Her Majescty’s Royal Collection.

Een door Taylor gerekruteerde Engelsman in Rotterdam neemt een veerpont op het IJ en
noteert de schepen bij Pampus (3000 stilliggende koopvaarders) terwijl een ander
ongegeneerd de post van de Nederlandse ambassadeur inkijkt op de pakketboot. Maar ook
de Nederlandse trucs worden gemeld: een grote brander die is uitgedost alsof het een
volwaardig oorlogsschip zou zijn.
Al deze informatie moet een goeie indruk hebben gegeven van de verwarring en angst die in
de Republiek heerste. De inval van de Fransen, de lage waterstand in de rivieren, sabotage
aan de waterlinie, was bijna tegelijkertijd in Londen en Den Haag bekend. En ook de
opstand van het volk tegen vluchtende notabelen en het in beslag nemen van hun goederen
gaat razendsnel het Kanaal over. Markant is de vermelding, dat “heren van de Staten
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Generaal zo over hun toeren waren, dat ze boeken naar elkaars hoofd gooiden”.
Tegenwoordig zijn het citaten, maar veel lijkt in dit opzicht niet verandert.
Al die tijd was Michiel de Ruyter druk bezig zijn vloot en bemanningen voor te bereiden en in
te zetten om deze crisis het hoofd te bieden. Zoals gemeld beschrijft onze geschiedschrijving
vooral de inspanningen van Prins Willem op het land. De vier zeeslagen (Solebay, 2x op
Schooneveldt en Kijkduin NH) worden nauwelijks genoemd, laat staan de waterlinie. Over de
zeeslagen kunnen we kort zijn; die werden gewonnen of Michiel wist erger te voorkomen.
Solebay is het voordeel van verrassing en wind bepalend geweest. Op en met name tussen
de banken van Schooneveldt wist Michiel door geniaal gebruik te maken van onze beperkte
diepgang en het getij de tegenstander vast te laten lopen en als ‘sitting ducks’ uit te
schakelen. Kijkduin, nabij Den Helder, was eveneens een titanenstrijd vlak onder de kust,
waarbij de kogels op het strand landden en inmiddels in de tuinen van het opgespoten
Julianadorp kunnen worden teruggevonden. Het leidde tot het afhouden van een landing,
waarna de oorlogsmoeheid en toenemend wantrouwen tussen Fransen en Engelsen op zee
de inspanningen deed afnemen. De vrede zou nog enkel jaren op zich laten wachten, maar
de strijd bleek hierna op zee over.
Maar dan de waterlinie
tijdens het Rampjaar
1672-1673. Dat is
grotendeels een
onbekend verhaal tot op
de dag van vandaag. Als
hoogste admiraal van de
Admiraliteit van
Amsterdam viel dat deel
van wat we nu de Oude
Hollandse Waterlinie
rond Amsterdam
noemen, onder de
verantwoordelijkheid van
diens hoogste admiraal,
Michiel de Ruyter.
Onderzoek naar zijn
persoonlijke inbreng is
nog gaande, maar de
inzet van manschappen
op zogenaamde uitleggers is daarbij al aangetoond. Deze platbodems waren in staat door de
ondergelopen polders te manoeuvreren zonder vast te lopen. Voorzien van een enkel
scheepskanon en bedient door manschappen van de vloot, matrozen en mariniers, konden
zij de Franse troepen voldoende dicht naderen om hen het leven zuur te maken. Dit moet
een totaal nieuwe manier van opereren zijn geweest voor het vlootpersoneel en verrassent
voor de tegenstander. In lijn met de inzet van zeesoldaten (later Korps Mariniers), die vanaf
de schepen op de kust werden ingezet, was dit een modus om te varen waar de grote
schepen niet konden gaan en de ondergelopen akkers geen manoeuvres van het leger
toeliet. De genialiteit van de Ruyter als maritiem militair strateeg zal hieraan ten grondslag
hebben gelegen, waarbij de omstandigheden en het vertrouwen, dat hij van de politiek kreeg,
een belangrijke rol moeten hebben gespeeld. Michiel heeft zowel onder de gebroeders de
Witt, Johan en Cornelis, als onder Prins Willem tijdens het Rampjaar gediend. Daarbij was hij
bovenal een loyaal en dienstbaar militair, maar wel eentje met een sterke wil,
doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. Zowel Johan als Willem schatten zijn adviezen
hoog in en gaven hem de vrijheid en middelen ernaar te handelen. Zijn inzet ter land en ter
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zee heeft door die vrijheid van handelen een cruciale rol gespeeld in het doorstaan van het
Rampjaar.
Sindsdien is onze soevereiniteit alleen nog in 1795 (wederom de Fransen) en 1940
(Duitsers) in het geding geweest. Nooit meer heeft één man zo’n belangrijke bijdrage
geleverd aan de uitkomst van een oorlog. Enkele jaren later is het juist de roem en
populariteit, die hij in zijn tijd genoot, die hem het leven zou kosten.
Bronnen
• Agenten voor de koning, Engelse spionage tijdens het Rampjaar, 1672, Anne Doedens,
Liek Mulder, Frits de Ruyter de Wildt, Waanders Uitgevers, ISBN 9789462623934, € 22,50

•
•

Deruyter.org, website van de Stichting ter bevordering van Lt-Adm Gen Michiel A. de
Ruyter.
https://www.waanders.nl/nl/agenten-voor-de-koning.html
============================================================

Mijmeringen van Sijbrand
Kamer….
De redactie werd blij verast met diverse YouTube
films uit eigen materiaal van Sijbrand die ik met u
wil delen….. (2 serie)

1966 Reizen met Hr. Ms.
Bruinisse (M856)
(klik op het embleem)

1966 Vlootschouw Scheveningen
(klik op het anker embleem)

1967 januari t/m juli Reizen met
Hr. Ms. De Zeven Provinciën (C802)
(klik op het embleem)
Volgende week nog meer…….
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Het nieuwe IT-onderkomen voor de Koninklijke Marine op de Nieuwe Haven krijgt straks onder
meer simulatieruimten en battlelabs. Met de bouw is een bedrag tussen de 25 en 100 miljoen
euro gemoeid.

Den Helder Nu er de komende jaren veel schepen worden vernieuwd,
verwacht Defensie dat de behoefte aan de ondersteuning van het Joint
Informatievoorziening Commando (JIVC) - kort gezegd de IT-afdeling
van de marine - zal toenemen. De hoeveelheid soft- en hardware op
schepen groeit en wordt naar verwachting steeds complexer.
De JIVC is nu nog gehuisvest in twee gebouwen, waarvan één tijdelijk gebouw dat voor 2025
vervangen moet worden. Vanwege de toenemende behoefte en de noodzaak om het tijdelijke
gebouw in Den Helder te vervangen, is onderzocht hoe de huisvesting van het JIVC in de
toekomst het best kan worden gerealiseerd. Daarbij is onder andere onderzocht of de
vergunning van het bestaande tijdelijke gebouw kon worden verlengd en worden aangepast.
Dit bleek niet mogelijk. Het bestaande tijdelijke gebouw slopen en vervangen door één nieuw
gebouw dat wordt verbonden aan het bestaande blijvende gebouw blijkt de beste en tevens
enige geschikte oplossing.
Het tijdelijke kantoorgebouw wordt vervangen door een permanente IT ontwikkel- en
roductielocatie van waaruit het JIVC het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) helpt om een
technologisch hoogwaardige en informatie gestuurde organisatie te worden. Tegelijkertijd moet
de nieuwbouw bijdragen aan de werving en het behoud van reeds schaars IT-personeel.
Het gaat om nieuwbouw met een capaciteit van 210 werkplekken. Vanwege de taakstelling van
het JIVC wijkt het nieuwe gebouw af van een standaard kantoorgebouw door onder meer ruimte
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te bieden aan test-, acceptatie-, simulatie- en integratieruimten, battlelabs en concept
development rooms.
Het projectbudget, inclusief risicoreservering, bedraagt tussen de 25 en 100 miljoen euro.
Verkennen
Defensie is momenteel aan het verkennen hoe zij haar vastgoedportefeuille kan concentreren,
verduurzamen en vernieuwen. Bij deze verkenning neemt Defensie al haar vastgoed in
Nederland onder de loep. Tijdens die verkenning worden veel vastgoedprojecten even stilgezet.
De nieuwbouw van het JIVC vormt daarop één van de voorlopig twee uitzonderingen, zo liet
de staatssecretaris van Defensie eerder weten. Dit vanwege de urgentie omdat het bestaande
tijdelijke gebouw voor 2025 moet worden vervangen.
………………………………………………………………………………………………………………

INTERVIEWMilitaire topman Boots over nieuwe aanpak
Het kabinet wil vrouwen met voorrang bij de krijgsmacht. Het gaat om een streefcijfer, er komt
geen wettelijk quotum.
10

DEN HAAG
Vrouwen krijgen ’bij gelijke geschiktheid’ voorrang bij de Nederlandse krijgsmacht. Niet alleen
bij de werving van militairen, maar ook bij hun bevorderingen. In 2030 moet de krijgsmacht voor
30 procent bestaan uit vrouwen, zowel op de werkvloer als in de top. Nu is van de militairen 11
procent vrouw.
Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) heeft hierover dinsdag een brief aan
de Tweede Kamer gestuurd. De maatregelen gaan per direct in.
Er komt geen wettelijk quotum voor vrouwen, het gaat om een streefcijfer. In voorgaande jaren
wenste defensie eenzelfde aandeel vrouwen, maar nu worden er
stevigere maatregelen aan verbonden. Defensieonderdelen als
het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen hoeven niet
aan het streefcijfer te voldoen, omdat daar ’het werken met
streefcijfers te vroeg komt en nog niet haalbaar is’.
Reactie
De brief is de reactie van Defensie op een debat dat vorig jaar
ontstond over sociale onveiligheid bij de krijgsmacht. Uit meerdere
publicaties bleek dat er in de krijgsmacht en op de Koninklijke
Militaire Academie (KMA) sprake is van seksisme en andere
vormen van ongewenst gedrag.
Boudewijn Boots, plaatsvervangend commandant der
strijdkrachten, kondigde eind juni aan dit te willen veranderen.
Alledaags seksisme en racisme stonden ’nu op nummer één’. Hij
zei ook: „Kom over een half jaar maar terug”. Het werd iets later
omdat de interne discussie langer duurde dan hij had gedacht.
Over de nieuwe plannen verwacht hij evengoed onrust: „Kritiek
van fervente tegenstanders, die zeggen: waarom is dit nodig? En
van voorstanders die vragen: waarom doen we niet méér?”
Waarom heeft defensie niet gekozen voor een quotum?
„Een streefcijfer geeft voldoende mandaat voor bijvoorbeeld een
voorkeursbeleid. En we hebben niet de illusie dat we volgend jaar
die 30 procent overal halen. Bij de medische dienst, de logistiek en de verbindingsdienst zijn we
er al. De marechaussee loopt voorop en neigt naar een aandeel vrouwen vergelijkbaar met de
politie, waar ongeveer een op de drie vrouw is. Maar bij gevechtseenheden van mariniers, de
luchtmobiele brigade en het Korps Commandotroepen is het voor vrouwen moeilijker om binnen
te komen.”
Als daarmee een deel van de organisatie het doelt nog niet hoeft te halen, moeten er dan op
andere plekken meer vrouwen komen?
„Ik wil niet zeggen: doen jullie hier 15 procent, dan doen jullie daar 45 procent en dan middelt
het wel uit. We blijven overal streven naar 30 procent, ook bij de speciale eenheden. Ze zijn niet
gevrijwaard. Er is wel een realistisch besef dat we daar langer de tijd nodig hebben. De
belangstelling van vrouwen voor deze eenheden blijft achter en ook zijn de fysieke eisen zwaar
– te zwaar vaak voor vrouwen.”
Dat blijft toch zo?
„In het algemeen denk ik dat we eens moeten kijken naar de eisen die we stellen aan onze
militairen. We houden soms erg traditioneel vast aan de zware rugzak die meegedragen moet
worden over grote afstanden. Ik heb zelf onlangs honderd kilo getild met behulp van een
exoskelet [een uitwendig metalen frame dat lichaamsdelen ondersteunt, red.]; er zijn
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robotkarretjes en meer lichtgewichtmiddelen dan vroeger. Als we naar die eisen kijken, is dat
niet specifiek om meer vrouwen binnen te halen. Maar misschien gebeurt het wel.”
Wanneer wordt de rekening opgemaakt?
„Aan het eind van het jaar sowieso, want we kijken per jaar naar de voortgang. Er is een
meetmoment in 2026, maar ik wil 30 procent hebben in 2030. We blijven vooral ook steeds
aandacht hebben voor het
voeren van het gesprek over
diversiteit en inclusiviteit en
sociale veiligheid. Dat is heel
belangrijk.”
Hoe verloopt dat gesprek?
„Sinds wij elkaar negen
maanden geleden spraken is
er niet één bezoek of
bijeenkomst geweest, waar ik
níet ben begonnen over dit
onderwerp. Na de uitzending
van ’The voice of Holland’
heb ik onze
vertrouwenspersonen
gevraagd: doet dit iets? Er
waren niet meer meldingen.
Misschien hebben wij ons
moment in 2018 gehad met
Schaarsbergen, toen meerdere militairen zich schuldig maakten aan grensoverschrijdend
gedrag. Sociale veiligheid is een vast onderwerp voor opleidingen en bij individuele
beoordelingsgesprekken. Er zijn allerlei initiatieven om dit te bespreekbaar te maken. Het
vuurtje is aangegaan en ik hoop dat het nooit uitgaat.”
Waar gaat het gesprek moeilijker?
„Wist ik het maar, dan ging ik er morgen naar toe. Ik had een gesprek van
2,5 uur met 33 onderofficieren in opleiding waarin ik drie kwartier bezig
ben geweest om door een laag ijs heen te beuken. Ze wilden het er niet
over hebben of waren zo uitgesproken dat een gesprek niet mogelijk was.
Toen brak het ijs. Het gevaar is dat die laag steeds dikker wordt als we
het niet goed aanpakken.”
Hoe gaat het voorkeursbeleid eruit zien?
„Als er nu bij de krijgsmacht tien plekken voor rekruten openstaan, gaan die naar de eerste tien,
op volgorde van binnenkomst. Voor nummer elf, twaalf en dertien geldt: volgende keer beter
misschien. Nu komt er naast die tien een lijst met vrouwen die voorrang krijgen als ze geschikt
zijn. Ze hoeven minder lang op hun beurt te wachten.”
En bij de bevorderingen?
„Daarvoor gelden dezelfde regels. Dat vind ik wel wat moeilijker liggen. Iemand die al vier jaar
toe is aan bevordering laat je misschien inhalen door een vrouw die er nog maar net aan toe is.
Maar het moet gebeuren om het aantal vrouwen in de top te vergroten.”
Nu al voelen sommige mannen zich gepasseerd door vrouwen.
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„Dit gaat die gevoelens aanwakkeren. Er zal een groep mannen zijn die zegt: dit is niet eerlijk.
Maar het is ook niet eerlijk om vrouwen minder kansen te hebben gegeven. Mannen worden
niet buitenspel gezet, ze krijgen misschien soms niet meteen wat ze willen.”
Boots benadrukt dat defensie meer vrouwen nodig heeft: „Nu de krijgsmacht, ook wegens de
oorlog in Oekraïne, groeit door nieuwe investeringen, heb ik zeker vijfduizend of zesduizend
mensen nodig, morgen liefst. Dat lukt alleen als we een representatief deel van Nederland aan
defensie kunnen binden. We enthousiasmeren ook mensen met een biculturele achtergrond of
uit de lhbti-gemeenschap. Maar daarvoor kunnen we geen streefcijfers geven omdat we beperkt
zijn in wat we mogen registreren.”
Vorig jaar vertrokken twee vrouwelijke luitenant-kolonels vanwege onder meer seksisme
bij defensie.
„Als vrouwen weggaan, is dat vaak om een opeenstapeling van gebeurtenissen. Was er maar
één rotte plek, dan kon ik die eruit snijden.”

’Leuk geprobeerd, maar niet gelukt’
„Als je serieus signaal had willen geven, dan had je het een quotum genoemd – geen
streefcijfers’’, meent Gwenda Nielen, tot 2021 luitenant-kolonel toen zij Defensie verliet.
,,Nu is er een kans dat je na twee jaar zegt: leuk geprobeerd, niet gelukt. Problematisch zijn
daarnaast de criteria ‘gelijke geschiktheid’ en ‘kwaliteitseisen’ bij het aannemen van mensen.
Dat betekent dat je moet voldoen aan het beeld van de witte heteroman, want dat is de
onbewuste norm – de systemische bias bij defensie. Wat ga je daaraan doen? Daarover lees ik
niets in de Kamerbrief. Ook niet hoe ze vrouwen willen werven. Elk bedrijf dat talent voor de top
zoekt, huurt een recruiter in. En defensie?”
De wens om de krijgsmacht diverser te maken bestond al toen Niels van Woensel, voorzitter
van de Nederlandse Officierenvereniging, toetrad.
„Vijfentwintig jaar later is die wens er nog steeds, ook al is het percentage vrouwen in die
periode wel wat toegenomen. Dus er moet wat gebeuren. Een quotum is dan een hard middel.
Een streefcijfer biedt de mogelijkheid om te differentiëren. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of 30
procent haalbaar of überhaupt wenselijk is bij bijvoorbeeld de commando’s, gezien de zware
fysieke eisen. Wat ik in de brief wel mis zijn maatregelen om defensie aantrekkelijk te maken
voor vrouwen en mensen te behouden. Zeker aan de top is het werk vaak lastig te combineren
met kinderen. Er moet echt meer flexibiliteit in de organisatie komen.”
=======================================================================

Beste Arie,
mooi gedicht hoor!
Ik wens je 31 maart een mooie dag
dat je die nog vaak beleven mag
't Wordt wel wat minder met lijf en leden
maar verder ben jij nog goed tevreden
Wat "poestig'' hier en artrose daar
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maar "heup doet leven" en dat is waar
Al met al gaat 't er nog mee "deur"
in 't Gronings zeggen we dan "kop d'r veur!".
Groet,
Martin Haan
Bedankt voor dit leuke verjaardag gedichtje Martin…., Arie
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beste Arie,
Stond in de agenda en op het publicatiebord in de whalegang en
dan is deze persoon 1 dag te laat om Arie te feliciteren met zijn 76 e
levensjaar.
Arie uit een goed hart van harte en knoop er nog een X aantal jaren
bij in goede gezondheid.
Dank voor alle leuke/interessante leesvoer, het gaat je goed groeten aan je echtgenote.
Willem Reinalda
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Red.)
Leuk om een enkele reactie te lezen op het rijm van “publicatiebord nummer 13”
Waarboven ik subtiel mijn geboortedatum aangaf….
Bedankt voor de fijne verjaardagwensen….
Arie Krijgsman
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mijmeringen van Jan
Schliszka
Hoe ouder we worden hoe meer gaat het verleden mee
spelen, zo ook bij mij.
Ik ga terug denken {althans, Ik probeer het ) aan de
invulling van mijn leven waarin de 21 maanden als
dienstplichtige bij de marine ook een rol hebben gespeeld.
Natuurlijk niet alles wat er speelde staat nog in mijn
bovenkamer op de harde schijf en je kan rustig zeggen dat
een groot percentage, net als op de PC, gedeletet is.
Maarrrrr ! We gaan het proberen.
Deze Baru is geboren in 1938 te Amsterdam en is zijn hele leven al gek geweest van de zee.
Dat uitte zich ook na zijn opleiding voor Smid-Bankwerker, hij ging solliciteren op “Wllem
Barendsz” die had nl een kneiter van een smederij c.q. bankwerkerij aan boord, maar helaas
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zijn sollicitatie werd afgewezen op gebrek aan ervaring in zowel een smederij of als
zeevarende.
Die ervaring als smid zou wel komen maar de zee bleef trekken wat resulteerde in een
aanmonstering (als 17 jarige met toestemming van mijn ouders) op de “Boschfontein” van de
VNS voor een reisje van 3 maanden v.v. naar Oost Afrika als bediende algemene dienst.
En ehh “Moeder “ wat ben ik de eerste week zeeziek geweest, niet te kort juffrouw.
Maar ja, dit bedoelde ze dus met ervaring, en alles went, dus na 3 maanden voelde het of ik
nooit anders gedaan had, ik had zeebenen en toen men mij vroeg om voor de komende kust
reis aan te monsteren (Amsterdam-Bremen-Hamburg-Southampton-Amsterdam) zei ik
volmondig “Ja”.
Maar ik had te vroeg “Ja” geroepen want tijdens mijn kortstondige verlof moes ik voor controle
naar de tandarts en kreeg te horen dat ik een zenuwbehandeling moest ondergaan wat
ongeveer 2 weken in beslag zou nemen.
Dus naar de maatschappij, vertelde mijn verhaal en dat ik de kust reis af moest blazen en kreeg
toen te horen dat ik dan voorlopig ontslag moest nemen en als mijn gebit weer in orde was,
terug kon komen.
Hiermee eindigde mijn loopbaan als zeeman, want toen mijn vader dit verhaal hoorde kreeg ik
te horen:
“Overall aan trekken en meekomen naar de smederij” (waar hij ook werkte), zie hier ! mijn
loopbaan als smid was begonnen en ik heb het volbracht tot “Meester smid”.
Die loopbaan als smid werd ongeveer 2 jaar na die start weer onderbroken om de dienstplicht
te vervullen.
Bij de keuring hiervoor en de vraag om mijn voorkeur voor 1 van de 3 leger onderdelen in te
vullen heb ik toen 3x Marine ingevuld met als excuus dat ik geen stropdas om mijn nek kon
velen, dit werd aanvaard en 12 mei 1958 opkomst M.O.K Hilversum alwaar we bekent werden
gemaakt in alle ups en downs die we de komende 21 maanden konden verwachten.
Over deze periode is al veel geschreven door andere “Jannen” dus blijf ik hier vanaf, mede ook
door dat ik niet alles meer weet.
Wat ik bv niet meer weet is dat (volgens sommige Baru,s) er een indentietijds plaatje uitgereikt
is ???? mij hebben ze kennelijk overgeslagen, ik heb hem niet, lijkt mij ook wel een beetje
overbodig, uiteindelijk stond overal, zelfs in je “Pendek” je marine nummer.
En als we het toch over een “Pendek” hebben, ik was blij dat er in ons kloffie een gulp zat met
knoopjes.
Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt als we op parade onze Garand M1 moesten
presenteren
Als je een poosje roerloos met 4,3 kilo voor je buik moest staan gaat ook 4,3 kilo zwaar wegen,
dus kleine Japie dacht dat hij visite kreeg maar het was de duim van mijn rechter hand die
steun zocht op het gulpen knopie.
Ik weet ook nog dat ik, in de opleiding, kernbemanning heb gelopen op de “Boomhoek” 24 uur
op en 24 uur af.
Met als goede bijkomstigheid het gebruik van een zeilboot in de vrije uurtjes (Type Valk).
De boomhoek was ook de start van de “volharding” de sloepen (B 2 ,s ?) werden vol geladen
met een bak ( in mijn geval Bak 341) dan roeien naar het sluisje bij de Vecht, de helft van de
bak er uit, die gingen marcheren en de andere helft moest roeien over de Vecht en onder weg
werd er gewisseld.
Vraag mij niets over de afstanden maar ik weet nog wel, de hele dag hadden we regen en bij
terugkomst op het M.O.K wel nog even de stormbaan nemen.
We hadden op onze handen van het roeien, voeten van het lopen en kont van het schuiven
over de doft, de blaren zitten.
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Maar OK, baai, baai, zwaai, zwaai MOK, op naar Den Helder, doel de “Hr. Ms. Hertog Hendrik”
kiellegging op 8 maart 1901 op de rijks werf te Amsterdam.
Tewaterlating 7 juni 1902, in dienst gesteld op 5 januari 1904 als pantserschip van de
koninginregentklasse en sinds 1947 dient doende als logementschip en in 1958 mijn voorlopige
onderkomen voor de opleiding Torpedomaker.
Hier hoorde ik ook voor het eerst de term “Tampatje” voorbij komen, en ik moet eerlijk zeggen,
ik heb er 16 maanden heerlijk in geslapen want ook na mijn opleiding en overplaatsing naar
Hr.Ms.Tromp ( ook een logementschip) sliepen wij in een hangmat. Het enigste nadeel was dat
om de haverklap je spanlatten gejat waren door maats die te bedonderd waren om bij breuk
een nieuwe te maken.
OK, dus na de Hertog Hendrik over plaatsing naar de Tromp, eindelijk gingen we het geleerde
in praktijk brengen, dacht ik, maarrrr….”herstel de beweging”, verkeert gedacht.
Mijn werkzaamheden, tot aan mijn afzwaaien, gingen bestaan uit het controleren van alle
apparatuur aan boord van alle schepen ( mottenballen vloot) die enigszins met de veiligheid
aan boord te maken hadden.
Ik kreeg dagelijkst een grote bos sleutels en een ulster mee en moest bv. alle brandblussers,
aan boord, wegen en controleren op uitwendige schade, maar ook de blikken met ossenbloed,
duikers pakken en materiaal en gereedschap nodig bij onverhoedse schade aan het schip,
noem maar op.
Als er inderdaad schade was aan het product, moest ik dat melden aan mijn meerdere, die dan
na controle besloot of het product vervangen moest worden.
Daar naast moest er natuurlijk ook “wacht” worden gelopen, aan boord van de Tromp zelf of
tussen de aangemeerde schepen ( waar dus niemand aan boord was ).
Wacht lopen aan boord heeft altijd mijn voorkeur gehad, meestal als zeuntje, dan moest je o.a.
een grote ketel met koffie maken, niet met een koffie apparaat, maar gewoon een ketel met tuit
en hengsel, vol met water en een pak gemalen koffie, dit verwarmen en beslist niet laten koken,
want van gekookte koffie kreeg je maag krampen en dat kon de wacht loper beslist niet hebben,
niet waar ?? Een leuke herinnering is ook dat er in het onderkomen van de valreep wacht een
oude telefoon hing eentje met een slinger, deze werd o.a. gebruikt om tijdens de eerste wacht
de chinees aan de wal te bellen om een paar loempia’s te bestellen die werden vervolgens
gebracht met de fiets en afgerekend ter plekke.
Voor mijn gevoel zaten er in die loempia’s buiten de gebruikelijke vulling ook halve kippen.
Ze waren groot en lekker.
Ook moest je als zeuntje van de wacht de “Rond” ?? meelopen. Voorop bij wat hogere in rang
met een grote lantaarn en roepend bij elk te betreden verblijf “Rond-Rond-Rond” en al stond je
toevallig in je blote kont ? als de “Rond” er aankwam moest je in de houding springen.
Ik geloof dat dit gebruik afgeschaft is want als ik weleens met de Baru,s van deze tijd over de
Rond begin staan ze je verdwaast aan te kijken en denken “die ouwe is “mesjokke”
En ja, ook ik heb 21 klappies met het baks plankie gehad toen ik meerder jarig werd, maar
weet niet of die traditie nog bestaat.
Wie het weet mag het zeggen.
Maar ja, zoals ik in het begin al zei, de Marine heeft een stukje van mijn leven gevuld en daar
kijk ik met plezier op terug.
Wij zijn inmiddels 57 jaar getrouwd, beide voor onze leeftijd, in goede gezondheid.
We hebben 2 zoons, 2 schoondochters en 3 kleinkinderen.
Wat kan een mens nog meer wensen.
Hartelijke groet,

TPMKR 107263
J.C Schliszka

Noot redactie: Achterkleinkinderen…..!
16

Papa, ik ben heel erg verliefd op een man
die heel ver weg is, weet je ...? Ik woon in
Den Helder en hij woont op Aruba .... We
ontmoetten op Meetic een datingwebsite,
we werden vrienden op Facebook, we
hadden lange gesprekken op WhatsApp
en toen stelde hij me voor via Skype. We
hebben twee maanden relatie gehad via
Twitter ... !!!! Oh pap, ik heb je zegen en
goede wensen nodig ..... !!
De vader antwoordt: - WOOOOW dat is
echt geweldig !
Trouw daarna op Instagram, heb plezier op YouTube, koop je kinderen op Amazon, en stuur ze naar
je man via Fedex, en als je op een gegeven moment genoeg hebt van je man, verkoop hem dan op
eBay, Crazy Crap , of adverteer in “ten Anker”….....

==============================================================

Deze foto is niet geschoten in Veere….medio april is de overtocht van Den Helder naar Veere….

Zeekadetten na 14 jaar afwezigheid weer terug in Zeeland
VEERE – Op initiatief van een groep oud-zeekadetten is in samenwerking met de Vereniging
Zeekadetkorps Nederland een start gemaakt met de oprichting van een nieuw zeekadetkorps in
Zeeland. De locatie van het nieuwe zeekadetkorps wordt Veere. Het is alweer 14 jaar geleden
dat het Zeekadetkorps Scheldemond in Vlissingen stopte met de activiteiten. Met dit initiatief
keren de zeekadetten terug naar Zeeland.
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“Veere is een zeer logische keuze”, aldus Edwin Krümmel, voorzitter van het nieuwe
Zeekadetkorps Veere. “Veere heeft als oude admiraliteitsstad van oudsher een verbintenis met
het water en bevindt zich met de ligging aan het Veerse Meer middenin één van de mooiste
watersportgebieden van Nederland.”
En er is steun voor het nieuw zeekadetkorps. Naast de gemeente Veere ook vanuit de
Provincie Zeeland. Zeekadetkorps Veere krijgt zelfs de beschikking over een eigen
opleidingsschip: de voormalige mijnenveger Lacomblé van de Koninklijke Marine, tot voor kort
in dienst bij Zeekadetkorps Den Helder. Er zijn niet veel zeekadetkorpsen die direct bij de start
al konden beschikking over een eigen schip. Het zegt iets over de kracht van dit voor Zeeland
nieuwe initiatief.
Als maritieme jeugdorganisatie richt het Zeekadetkorps Veere zich op jongens en meisjes van
elf tot achtien jaar die het leuk vinden om kennis te maken met de maritieme wereld.
“Jongeren spelenderwijs kennis laten maken met het varende leven is de kern van het
zeekadetkorps, vertelt Ruud Willems, de commandant van Zeekadetkorps Veere. “Behalve
zeilen, roeien en varen met motorboten, staan de zeekadetten ook aan het roer van het
opleidingsschip of leren sleutelen aan de scheepsmotoren. Het is voor veel zeekadetten dan
ook een opstapje naar een carièrre in de scheepvaart of bij de koninklijke marine”

Vanaf nu kunnen jongens en meisjes zich
aanmelden om lid te worden van
Zeekadetkorps Veere. De enige eis is het
bezit van een zwemdiploma. Aanmelden kan
door te mailen naar info@zeekadetkorpsveere.nl Om het voor iedereen mogelijk te
maken lid te worden, is de contributie – net
als bij de andere korpsen – laag, namelijk €
20,00 per maand.
Maar het nieuwe zeekadetkorps zoekt niet alleen jonge zeekadetten, vertelt de commandant
Willems: “Uiteraard kan het zeekadetkorps Veere alle steun gebruiken om het schip de
Lacomblé in goede operationele staat te houden. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
hun steentje willen bijdragen. Ben je oud marineman of vrouw, oud zeevarende of vind je het
gewoon leuk om aan een schip te werken. Dan kan je lid worden van de stichting “vrienden van
de Lacomblé”. Wij zijn opzoek naar diverse technici: elektra, scheepsmotoren techniek,
timmerlieden, schilderen handige handjes. Aanmelden kan via: info@lacomble.nl
Met vriendelijke groet,
Edwin F. H. Krummel
Voorzitter Zkk Veere

Komen de Russen ???
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Vijf weken geleden schreef president Vladimir Poetin van Rusland geschiedenis. Hij ontketende
in de Oekraïne een oorlog waarvan de gevolgen voor Europa nog niet te overzien zijn. Poetin is
als oud KGB agent een fervent fan van de voormalige Sovjet Unie en verlangt als exponent
daarvan hevig terug naar die tijd. Als agent van de buitenlandse inlichtingendienst weet hij hoe
je spionnen aanstuurt. Spionnen die in zijn KGB-tijd ook Dordrecht op de kaart hebben gezet.
De originele kaart bevindt zich op het Augustijnenhof, waar u hem kunt bekijken.

Fragment historisch havengebied Dordrecht. Op de Buiten Walevest zien we groen gekleurd (bĳ nummer 32) de
Benthienkazerne, die niet meer als zodanig in gebruik was, maar wel als strategisch belangrĳk object is ingekleurd.
De Rechtbank aan het Steegoversloot en de gevangenis in de Doelstraat (nummer 56 en 57) kregen een andere
kleur.

Het in 1982 vervaardigd cartografische product van sovjettopografen is afkomstig uit een van
de vele centrale legerkazernes in de Sovjet Unie, waar alle kaarten uit Europese landen
bewaard en gebruikt werden. Tot voor kort was het bestaan hiervan een militair geheim, dat
diep in het Oostblok verscholen lag. Tijdens de Koude Oorlog hadden alleen hogere officieren
van het Rode Leger hier toegang toe en dergelijke kaarten werden slechts onder strikte
voorwaarden uitgeleend. Behalve de plattegrond bevat de kaart een legenda, een
straatnamenregister en een lijst met gebouwen van instanties. De hoogte van tunnels, de
draagkracht van bruggen en de dikte van de bomen langs de dijken staan erop. Al die
informatie is namelijk belangrijk voor een Russische tankcommandant die Dordrecht
binnenrijdt. Opmerkelijk is dat de Krispijntunnel ontbreekt. Eén van de medewerkers van het
Augustijnenhof, die in zijn diensttijd schutter op een tank is geweest, weet dat je met een tank
niets aan die te lage tunnel hebt. Vanuit die invalshoek is het dus begrijpelijk dat de tunnel niet
op de kaart staat. De grote vraag is hoe de Russen aan deze informatie kwamen. Wie
spioneerde er en hoe? De informatie is duidelijk bedoeld voor een invasie of belegering.
Google Maps bestond nog niet en veel informatie die op de kaart staat was beslist niet via
openbare bronnen te vinden. Er moet dus wel met spionnen zijn gewerkt. Wil u meer weten
over deze kaart of kunt u helpen met informatie? Zie https://www.crowdsearch.nl/sovjetkaart,
waar de werkgroep Cartografie van Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof actief is
met dit project. Binnenkort start deze werkgroep in samenwerking met Stichting Cultureel
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Erfgoed Koude Oorlog een tweede project, met een vergelijkbare Sovjetkaart van Rotterdam.
We houden u op de hoogte.
Bron: Augustijnenhof Dordrecht ….. dordrecht@monumenteel.nl
……………………………………………………………………………………………………………..
Naam
Cornelis van Someren
E-mail
c.van.someren@hotmail.com

Uw bericht
Graag wil ik meer weten over mijn oom Jan van
Someren,
07-10-1919 / 06-09-1990
Hij was opvarende van de Eland Dubois, heeft
een aantal jaren in een (Japans) kamp
doorgebracht en naar Nederland
teruggekomen.
Daarna nog uitgezonden naar Nieuw Guinea.
Kunt u mij helpen, dan kan ik verder met de
stamboom Van Someren.
vriendelijk dank, Cor van Someren

Foto linksGroep kweekelingen van het matrozen-instituut der Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging aan
boord van het opleidingsschip „Pollux" te Amsterdam —Deze groep werd genomen ter
gelegenheid van het eervol ontslag van den commandeur, den heer S M Douma, na bijna 12½
jarige dienstvervulling als zoodanig. In het midden is gezeten de heer F. A. Nidschelm Fz.,
voorzitter der ver. jizreël: „Tehuis voor Zeelieden" (Achterburgwal 21, Amsterdam).
Foto rechts: Het beroemde z.g. on-magnetische schip „Carnegie" van het Carnegie-Instituut te
Washington — Dit merkwaardige vaartuig is van Washington vertrokken voor een tweejarige
wetenschappelijke reis over alle wereldzeeën, ten doel hebbende verdere onderzoekingen op
magnetisch gebied te doen, het schip is van hout, brons en koper vervaardigd en heeft noch
voorwerpen van ijzer, noch van staal aan boord; de lengte is 155 voet, de breedte 33 voet;
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commandant is kapitein James P. Ault, sinds 1914; 5 geleerden en 17 matrozen maken den
belangwekkenden tocht mede. — Ter tot lichting diene, dat het Carnegie-instituut een stichting
is voor de beoefening der natuurwetenschappen.
Bron: de Prins 1919
……………………………………………………………………………………………………………

Een bataljon van Luchtmobiel is op de Veluwe op de hei aan het oefenen voor
hun uitzending
De commandant ziet hoe een eenzame marinier aan de rand van een bos staat
toe te kijken
HIJ vertrouwt het niet helemaal en stuurt een van zijn soldaten op de marinier
af om poolshoogte te nemen
De marinier verdwijnt in het bos en de soldaat gaat er achteraan
Na een paar ijselijke kreten uit het bos wandelt de marinier weer de hei
op, en gaat rustig verder met kijken
Verontwaardigt stuurt de commandant een heel peloton Luchtmobiel
in de richting van de marinier
Deze verdwijnt weer in het bos. en het peloton marcheert er
achteraan
Uit het bos klinkt weer een hoop geschreeuw en ijselijke kreten, en even later
komt de marinier het bos weer uit wandelen
Hij klopt wat stof van zijn pak en gaat rustig verder met kijken
De commandant is nu echt boos en stuurt een hele compagnie in de richting van
de marinier
Deze verdwijnt weer in het bos, en de compagnie rent er achteraan. Opnieuw is er
een hoop geschreeuw te horen in het bos, en er klinken ook flink wat schoten.
De marinier wandelt het bos uit, klopt wat bladeren en zand van zijn pak, en gaat rustig verder
met kijken
Ook een zwaar gewonde Luchtmobieler kruipt het bos uit, en valt uitgeput neer voor de voeten
van de commandant
*Wat is daar in *s hemelsnaam aan de hand In dat bos, soldaat’* brult de commandant.
•Hel is een valstrik, commandant. Ze zijn met z*n tweeén !’"
……………………………………………………………………………………………………………

Deze twee stickers zijn weer nieuw in productie genomen, Kosten € 2,00 per stuk
Bij verzending t/m 4 stickers bedragen de verzendkosten € 1,00
De stickers worden 120x80 mm. Materiaal: automotive vinylfolie in
wit. beschermend en UV-werend laminaat, dus uitermate
geschikt voor de boot, caravan, scooter of auto e.d.
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https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html

Walrus onderzeeërs gaan langer doorvaren
22

DEN HELDER
Defensie laat twee van de vier onderzeeërs uit de zogeheten Walrusklasse langer doorvaren.
,,Om de Onderzeedienst inzetbaar te houden tot de nieuwe boten er zijn, moeten de huidige
onderzeeboten langer doorvaren’’, zo schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat
(Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. ,,De bedoeling is tot midden jaren dertig, en
alleen als dat op een veilige manier kan.’’
Doorvaren vraagt onder meer een ander onderhoudsconcept, legt Van der Maat uit. ,,Daarom
moet Defensie op korte termijn een van de vier Walrusklasse-onderzeeboten uit de vaart
nemen, en later een tweede. Onderdelen van deze oudste twee boten worden dan gebruikt om
de andere onderzeeboten te onderhouden.’’
Met langer doorvaren is de veiligheid van het onderzeedienstpersoneel niet in het geding,
benadrukt Van der Maat. ,,De Militaire Zeewaardigheidsautoriteit houdt dit scherp in de gaten.’’
Bondgenoten
Nederland wil haar onderzeebootcapaciteit binnen de Navo en EU behouden. Van der Maat:
,,Bondgenoten en partners kunnen zo de komende decennia op Nederland blijven rekenen. De
ontwikkelingen langs de oostflank van het Navo-verdragsgebied maken extra duidelijk hoe
belangrijk het is dat de partners blijven investeren in hun capaciteiten. Defensie neemt nu
maatregelen om het project vervanging onderzeeboten te verbeteren.’’
De afgelopen periode is meer informatie verzameld, waardoor het project in een nieuwe fase
komt. Van der Maat heeft nu drie besluiten genomen voor het complexe verwervingsproject
voor de nieuwe onderzeeërs. De eerste actie is het direct opstellen van de offerteaanvraag.
Daarnaast blijft de huidige Walrusklasse dus langer in de vaart met minder boten. Ook wordt de
aansturing van het project verbeterd.
Daarnaast wordt er een scheiding aangebracht tussen de aanschaf van de onderzeeboten en
het onderhoud. Dat gebeurt op basis van de uitkomsten van de
gesprekken. De resterende dialoogfase wordt geschrapt.
Defensie wil de offerteaanvraag voor het eind van het jaar naar
de werven versturen. Daarmee is sneller duidelijk welke van de
drie kandidaat-werven de onderzeeboten gaat bouwen. Voor de
bouw zijn drie partijen in de race. De Duitse werf Thyssen Krupp, de Zweeds-Nederlandse
combinatie Saab-Damen en de Franse Naval Group. Pas daarna komen afspraken over het
onderhoud tijdens de levensduur aan bod. Daarbij heeft Directie Materiële Instandhouding in
Den Helder een belangrijke rol in de regie.

Volgens Van der Maat moeten de nieuwe onderzeeboten ook geschikt zijn om
langeafstandsraketten te lanceren. Plannen voor mogelijke versterking van de maritieme
slagkracht worden opgenomen in de Defensienota.
Defensie stapt over naar een ’mijlpalenplanning’, die bij het bereiken van elke nieuwe mijlpaal
wordt bijgesteld. De eerste mijlpaal is het gunningsmodel na de zomer, waarna de
offerteaanvraag eind 2022 volgt. Volgens een eerste indicatie worden de eerste twee nieuwe
onderzeeboten inzetbaar tussen 2034 en 2037. Dat is mogelijk sneller dan wanneer wordt
vastgehouden aan het huidige proces (2035-2038), maar later dan de planning waaraan vorig
jaar nog werd gedacht (uiterlijk eind 2031).
Tot volgende week…..
(red)
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