
ONDERZEEDIENST  REÜNISTENVERENIGING 

KLAAR VOOR ONDERWATER 

 

NUMMER 154   JAARGANG 43   MAAND DECEMBER 2020  

VERENIGING VOOR AKTIEF EN OUD ONDERZEEDIENSTPERSONEEL 



 

 

PAGINA 1 

Redactie 

Colofon 
Verschijnt 4 maal per jaar in 
oplage van 1100 exemplaren. 
 
Voorzitter 
Jhr. R.A. Snouck Hurgronje 
Molenweg 9 
1766 HL Wieringerwaard 
0224-221884 
ra.snouckhurgronje@quicknet.nl 
 

Secretaris 
R.J.A.M. Ramaekers 
Zwanenbalg 1901 
1788 ZH Julianadorp 
06-2317 7255 
Rjam.ramaekers@gmail.com 
 

Redactie & vormgeving 
E.E. van Kesteren 
Roompotstraat 28 
1784 JH Den Helder 
06-4470 8032 
kvoredactie@gmail.com 
 

1e Penningmeester 
W.P. van der Veeken 
Jolstraat 74 
1784 NL  Den Helder 
0223-630265 
ledenkvo@hotmail.com 
 

2e Penningmeester 
A. Schouten 
Langevliet 7 
1759 LE Callantsoog 
- 
inekeenton57@gmail.com 
 

Bestuurslid 
J.P.D. van Zaalen 
020-4270130 
agent348@icloud.com  
  

Vert. COZD en Redactie 
LTZ2OC Patrick de Groes 
Onderzeedienst/BUOPS 
Postbus 10000 
1780 CA  Den Helder 
0223-654221 
PA.d.Groes@mindef.nl 
 

Contactpersoon voor bestuurs-
aangelegenheden, waaronder 
aanmelding nieuwe leden, 
adreswijzigingen en overlijden 
is de 1e penningmeester  
 

Contactpersoon voor 
contributie betaling is de 
2e penningmeester  
 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om artikelen in te 
korten, te weigeren of te ver-
plaatsen naar een andere  
editie. Tevens is zij niet 
verantwoordelijk voor de 
inhoud van ingezonden kopij. 
 

Erelid van de vereniging 
W.P.P. Falkmann 

D. Heij 
R. van den Broek 

J.J. Kragten 
W.R. Segaar 

 
 

Omslagfoto:  
Marinebedrijf (Rijkswerf) te 
Den Helder. Twee 
Walrusklasse onderzeeboten 
voor groot onderhoud op het 
droge. 

 
 

Druk: 
Repro Noorderhaven 
Repro.noorderhaven 

@sheerenloo.nl  
Tel: 0880-361340 

Het blijft lastig in deze tijd om het blad 
samen te stellen in een tijd van corona. 
Het is moeilijk te duiden waar dat precies 
aan ligt. Soms denk ik dat het motivatie 
is omdat zoveel andere dingen die het 
leven aangenaam maken niet meer kun-
nen. Geen vrienden op bezoek meer, 
geen musea bezoeken. Ouders of kin-
deren die het niet verantwoord vinden 
om op bezoek te gaan. Ook het bestuur 
komt in deze tijd niet meer bij elkaar. 
Communicatie gaat via de mail. Heel on-
persoonlijk vind ik zelf. Ik mag natuur-
lijk niet zeuren. Als onderzeeboot man 
heb ik reizen mee gemaakt die heel dicht 
bij de quarantaine komen. Weken achter 
elkaar op zee waarbij we opgepakt in de 
boot nauwelijks daglicht zagen. Een 
strak ritme van 6 op-6 af als dat niet on-
derbroken werd door torpedoalarm. Toch 
lijken dat andere tijden. Het ging toen 
gemakkelijk af.  
De Onderzeedienst zelf kampt ook met 
de perikelen van Corona. Hebben ze last 
gehad van besmettingen 
van personeel op de bo-
ten, nu ligt de werving 
van nieuw personeel stil. 
De Onderzeedienst is hier 
toch flexibel en inventief 
mee om gegaan. Er is een 
online werving gehouden 
via facebook. Het was een 
groots opgezet live event. 
Op 1 oktober werd op 
steiger 19 een professio-
nele show gegeven. Alles 
uiteraard binnen de toen 
geldende Corona-regels. Ook diverse 
scholen door het hele land werkten hier 
aan mee. De leerlingen zaten op school, 
live mee te kijken naar wat de Onderzee-
dienst te bieden had. Een geslaagd eve-
nement waarbij de innovatieve en daad-
krachtige uitstraling van de Onderzee-
dienst zeker naar boven kwam. De On-
derzeedienst deed de wapenspreuk “fel 
ofschoon geduldig lijdend” eer aan in 
deze moeilijke tijd. 
Wie het een terug wil zien kan het op-
zoeken op YouTube. Zoek op “Live 

event 1 oktober Onderzeedienst” dan 
komt het filmpje boven drijven.  
Wie zich ook niet door Corona lieten te-
genhouden zijn de overzeese collega’s in 
Dundee. Zoals elk jaar werd stil gestaan 
bij de boten die nog altijd op patrol zijn. 
Ooit vanuit Dundee vertrokken, maar 
nooit weer gekeerd. Ook dit jaar werden 
daar onder de Britse Corona regels de 
boten herdacht. We altijd erg blij dat 
Dhr. Ron Rietveld deze honneurs jaar na 
jaar voor ons waar neemt. Op deze wijze 
is Nederland elk jaar vertegenwoordigd 
op deze herdenking en wordt ook daar 
stil gestaan bij de O13, “still on patrol”.  
 
Verder in deze uitgave een verhaal over 
de HMS Conqueror. Zoals velen weten 
heeft deze Britse Nucleaire onderzeeër in 
de Falklandoorlog (Argentinië) een krui-
ser tot zinken gebracht. Lang is er gedis-
cussieerd over of deze daad een oorlogs-
misdaad zou zijn. Hier wordt in het arti-
kel voor eens en altijd uitsluitsel over 

gegeven. 
 
Ook is er een best lastig 
stuk, maar zeker niet 
minder interessant, over 
de aanloop naar het In-
standhoudings project 
Walrusklasse. Hierbij 
zijn een aantal bedrijven 
een samenwerkingsver-
band aan gegaan waarbij 
de basis was de project-
kosten niet te overschrij-
den. Dit is immers altijd 

een gevoelig punt bij overheidsprojecten. 
 
Er is denk ik voor een ieder weer iets 
leuks of interessants te lezen in deze uit-
gave voordat we weer het nieuwe jaar in 
gaan. Ik hoop dat velen van onze leden, 
U, deze periode toch enigszins goed 
doorkomt. Allereerst gezond, en verder 
mentaal sterk.  
Namens het hele bestuur wens ik U fijne 
feestdagen en een gezond en mooi 2021 
 

De Redactie 
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In Memoriam  
 
 
 
 

 
 

Met leedwezen geeft het bestuur kennis van het overlijden van onze leden; 
        
13 februari 2018 T. Helder 74 jaar  Den Helder 
16 september 2020  J.T.M. van Leeuwen  77 jaar   Den Helder  
10 oktober 2020 F. A van de Put 82 jaar  Maastricht 
21 oktober 2020  D.B. Kelderman  77 jaar   Den Helder  
08 november 2020 J. van der Laan 93 jaar  Den Helder  

 
 

Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken. 

Contributie 
 

Ingesloten bij deze KVO treft u de 
acceptgiro aan voor de contributie van 
2021. Dit betekent dat het jaar 2020 bijna 
voorbij is en het weer tijd is om de 
jaarlijkse contributie te betalen.  
Ondanks dat velen van u telebankieren, 
blijven we de acceptgiro toesturen voor 
diegenen die nog geen gebruik maken van 
de moderne media. 
 
De contributie voor 2020 is niet verhoogd 
en bedraagt voor leden wonend in 
Nederland minimaal € 7,50. 
Buitenlandleden betalen minimaal € 10,00. 
 
Betaling dient vóór 1 maart 2021 
overgeschreven zijn, wil men als lid 
ingeschreven blijven.  
 

Gironr vereniging:  
 
NL57INGB0003928464 
t.n.v. Onderzeedienst 
Reünistenvereniging 
Jolstraat 74    
1784 NL  Den Helder 
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Dundee Herdenking 2020 

De jaarlijkse herdenking in Dundee is 
voor de 296 bemanningsleden van zes 
onderzeeboten die de haven van Dundee 
in Scotland verlieten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en die nog steeds “Still on 
Patrol” zijn. 
 
Op zaterdag 12 september 2020 hebben 
we weer onze eigen onderzeeboot be-
manningen kunnen herdenken van O-13 
en 0-22 en nog vier andere boten die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog om het 
leven kwamen. 
 
Een korte beschrijving voor de reden van 
het “Dundee International Submarine 
Memorial” in Dundee is te lezen aan het 
einde van dit korte verslag. 
 
De herdenking in Dundee wordt onder 
normale omstandigheden georganiseerd 
door leden van Dundee City Council ge-
volgd door een  receptie in de ‘City 
Chambers’ (Stadhuis) Door het Corona 
virus probleem was het dit jaar niet mo-
gelijk voor de Council om de herdenking 
te organiseren en was dan ook verplaatst 
naar volgend jaar 2021. Dit betekende 
ook jammer genoeg dat de geplande en 
uitgebreide participatie van onze eigen 
Onderzeedienst en Reünisten Vereniging 
niet door kon gaan, net zoals zovele an-
dere 75 jaar bevrijding evenementen die 
het onderspit moesten delven. 

Doordat een aantal regel-
matige deelnemers al een 
hotel boeking hadden ge-
maakt “to hit the Town” na 
de plechtigheid werd het 
plan opgevat om toch nog 
een kleine “mini” herden-
king te houden en alleen 
een aantal kransen te leggen 
als representatie voor diver-
se organisaties die normaal 
aanwezig zouden zijn. Het 
idée werd voorgelegd aan 
de diverse organisaties nor-
maal betrokken bij de her-
denking en al snel werd het 
duidelijk dat dit een kans 

was om toch wat te doen alhoewel op 
een veel kleinere schaal. 
 
De Scottish Branch of the Submariners 
nam de leiding om de diverse vertegen-
woordigers van de belanghebbende orga-
nisaties te benaderen met het plan om 
een kleine herdenking te organiseren met 
alleen vertegenwoordigers om een krans 
te leggen en een korte service zonder an-
dere deelnemers die normaal aanwezig 
zouden zijn. 
Dundee City Council was enorm behulp-
zaam. Council medewerkers zorgden 
voor een korte “Order of Service” en 
twee medewerkers, Mr. Charles A Web-
ster voor de “roll Call” en Mr.Brian Sul-
livan voor het spelen van the Last Post. 
Verder was de Council ook de link die de 
lokale politie aan boord brachten om de 
nodige permissie te krijgen vanwege Co-
vid-19. Zoals gewoonlijk werd het gehe-
le event weer uitstekend geleid door de 
hoofd vertegenwoordiger Mr. Ray Marra 
van Dundee Council. 
Zo, de herdenking kon toch plaatsvinden 
op zaterdag 12 september 2020, alhoewel 
op kleinere schaal. Na de Roll Call, 
Binyon’s Ode, last Post en een Minute of 
Silence het was het nu aan de vertegen-
woordigers om hun krans the leggen. Dit 
waren met name: 
For Dundee City Council:  Lord Provost 
of Dundee City Council Mr. Ian Borth-
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wick. 
For Royal Navy Submarine Service: 
Cdre R.J.Anstey (NAVY Fgn.SM DDir) 
For Royal Dutch Navy Submarine Ser-
vice : Mr.Ronald Rietveld 
(Onderzeediens Reunstenvereniging) 
For Russian Federation : Consul General 
Andrey Yakovlef & Mrs Yakovlef 
For Norwegian Submarine Service: Mr. 
Peter Conway ( Scottish Branch Subma-
riners Association) 
For International Submariners Associati-
on: Mr. Steven Collins  (Int. Submariners 
Association) 
For National Submariners Association: 
Mr. Ian Vickers( Sercretary National 
Submariners Ass.) 
For Dutch Onderzeedienst Reunistenver-
eniging: Mr. &  Mrs. Rietveld ( Onder-
zeedienst Reunistenvereniging) 
For West of Scotland Branch Submari-
ners Ass: Cdr. Chris Leggett (RN RET.) 
For Scottish Branch Submariners Ass : 
Mr. John Peaker ( Treasurer Scottish 
Branch SA) 
Normaal gesproken is er na de plechtig-
heid een receptie in het stadhuis van 
Dundee. Dit kon dit jaar helaas niet 
plaatsvinden door Covid-19. En was het 
dus niet mogelijk om nog even bij te pra-
ten na de herdenking met deze en gene 
betrokken bij deze jaarlijkse herdenking. 
Ondanks alles zijn toch wel erg blij met 
het feit dat we toch het nodige eerbetoon 

hebben kunnen tonen aan de bemanning-
en van de zes Onderzeeboten die Dundee 
verlieten op patrouille en verloren zijn 
gegaan gedurende WWII.  
Misschien een kleine herinnering voor 

ons allen dat ondanks de gebeurtenissen 
gedurende deze Covid-19 periode en de 
relatief kleine ongemakken die we alle-
maal meemaken, het niet te vergelijken is 
met de omstandigheden die de vorige 
generatie gedurende WWII moest mee-
maken en mee moesten even. Respect!! 
 

Met Hartelijke Groet, 
Ron Rietveld 
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A Reason To Remember  

‘Commandant op de brug... onmiddel-
lijk!' De schreeuw echode langs de stem-
buis naar de controlekamer en seconden 
later tuurde LTZ1 Hugh Steel door de 
inktzwarte duisternis naar een andere 
onderzeeër. Het was op 10 september 
1939 iets voor 21.00 uur.  

Zeven dagen eerder had Neville Cham-
berlain verklaard dat Groot-Brittannië in 
oorlog was met Duitsland. Uitkijken op 
de HMS Triton, vertrokken uit Dundee, 
die voor de zuidwestkust van Noorwe-
gen patrouillerende, meldden een donker 
laag object recht voor de boeg. Terwijl  
Triton naar torpedoalarm ging, realiseer-
de Steel zich dat de andere onderzeeër, 
HMS Oxley zou kunnen zijn.  

De Oxley had Dundee de dag voor Tri-
ton verlaten voor een aangrenzend pa-
trouillegebied. Hij liet de seiner met 
lichtsignalen en een flare een challenge 
uitvoeren. Deze werd niet beantwoord, 
en er nu van overtuigd zijnde dat de an-
dere onderzeeër een vijandelijke U-boot 
was, vuurde Steel twee torpedo’s af. Eén 
torpedo raakte het doel in de mid-
scheeps.  
 
Helaas, . . . Triton's doel was inderdaad 
HMS Oxley, die was afgedwaald uit 
haar eigen patrouillegebied. Vijfenvijftig 
bemanningsleden kwamen om en slechts 

2 overleefden de aanval. 
Het was een ongelukkige start, maar in 
de zes jaar durende zeeoorlog die net 
begonnen was, zouden onderzeeërs van-
uit Dundee gaan patrouilleren tot binnen 
de poolcirkel om konvooien die brood-
nodige oorlogsvoorraden voor de Sovjet-
Unie vervoerden te beschermen. Maar 
ook met behulp van inlichtingen van 
Enigma codebrekers en het Noorse ver-
zet werden aanvallen op vijandelijke 
scheepvaart met vitale voorraden en mi-
neralen en vijandelijke U-boten op weg 
naar de Noord-Atlantische konvooi rou-
tes uitgevoerd. Dundee zou 6 jaar lang 
een uiterst belangrijke geallieerde onder-
zeebootbasis blijven in de oorlog op zee  

De Britse boten werden later vergezeld 
door onderzeeërs uit Polen, Noorwegen, 
Frankrijk en Nederland omdat deze lan-
den onder bezet gebied vielen van de 
Nazi’s. De Franse Rubis legde mijnen-
velden en torpedeerde vijandelijke 
scheepvaart voor de kust van Noorwe-
gen en in de Golf van Biskaje. Na een 
konvooi aangevallen te hebben nabij 
Stavanger, voer de Franse onderzeeër 
Minerve beschadigd terug naar Dundee. 
Om te ontkomen aan een dieptebommen 
aanval had de Minerve een aanvaring 
gehad met de bodem van de zee. 

HMS Venturer blijft de enige onderzeeër 
die een ander onderzeeër tot zinken 
bracht terwijl beide boten onderwater 
waren. 

De verhalen van Dundee's oorlogsonder-
zeeërs zijn verhalen doorspekt met bui-
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tengewoon goed zeemanschap, moed en 
uithoudingsvermogen, maar het succes 
kwam met aanzienlijke kosten. Zes on-

derzeeërs met daarop in totaal 296 on-
derzeebootmannen gingen ten onder. 
Naast Oxley verdween de Nederlandse  
0-13 met haar vierendertig Nederlandse 
en Britse bemanning om nooit meer te 
worden gevonden. Mogelijk voer ze in 
een vijandelijk mijnenveld, in juni 1940.  
 
Dit was ook het lot van de Britse Tha-
mes en haar tweeënzestig bemanningsle-
den. Na een mislukte aanval op de slag-
kruiser Gneisenau in augustus 1940.  
 
Een andere Nederlandse onderzeeër, 0-
22, ging samen met vijfenveertig Neder-
landse en Britse bemanningleden ten 
onder, mogelijk was opnieuw een mijn 
hiervan de oorzaak. Dit vond plaats voor 
de kust van Noorwegen in November 
1940.  
 
De Noorse Uredd liep in februari 1943 
op een mijn ten zuiden van Bodo. Ze 
was op weg naar de kust om comman-
do’s aan land te zetten voor operatie 
‘Seagull’, een missie om Noorse fabrie-
ken opgeëist door de vijand te saboteren. 
Daarnaast zou een MI6 agent  ter onder-
steuning van operatie Upsilon. Dit zijn 
teams van agenten die inlichtingen stu-
ren over vijandelijke scheepvaart bewe-
gingen naar Groot-Brittannië. Alle zeven 
kwamen om samen met Uredd's vieren-
dertig Noorse en Britse bemanningsle-

den.  
De Sovjet B-l, de voormalige HMS Sun-
fish, zonk in een tragisch ongeval van 
verkeerde identificatie. Ze was juli 1944 
uitgevaren van Dundee op weg naar Po-
lyarnoe. Alle 51 Russische en Britse be-
manningsleden kwamen hierbij om het 
leven. 
 
In een van de vele van infiltratie opera-
ties uitgevoerd door de Dundee onder-
zeeërs, de Franse Junon, landde twaalf 
Britse en Noorse commando's in sep-
tember 1942 in de buurt van Bodo voor 
Operatie Musketoon, een aanval op een 
elektriciteitscentrale. Het doelwit werd 
vernield, maar één Noors commando 
werd dodelijk getroffen bij een vuurge-
vecht en zeven Britse commando's wer-
den gevangen genomen en geëxecuteerd 
in concentratiekamp Sachsenhausen.  

Vandaag vormt het ‘Dundee Internatio-
nal Submarine Memorial’ een perma-
nent eerbetoon ter ere aan de dapperheid 
van iedereen die op oorlogspatrouille 
voer.  van de Tay en ter herdenking aan 
het offer dat de 296 opvrenden en com-
mando's die 'Still on Patrol' zijn. 
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hij geen pijn. Plichtsge-
trouw, zoals hem was 
geleerd, ging Marcelo 
naar zijn Damage Con-
trol Station. Toen hij 
daar gewond aankwam 
werd hij door een offi-
cier naar de ziekenboeg 
gestuurd voor behande-
ling. 
Marcelo zou de zieken-
boeg nooit bereiken. Op 
weg naar de ziekenboeg 
werd de opdracht gege-
ven om schip te verla-
ten. 
Een tweede torpedo had 
de Belgrano geraakt, en 

de kapitein, Hector Bonzo, wist dat er 
geen kans was om het 44 jaar oude schip 
te redden. 
Nu het schip nu een ernstige slagzij naar 
bakboord maakte, zocht Marcelo zijn 
weg naar de stuurboordkant. Hij liet zich 
via een touw naar een vlot afzakken. 
Boven hem schreeuwden zijn kameraden 
hem toe om op te schieten en te springen, 
omdat het schip snel zonk. 
'Ik bekeek waar ik hen zou kunnen sprin-
gen,' herinnerde Marcelo zich, 'en 
sprong.' 
Hij had geluk en landde op het vlot. An-
deren waren niet zo gelukkig, en beland-
de in de ijskoude Zuid-Atlantische Oce-
aan. De overlevingskans in het water was 
niet best. De meesten vonden binnen een 
paar minuten de dood. 

Tot ongeveer een minuut voor de eerste 
torpedo insloeg, lag Matroos Marcelo 
Pozzo op zijn bed en verlangde naar wat 
slaap. Hij had voor het grootste deel van 
de dag dienst gehad op het Damage Con-
trol station in het hart van de lichte krui-
ser. De Generaal Belgrano duwde zich 
door de 15 meter hoge golven van de 
Zuid-Atlantische Oceaan. Om midder-
nacht moest Marcelo weer op post. 
Op het moment dat Marcelo zijn ogen 
sloot, voelde hij een 'hamerslag'. De 
enorme kracht stuwde hem met zo'n 
kracht de lucht in dat hij het bed boven 
hem raakte. 
'Toen ik weer op mijn eigen bed viel, 
overspoelde een hittegolf me,' herinnert 
hij zich, 'het voelde alsof de deur van een 
enorme brandende oven plotseling open 
was.' 
Pozzo snelde uit zijn bed, en 
zag zijn collega’s van de lagere 
dekken omhoog komen. 
Hij vroeg een vriend wat er was 
gebeurd, die antwoordde hem in 
niet mis te verstane woorden: 
'We zijn getorpedeerd, idioot!' 
Nu merkte Pozzo pas dat de 
huid op zijn beide benen onder 
de knieën was gescheurd. Bo-
vendien was zijn rechter onder-
arm volledig verbrand, maar 
omdat hij in shock was, voelde 

Oorlogs(mis)daad ? 
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Op dat moment, herinnerde Marcelo 
zich, ‘kwamen van onder de oppervlakte 
verschillende gedempte explosies. Dat 
was het einde. De generaal Belgrano zou 
nooit meer varen.' 
 
Sinds die noodlottige middag op 2 mei 
1982 wordt het zinken van de Argentijn-
se kruiser Belgrano door de Britse nucle-
air aangedreven onderzeeër Conqueror 
beschouwd als een van de meest contro-
versiële gebeurtenissen van de Falkland-
oorlog. 
Veel Britse critici van de torpedering, die 
resulteerde in de dood van 323 Argen-
tijnse zeelieden, zien het zinken als een 
oorlogsmisdaad. 
Deze critici, die steevast op uiterst links 
zitten, en o.a. het voormalige Labour-
parlementslid Sir Tam Dalyell en de 
voormalige ministerie van Defensie amb-
tenaar Clive Ponting, beweren dat de 
Belgrano geen bedreiging vertegenwoor-
digde. Het schip voer ver uit de buurt van 
de 200-mijl ‘Total Exclusion Zone’ die is 
ingesteld door de Britten rond de Falk-
landeilanden. 
In hun ogen was de actie een schandelij-
ke daad van provocatie door premier 
Margaret Thatcher, bedoeld om het con-
flict te laten escaleren. 
 
Een recent verschenen boek bewijst ech-
ter dat deze critici het al die tijd aan het 
verkeerd eind hadden. De Belgrano was 
wel degelijk een eerlijk doelwit, niet in 
het minst omdat – zoals nu blijkt – het 
was bevolen om de Exclusion Zone in te 
gaan op het moment dat het werd aange-
vallen. 
In het boek “The Silent Listener” vertelt 
de auteur Major David Thorp hoe hij in 
1984 door mevrouw Thatcher werd op-
gedragen een onderzoek – nooit gepubli-
ceerd – in te stellen naar de omstandighe-
den van het zinken. Thorp, een lid van 
een zeer geheime onderscheppingseen-
heid tijdens de Falklandoorlog, had toe-
gang tot alle beschikbare documenten 
met betrekking tot de Belgrano. Hij be-
schrijft in zijn boek hoe hij een Argen-

tijns bericht vond dat door de Britten 
werd onderschept waarin de Belgrano 
werd bevolen om zich ten oosten van de 
eilanden en binnen de exclusive-zone bij 
de andere Argentijnse oorlogsschepen te 
voegen. 

Dit cruciale nieuwe bewijs is tegenge-
steld aan wat vaak wordt beweerd door 
veel Argentijnen en de Britse links partij 
die op de hand van de Argentijnen was. 
Namelijk dat de Belgrano koers had ge-
zet naar haar thuishaven toen ze tot zin-
ken werd gebracht. Ze zou daarom geen 
bedreiging voor de Britse Task Force 
meer zijn. 
 
Bijna drie decennia later is het nu moge-
lijk om het volledige verhaal van gene-
raal Belgrano te vertellen en aan te tonen 
dat het zinken, hoewel gruwelijk, een 
gerechtvaardigde oorlogsdaad was die 
waarschijnlijk meer levens redde dan de 
Argentijns levens die het kostte. 
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De Falklandeilanden werden op 2 april 
1982 binnengevallen door Argentinië. 
Binnen drie dagen waren de eerste sche-
pen van een Britse task force uitgevaren 
naar de Zuid-Atlantische Oceaan. 
Onder bevel van de 49-jarige schout-bij-
nacht Sandy Woodward bestond de troe-
penmacht uiteindelijk uit twee vliegdek-
schepen - Hermes en Invincible - en zo'n 
50 andere oorlogsschepen en talrijke on-
dersteunende schepen. 
 
Onder het oppervlak van de zee, in het 
geheim, werd aan de Task Force ook en-
kele nucleair aangedreven onderzeeërs 
toegevoegd. 
Een van hen was HMS Conqueror, onder 
bevel van de 36-jarige commandant 
Christopher Wreford-Brown. Gebouwd 
in 1971, met een bemanning van meer 
dan 100 pax. 
Toen de Task Force naar het zuiden voer, 
kondigde het Verenigd Koninkrijk op 12 
april aan dat het een Total Exclusion Zo-
ne van 200 mijl rond de Falklandeilanden 
oplegde. 
Elk Argentijns schip binnen deze zone 
zou worden aangevallen om de Argentij-
nen het bevoorraden van hun troepen op 
de Falklands te ontzeggen.  
De Britten realiseerden zich echter al 
snel dat de exclusion zone niet toerei-
kend zou zijn, en op 23 april werd de 
Zwitserse regering gevraagd om aan de 
Argentijnen het bericht over te brengen 
waarin het VK verklaarde dat "elke nade-
ring van Argentijnse oorlogsschepen, 
waaronder onderzeeërs, hulpschepen of 
militaire vliegtuigen, die een bedreiging 
zouden kunnen vormen voor de missie 
van de Britse strijdkrachten in de Zuid-
Atlantische Oceaan, op een passende 
reactie kunnen rekenen". 
De betekenis van dit bericht werd door 
beide partijen gewaardeerd, omdat het 
feitelijk de hele Zuid-Atlantische Oceaan 
in een gevechtsgebied veranderde. 
Als gevolg daarvan maakte het weinig uit 
of een schip zich binnen of buiten de Ex-
clusion Zone bevond, of in welke rich-
ting het zich bewoog - elk vaartuig was 

overal als ‘fair play' in oorlog en de Ar-
gentijnen wisten dit. 
 
Waar de Argentijnen niet van op de 
hoogte waren, waren de Britse ‘Rules of 
Engagement’, die dicteerde dat de Britse 
commandanten nog steeds toestemming 
moesten vragen van het hoogste niveau 
in Londen om aanvallen uit te voeren op 
Argentijnse vaartuigen die buiten de Ex-
clusion Zone vielen. 
 
Op 29 april arriveerde de British Task 
Force op 200 mijl van de Falklandeilan-
den. Schout-bij-nacht Woodward was 
bang dat zijn vloot zou worden gedwon-
gen in een positie waarbij ze op de flan-
ken werden aangevallen. 
In het noorden lag het Argentijnse vlieg-
dekschip Veinticinco de Mayo (ex-Karel 
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Doorman), samen met een escorte van 
ongeveer vijf schepen, waaronder twee 
torpedobootjagers. 
In het zuidwesten van de Falklandeilan-
den, ondertussen, en net buiten de Exclu-
sion Zone, waren de Belgrano en twee 
torpedojagers die bewapend waren met 
de gevaarlijke Exocet raketten. 
 
Woodward was definitief van plan om 
het vliegkampschip aan te vallen, aange-
zien zij de grotere bedreiging vertegen-
woordigde, maar de Britse onderzeeërs 
die het schip schaduwden hadden contact 
met haar verloren. 
Als gevolg daarvan richtte Woodward 
zijn aandacht op de Belgrano, die werd 
gestalkt door de HMS Conqueror. 
'Ik moest één klauw uit de tang van de 
Argentijnen halen', schreef hij later. 'Dus 
het zou de Belgrano en haar torpedoja-
gers moeten zijn.' 
Woodward erkende dat hoewel de 
Belgrano 'niet zo'n grote bedreiging' was, 
ze wel van het strijdtoneel moest ver-
dwijnen. 
 
In een vorig leven was de 200 me-
ter lange kruiser in Amerikaanse 
dienst geweest als de USS Phoenix. 
Het had daar zelfs de Japanse aan-
val op Pearl Harbor in 1941 over-
leefd. 
 
'Ik was nogal bang dat deze eer-
biedwaardige gepantserde veteraan 
het einde van haar levensloop na-
derde', merkte Woodward koeltjes 
op. 
Vanwege de ‘Rules of Engage-
ment’, kon Woodward geen directe 
order uitvaardigen aan de HMS 
Conqueror om de Belgrano aan te 
vallen. De Belgrano bevond zich 
namelijk buiten de Exclusion Zone. 
Maar wetende dat het vragen om 
toestemming van Londen enkele 
uren, zo niet dagen kon duren, be-
sloot Woodward dat hij de zaken in 
Groot-Brittannië moest opschudden door 
orders te negeren en de commandant van 

de onderzeeër, Wreford-Brown, het bevel 
om aan te vallen zelf te geven. 
Woodward wist dat als hij de marine dis-
cipline op deze manier zou schenden, de 
top van Londen zou aannemen dat hij 
gek was geworden, of dat hij grote haast 
had. 
Omdat het bericht met de order naar de 
Conqueror moest worden gerouteerd via 
een communicatiesysteem in Londen, 
werd het bericht onderschept en, in plaats 
van te worden doorgegeven aan de on-
derzeeër, werd het meegenomen naar 
Margaret Thatcher's War Cabinet. Die 
zaten op 2 mei sinds 10 uur bijeen.  
De premier had zoals altijd haar typisch 
zelfverzekerde uitstraling. 
'Het was mij duidelijk wat er gedaan 
moest worden om onze strijdkrachten te 
beschermen', schreef Lady Thatcher, the 
iron lady, later. 
Zoals haar minister van Defensie, Sir 
John Nott, later opmerkte: 'Het was een 
van de gemakkelijkste beslissingen van 
de hele oorlog.' 

Om 13.30 uur die middag werd de op-
dracht om de aanval in te zetten direct 
naar Conqueror gestuurd. 
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Zodra hij het bericht ontving, begon 
Wreford-Brown zijn aanval. Hij koos 
ervoor om drie -21inch Mark 8- torpedo's 
te gebruiken, die elk waren uitgerust met 
een 365 kg high explosive lading. 

Hoewel hij meer geavanceerde torpedo's 
had, verwachtte hij dat alleen de oudere 
Mk 8’s, een ontwerp dat al sinds 1927 in 
gebruik was, de noodzakelijke klap kon 
uitdelen om de dikke bepantsering van de 
Belgrano te penetreren. 
Na twee uur manoeuvreren, lag de Con-
queror in een goede aanval positie, Wre-
ford-Brown beval dat torpedo's moesten 
worden ingesteld op een bereik van 1400 
meter. 
De bemanning van de onderzeeër kon het 
gejank van de motoren van de torpedo's 
horen terwijl zij naar hun doel spoedden. 
Even was er een stilte, het enige hoorbare 
was het geluid van de motoren van de 
Belgrano. 
Wreford-Brown keek rustig toe door zijn 
periscoop. Toen, 55 seconden later, net 
na 16:00 uur lokale tijd - 19:00 uur GMT 
- zag hij een oranje vuurbal ontploffen in 
de buurt van de hoofdmast van de 
Belgrano. 
'Explosion' meldde de sonaroperator van 
de Conqueror onbewogen. Een paar se-
conden later zei hij: second explosion.' 
Volgens Woodward, leek de kapitein van 
de Belgrano, Hector Bonzo, niet te besef-
fen in welk gevaar zijn schip was na de 
Britse waarschuwing van 23 april. 
In totaal overleefden 770 mannen, waar-

onder Bonzo, de aanval en het zinken 
van de kruiser. 
De aanval demoraliseerde de Argentijnse 
marine volkomen. Na het zinken kwam 
de vloot,  inclusief het vliegdekschip - 

niet meer dan een paar mijl van 
de kustlijn van Argentinië voor 
de duur van het conflict. 
 
Hoewel de actie een militair 
succes was, was het zinken 
politiek dynamiet. 
Het grote verlies van levens 
was schokkend, en, in combi-
natie met het feit dat de 
Belgrano werd gespot door de 
Conqueror terwijl ze weg voer 
van de Falklandeilanden toen 
ze werd geraakt, betekende dat 
veel tegenstanders van de oor-

log het beschouwden als moord. 
Tijdens een BBC-interview werd me-
vrouw Thatcher op beroemde wijze de 
oren gewassen door Diana Gould, een 56
-jarige lerares uit Cirencester, die de pre-
mier beschuldigde van 'het saboteren van 
elke mogelijkheid dat een vredesplan zou 
slagen'. 
Mevrouw Thatcher heeft ten stelligste de 
tenlastelegging ontkend en benadrukt dat 
zij er trots op was het bevel te hebben 
geven, en dat "op een dag alle feiten, 
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over ongeveer 30 jaar, zullen worden ge-
publiceerd". 
Door dit te zeggen, verwees zij naar de 
30-jaarregel die de publicatie van privé 
overheidsdocumenten gedurende drie 
decennia verbiedt. 
Zo zullen de officiële bestanden over de 
Falklandoorlog worden uitgebracht in 
2012, hetzelfde jaar als het boek van Ma-
joor Thorp. 

Wat mevrouw Thatcher mevrouw Gould 
(die 3 juni 2020 op 85-jarige leeftijd is 
overleden) niet duidelijk heeft gemaakt, 
was dat de richting waarin de Belgrano 
op weg was, niet relevant was. 
Zoals John Nott later schreef: 'Ik blijf 
verbaasd . . . dat iedereen het kortstondi-
ge kompas van Belgrano's passage als 
van enig gevolg zou moeten beschou-
wen. Elk schip kan in een oogwenk 
draaien.' 
 
Feit blijft dat zelfs leden van de Argen-
tijnse marine het er over eens waren dat 
het zinken een legitieme daad van oorlog 
was. 
'Het was absoluut geen oorlogsmisdaad', 
zei de kapitein van de Belgrano, Hector 
Bonzo, in een interview twee jaar voor 
zijn dood in 2009. 
'Het was een oorlogsdaad, jammerlijk 
legaal.' 
Ondertussen gaf de Argentijnse admiraal 
Enrique Molina Pico later toe dat de lo-
catie van de Belgrano buiten de Exclusi-
on Zone 'niet betekende dat het uit de 

oorlog werd teruggetrokken'. 
'De gehele vloot was opgedragen om een 
aanval uit te voeren op de Britse vloot in 
een gecoördineerde operatie met andere 
taakgroepen, schreef hij. 
'De koers van Belgrano, weg van de vij-
andelijke vloot, was slechts tijdelijk, om-
dat de commandant het nodig achtte om 
te wachten op een beter moment (om aan 
te vallen). 

'De Belgrano en de andere sche-
pen waren een bedreiging en een 
gevaar voor de Britten.' 
Deze bekentenissen komen over-
een met de signalen die majoor 
Thorp onthulde, waaruit blijkt dat 
de Argentijnse schepen opdracht 
hadden gekregen om deel te ne-
men aan een tangaanval. 
Majoor Thorp ontdekte ironisch 
genoeg in zijn onderzoek in 1984 
dat het onderschepte bericht dat 
de Belgrano naar het rendez-vous 
positie dirigeerde destijds door de 
Britse inlichtingendiensten was 

genegeerd. 
'Op de een of andere manier was de bete-
kenis van deze informatie over het hoofd 
gezien, verkeerd gelezen of misschien 
helemaal niet gelezen', schrijft Thorp, die 
het toezicht op de 'mist van de oorlog' de 
schuld geeft. 
Als Thatcher in 1982 op de hoogte was 
geweest van dit bericht — en de caspaci-
teit van de Britse Inlichtingendiensten 
om de Argentijnse inlichtingendienst te 
onderscheppen – had ze haar critici het 
zwijgen kunnen opleggen. 
 
Dankzij majoor Thorp moet het zelfs 
voor Tam Dalyell duidelijk zijn dat het 
eindelijk tijd is om te stoppen met het 
gebruik van de tragische dood van zoveel 
zeelieden als politiek spel. 
Het zinken van de Belgrano was een tra-
gedie, maar het was geen oorlogsmis-
daad. 
  

Daily Mail online  
Guy Walters 

December 2011  



  

PAGINA 13 

Hoe een tekort aan personeel leidde tot 
een succesvol, efficiënt ontwerp en 
bouwproces. 

De Walrus Klasse onderzeeërs werden 
ontworpen voor Koude Oorlog missies. 
Hun strategische, op de NAVO gebaseer-
de, operationele gebied was de Noord-
Atlantische Oceaan. Reeds tijdens hun de 
bouwfase aan het eind van Koude Oorlog 
veranderde het politieke toneel. Gelukkig 
bleek deze diesel elektrische onderzeeër 
gemakkelijk aan de nieuwe omstandighe-
den aangepast te kunnen worden zonder 
grote technische veranderingen. 
 
De vier Walrus boten zijn actief geweest 
in veel verschillende gebieden en met 
nieuwe missies. Om op het hoogste ni-
veau te kunnen blijven opereren,  moes-
ten een aantal missie kritische operatio-
nele systemen worden geüpdatet. Om te 
kunnen waarborgen dat de boten mee 
konden tot 2025-2030. Enkele funda-
mentele verbeteringen werden hiervoor 
noodzakelijk geacht. 
 
Voor het ‘Life Extension Program’ heeft 
de Marinestaf een studie uitgevoerd om 
de operationele vereisten vast te stellen 
als basis voor de LEP. 
Het Ministerie van Defensie ondervond 
een tekort aan een technische kennis in 
aantallen mensen en in niveau. Dit werd 
gecompenseerd door een industrie-
initiatief, gebaseerd op bestaande werk-
tradities in Nederland van samenwer-
king.  Dit werd en samenwerking tussen 

Mindef, de onderzoeksinstituten en de 
industrie, het zogenaamde "Triple Helix/
Golden Ecosystem". Het Dutch Under-
water Knowledge Center (DUKC) stelde 
vervolgens voor om ondersteuning te 
bieden voor de LEP-engineering fase. 
Vervolgens vormden vijf van haar leden 
een gezamenlijk ontwerpteam en presen-
teerden een generiek plan aan DMO. De 
deelnemende bedrijven kwamen overeen 
om een onafhankelijk consulting engi-
neering team te vormen. Het essentiële 
ingrediënt voor dit samenwerkingsproces 
is de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor prestaties, kostenbeheersing en le-
vertijden.  
Het contract was op een "niet prijs over-
schrijdend" basis. Dit was een belangrij-
ke voorwaarde voor kostenbeheersing, 
omdat er aanvankelijk slechts beperkte 
en algemene technische vereisten waren. 
Het tweede nieuwe aspect was de inter-
actie met de verschillende betrokken ma-
rineafdelingen. WESP had directe inter-
actie, niet alleen met de DMO projector-
ganisatie, maar ook met de Naval Shipy-
ard, het Joint IV Command, de Onder-
zeedienst en de Operationele school. Het 
DMO-team heeft hierop positief gerea-
geerd, wat resulteerde in een effectief 
communicatiesysteem. 
 
Het WESP-team was een integraal on-
derdeel binnen DMO projectteams tij-
dens de dialoog- en selectiefase met de 
aannemers. De belangrijkste verantwoor-
delijkheid van het WESP-team was de 
beoordeling van platformintegratierisi-
co's en mitigatiemaatregelen tijdens de 
verschillende engineeringfasen. De LEP-
planning erkende drie fasen: een engi-
neering studiefase gericht op de selectie 
van nieuwe componenten en het defini-
ëren van nieuwe regelingen, een gedetail-
leerde ontwerpfase en een implementa-
tiefase.  
Het Marinebedrijf zou verantwoordelijk 
zijn voor het LEP gerelateerde scheeps-
werf werk. 
WESP bewees dat ervaren professionals 
van (in dit geval vier) industriële bedrij-

De Aanloop Naar IPW 
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ven en een onderzoeksinstituut, werk-
zaam als een team van onafhankelijke 
consulting engineers die rechtstreeks met 
DMO-specialisten samenwerken, de suc-
cesfactor is geweest voor de engineering 
van de LEP. Het toont aan dat een tekort 
kan worden omgezet in een programma-
tisch succes en het toonde aan dat een 
dergelijke onderzeeboot ecosysteem is 
verplicht voor het onderhoud van de on-
derzeedienst. 
 
1. Inleiding: 
De Walrus Klasse onderzeeërs werden 
ontworpen tijdens de Koude Oorlog en 
bedoeld om hun tijd door te brengen op 
patrouille in de Noordelijke Atlantische 
Oceaan. Als lange afstand ‘oceaan-
going’ boten bleken ze zeer aanpasbaar 
aan de huidige missies. In de loop der 
jaren heeft de Walrus klasse de onder-
zeedienst haar "niche expeditiever-
mogen" gegeven. Toen de tijd voor hun 
vervanging naderde werd het duidelijk 
dat hun leven moest worden verlengd om 
de dienst voort te zetten en de kloof te 
overbruggen totdat de eerste van de nieu-
we klasse operationeel zou zijn. Tegelij-
kertijd was het ook duidelijk modernise-
ring van een aantal van de gevechts en 
wapen systemen nodig was. Er werd be-
sloten om het ‘Life Extension Project’ uit 
te voeren in combinatie met het reguliere 
onderhoud op lange termijn.  
 
2. Nederlandse onderzeeboot historie: 
De eerste onderzeeboot die, wordt ge-
fluisterd, onderwater zou hebben gevaren 
is van de Nederlandse Cornelius Drebbel 
(1572-1633).  In 1620 zou hij op de Tha-
mes hebben aangetoond dat zijn boot 3 
uur onderwater voer voor de Engelse ko-
ning James I.  
De geschiedenis van de onderzeedienst 

 

van de Koninklijke Marine begint echter 
toen de Koninklijke Maatschappij de 
Schelde in 1904 het initiatief nam voor 
de bouw van een type Holland-9 duik-
boot, genaamd "Luctor et Emergo", voor 
eigen rekening. Bij het demonstreren van 
de onderzeeër aan de marine, 
werd de onderzeeër gekocht en 
in 1906 als Hr. Ms. O-1 in 
dienst gesteld. Sinds die tijd, 
met uitzondering van de jaren 
1942-1969, werden de onder-
zeeboten voor de Koninklijke 
Marine gebouwd door Neder-
landse scheepswerven. In de 
naoorlogs periode was het eer-
ste binnenlandse ontwerp een 
zogenaamd driecylinder type, 
(de Dolfijn klasse waarvan er 
vier werden gebouwd).  
Maar toen USN Nautilus in 
1957 de Noordpool bereikte, 
bracht de nucleaire belofte de Koninklij-
ke Marine in contact met de VS om nu-
cleaire technologieoverdracht voor een 
Nederlandse SSN aan te vragen. Dit 
werd in 1960 ontkend door de Ameri-
kaanse regering, maar de Koninklijke 
Marine had al de tekeningen van de die-
sel elektrische Barbel klasse als een mo-
gelijk toekomstig platform. Zo bleek dat 
de onderzeeboot op basis van dit Ameri-
kaanse ontwerp - de Zwaardvis klasse - 
een dieselboot werd. Twee werden ge-
bouwd en geëxploiteerd tot 1994 toen de 
volgende generatie, de Walrus klasse, in 
dienst was genomen. Het ontwerp bleek 
succesvol te zijn, zowel voor open oce-
aan en kustomgevingen.  
Parallel aan de Walrus klasse werden 
twee Sea Dragon Class boten ontworpen 
en gebouwd in Nederland.  
 
3. De onderzeeboot kennisbank: 
Deze serie van Nederlandse onderzeebo-
ten en de ervaring van de Onderzee-
dienst, die wereldwijd wordt erkend, is 
de hoeksteen van haar zogenaamde niche 
vermogen. Het heeft ook de mannen, en 
tegenwoordig vrouwen, een gevoel van 
trots gegeven op hun boten. Al het wal-
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gebaseerde onderhoud van onderzeeërs 
wordt vandaag de dag uitgevoerd bij het 
Marinebedrijf. In de loop der jaren is 
veel ervaring opgebouwd met als gevolg 
dat de onderhoudskosten van de Walrus 
klasse aanzienlijk lager zijn dan voor an-
dere marines die (oceaan) diesel subs 
exploiteren. Ook is de beschikbaarheid 
(per boot/jaar) verhoudingsgewijs hoger. 
De samenwerking van Mindef, industrie 
en onderzoeksinstellingen - de zoge-
naamde triple helix - is altijd de hoek-
steen geweest van de Nederlandse onder-
zeeboot kennisbank. Het is in lijn met 
deze traditie dat het Life Extension Pro-
ject (LEP) van de Walrus boten werd 
aangepakt.  
In 2003 werd in een ‘white paper’ van 
Mindef duidelijk gemaakt dat de Neder-
landse overheid het belang van het be-
houd van een Nederlandse onderzeeboot-
capaciteit erkent. Naar aanleiding van dit 
‘white paper’ is de vloot gereorganiseerd 
om deze voor te bereiden op de toe-
komst. Nieuwe mogelijkheden moesten 
worden ontwikkeld voor "Operaties an-
ders dan oorlog". In het kader van dit 
proces werd besloten dat de levensduur 
van de Walrus-klasse moest worden ver-
lengd van 25 naar 35-40 jaar. Om aan 
deze eis te voldoen moesten verschillen-
de operationele systemen worden verbe-
terd en moest nieuwe systemen worden 
toegevoegd. 
 
 
4.  Limited Human Recourses: 
De jaren van bezuinigingen op de defen-
siebegroting, hebben de technische ken-
nisbasis in aantallen en in capaciteit beïn-
vloed. Reden hiervoor was dat er sinds 
de introductie van de Walrus klasse bij 
de Onderzeedienst geen nieuwe onder-
zeeërs zijn gebouwd. Verder hield de 
RDM, de onderzeebootwerf, in 2004 op 
te bestaan. Kort voor die sluiting vorm-
den verschillende bedrijven en onder-
zoeksinstituten met onderzeeboot erva-
ring een platform om informatie uit te 
wisselen, (wederzijdse) marketinginspan-
ningen uit te wisselen en conceptstudies 

te initiëren en gezamenlijk 
uit te voeren met als doel 
de onderzeeboot technolo-
gie in stand te houden. De 
naam voor het platform is 
DUKC (Dutch Underwater 
Knowledge Center). Een vertegenwoor-
diger van DMO is in de loop der jaren 
aanwezig geweest tijdens de vergaderin-
gen. DUKC bestaat uit systeemleveran-
ciers, bouw- en ontwerpbedrijven. 
Tijdens de DMO planningsfase van het 
LEP bleek dat ze hiervoor hulp van bui-
tenaf nodig hadden. DUKC stelde daarop 
voor om de ondersteuning te bieden voor 
de engineeringfase van het LEP. 
 
5. Concept op operationele eisen: 
LEP omvatte een aantal wijzigingen, sa-
mengevat, in een menu bestaande uit vier 
gebieden, zoals: 
Vervanging van het Combat Manage-
ment System (CMS) door een nieuw 
functioneel softwarepakket voor het 
CMS dat "in huis" ontwikkeld kan wor-
den door DMO bij Joint IV Command. 
Dit omvat speciaal ontworpen multifunc-
tionele regelconsoles met COTS HW-
componenten en -processors. De Centra-
le moet een grote upgrade ondergaan 
vanwege de vervanging van de naviga-
tieperiscoop, de nieuwe MFCC’s, de wij-
ziging van de navigatieconsole en de im-
plementatie van Electronic zeekaarten 
(WECDIS). 
Daarnaast zullen verschillende ruimten 
voor elektronische apparatuur worden 
heringericht waar verouderde apparatuur 
zal worden vervangen door nieuwe. Een 
in het CMS geïntegreerde Optronic-
sensor ter vervanging van de navigatie-
periscoop 
Toevoeging van een SHF SATCOM ho-
ge data rate COMMS (NEC), met geïnte-
greerde netwerk mogelijkheden. 
De eisen voor deze wijzigingen waren 
nog in onderzoeksfase. De LEP-planning 
erkende vier fasen: een engineeringstu-
diefase die gericht was op het bieden van 
goed onderzochte gronden voor het se-
lecteren van de nieuwe componenten en 
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het definiëren van nieuwe 
regelingen, een gedetail-
leerde ontwerpfase, een im-
plementatiefase en een ge-
bruiks-testfase. De marine-
werf zou verantwoordelijk 

zijn voor de lep-gerelateerde scheeps-
werfwerkzaamheden om alle apparatuur 
en systemen te verwijderen, te updaten 
en te installeren. 
 
Naar aanleiding van deze eisen vormden 
vijf leden van DUKC (Nevesbu, RH Ma-
rine, TNO, Nedinsco en Technovia) een 
gezamenlijk ontwerpteam en presenteer-
den een projectmatig plan aan DMO. Het 
voorstel was een noviteit in die zin dat 
alle vijf de deelnemende industrieën zou-
den werken onder één contract met stan-
daardvoorwaarden die voor hen allen 
identiek zouden zijn. Eén bedrijf zou de 
waarnemende wettelijke en financiële 
beheerder voor de groep zijn. Een pro-
jectmanager kreeg de taak om het ont-
werpwerk en het totale projectmanage-
ment te integreren. De deelnemende be-
drijven waren het erover eens en accep-
teerden dat zij een team van onafhanke-
lijke consulting engineers zouden vor-
men zonder voorkeurspositie voor mate-
riaalkeuzes door DMO en tijdens de im-
plementatiefase. 
Het contract werd gesloten op basis van 
"niet prijs overschrijdend". Dit was een 
belangrijke voorwaarde voor kostenbe-
heersing, omdat er aanvankelijk slechts 
beperkte en algemene technische vereis-
ten waren zoals hierboven vermeld. Het 
project genaamd WESP (Walrus Engi-
neering Support Project) werd in gang 
gezet door DMO. Het WESP-team stelde 
zelf werkpakketten voor om een ont-
werpbasis te genereren en technische op-
lossingssets te definiëren voor de modifi-
catie van de onderzeeër zelf. Afgezien 
van een reeks uniforme algemene voor-
waarden kunnen de gewenste delivera-
bles worden geformuleerd in vier afzon-
derlijke "one-page functionele werkop-
drachten" die het bovenstaande "menu" 
van wijzigingen weerspiegelen. 

Het tweede nieuwe aspect was de inter-
actie tussen het WESP-team en de ver-
schillende betrokken marineafdelingen. 
WESP had directe interactie, niet alleen 
met de DMO projectorganisatie, maar 
ook met de Naval Shipyard, het Joint IV 
Command, de Onderzeedienst en de 
Operationele school. Het DMO-team ge-
reageerde positief, waardoor een effectief 
communicatieschema mogelijk werd. Dit 
was nodig om technische oplossingssets 
te ontwerpen, voor te stellen en te selec-
teren voor de gewenste nieuwe functies 
in navolging van het CONOPS- en SE-
WACO-plan. Om een kakofonie van dis-
cussies tussen de actoren van het WESP-
team te voorkomen, waarbij leden aan 
hun specifieke onderdelen van de wijzi-
gingen en hun tegenhangers in de ver-
schillende DMO-afdelingen werkten, 
werd een strikte maar flexibele vorm van 
communicatie tot stand gebracht. Techni-
sche vergaderingen over (geïsoleerde) 
onderwerpen zouden kunnen worden ge-
pland waarbij WESP-teamleden en DMO
-vertegenwoordigers betrokken waren en 
de resultaten van de vergadering werden 
projectbreed gecommuniceerd. 
Deze kunnen betrekking hebben op een-
voudige kwesties als overeenstemming 
over de uitkomst van een schokbereke-
ning of uitgebreide ontwerpoplossingen 
wanneer alternatieven werden gepresen-
teerd voor de herschikking van de centra-



 

le. Het voordeel was directe interactie 
tussen de relevante spelers en specialis-
ten met (parallel) geïdentificeerde com-
municatielijnen over technische vraag-
stukken. Dit werd "overleg" genoemd. 
De andere belangrijke lijn van communi-
catie was de formele lijn met betrekking 
tot "acceptatie" van prestaties, vooruit-
gang en resultaten.  
Acceptatie omvatte de belangrijkste tech-
nische beslissingen. Deze aanvaarding 
van de resultaten en de fundamentele be-
sluitvorming was de hoofdverantwoorde-
lijkheid van de DMO-
programmamanager en de WESP-
projectmanager en werd georganiseerd 
met informele en formele beoordelingen. 
De functionele en commerciële keuze 
voor het selecteren van een onderdeel of 
systeemleverancier was uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van DMO. WESP 
was echter meerdere malen betrokken bij 
het selectieproces voor direct technisch 
advies met betrekking tot systeem-tot-
platformintegratie over de haalbaarheid 
van voorgestelde oplossingen en interfa-
ces. Deze betrokkenheid bleef bestaan 
totdat (contractuele) technische interfa-
ces waren voltooid. Zo ging het inkoop-
werk voor de belangrijkste componenten 
parallel aan de engineering van 
(platform)interfaces met deze componen-
ten. Vanwege de complexiteit werd dit 
door alle betrokken partijen geaccep-
teerd, inclusief (potentiële) leveranciers 
(OEM's – Original Equipment Manu-
facurer’s). In de uitvoering bleek het een 
effectieve manier om de technische risi-
co's te verminderen. 
Een rapport van de RAND Corporation 
deelt de ervaring van het ontwerpen en 
bouwen van projecten in het Verenigd 
Koninkrijk, de VS en Australië. Het rap-
port stelt: "Het ontwerp- en bouwproces 
moet verder gaan dan alleen bouwers be-
trekken bij het ontwerpproces. Het ont-
werp moet ook worden gedeeld met ex-
ploitanten, belangrijke leveranciers, ge-
bruikers .... Maar gedurende het hele ont-
werpproces is het belangrijk om in ge-
dachten te houden dat het uiteindelijke 

ontwerp- en bouwdoel een onderzeeër is 
die kosteneffectief is ook na aflevering in 
tijdens de gehele levendsduur " Het kan 
worden geconcludeerd dat het LEP-
ontwerpproces in een overeenstemming 
is met de lessen van de RAND-studie. 
Aan het begin van de basisontwerpfase 
zijn de toepasselijke eisen, criteria en 
analysemethoden overeengekomen tus-
sen DMO en WESP.  
 
Deze eisen, criteria en methodologieën 
voor ontwerp en verificatie zijn gebun-
deld in een Basis van Ontwerp (BoD). 
Na herziening van en overeenstemming 
over de BoD met alle belanghebbenden 
vormde de BoD de basis voor het gede-
tailleerde platformintegratieontwerp. 
Herziening van het gedetailleerde ont-
werp kan vervolgens worden uitgevoerd 
tegen de BoD. 
Bij voltooiing van de gedetailleerde plat-
form integratie ontwerp definitieve inter-
face vergaderingen met de leveranciers 
waar georganiseerd om de interpretatie 
van de vertaling van de interface defini-
tie zoals geleverd door de leverancier in 
het platform wijziging ontwerp kruisen. 
Het platform ontwerp is gedetailleerd om 
productiepakketten tot een niveau van 
detaillering om geen ruimte te laten voor 
interpretatie tijdens de uitvoering om te 
voorkomen dat kostbare tijd tijdens de 
uitvoering op interpretaties. 
 
6. Wat is anders: 
De aanpak van het Life Extension Pro-
ject was voor WESP niet anders dan hoe 
een groot meer algemeen ervaren team 
een complex ontwerpprobleem zou moe-
ten aanpakken, zoals een nieuw onder-
zeebootontwerp. De voorwaarden voor 
succes omvatten een paar voorwaarden, 
hier samengevat. 
Defensie/DMO bepaalt aan het begin van 
een grootschalig ontwerpcontract duide-
lijk het verwachte "eindproduct" en de 
contractant begrijpt volledig wat het pro-
duct zal zijn. De Nederlandse onderzeese 
kennisbank blijkt uit de samenwerking 
onder de drievoudige helix plus de jaren-
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lange ervaring met de Walrus klasse en 
verzekerde zich van een volledig begrip 
aan beide zijden in korte tijd. Dit staat 
voor wat ook wel de Submarine Enterpri-
se wordt genoemd. 
Voor complexe ontwerpondernemingen 
genereert het technisch management een 
ontbinding van het volledige ontwerp-
proces in taken volgens de betrokken ex-
pertise die wordt geprioriteerd door geïn-
tegreerde ontwerprisico's. Een dergelijke 
ontbinding hangt duidelijk af van het bo-
vengenoemde volledige begrip van het 
product en de geïntegreerde ontwerprisi-
co's en moet aan het begin van het pro-
ject beschikbaar zijn. Voor WESP werd 
de ontbinding in subtaken en werkpak-
ketten al gemaakt voordat de bestelling 
werd gegund en werd het onderdeel van 
de contractdocumentatie. 
Tegelijkertijd heeft men flexibiliteit no-
dig om de subtaken en werkpakketten 
aan te passen wanneer kennis van de ont-
werpuitdaging, de bijbehorende risicoge-
bieden en dus inzicht rijpt, de kennisba-
sis. 
Deze subtaken (met name in de concept-
fase) moeten met voldoende detail wor-
den uitgevoerd om alle aspecten van in-
vloed te dekken. Maar tegelijkertijd moet 
men voorkomen dat een smalle focus 
door te gedetailleerd georiënteerd. Het 
inzicht dat tijdens de subtaken wordt ver-
kregen, moet bijdragen aan de kennisba-
sis. 
Opgemerkt moet worden dat DMO aan 
het begin van het project nog niet de keu-
ze had gemaakt van potentiële vervan-
gende componenten of systemen en dat 
WESP de best passende oplossing moest 
onderzoeken op basis van de impact op 
de integratie van het platform op de be-
staande onderzeeboot configuratie. Het 
rangschikken van oplossingen binnen de 
technische voorwaarden van de opdracht 
maakte deel uit van het "eindproduct". 
De rangschikking was input voor het in-
koopproces. Hierdoor kon DMO bij het 
maken van de definitieve apparatuurse-
lectie rekening houden met de inspannin-
gen en risico's voor de integratie van het 

overwogen platform. 
Het technisch management voert regel-
matig in-process overzichten uit van de 
voortgang, de inhoud, beheert de interfa-
cing tussen verschillende (sub)systemen 
en componenten om uiteindelijk de inte-
gratie van het systeem te rechtvaardigen. 
Aangezien het WESP-team werd uitge-
nodigd om hun steun te verlenen, was het 
van het grootste belang dat de in-process 
reviews werden uitgevoerd in samenwer-
king met de belanghebbenden aan defen-
siezijde. De meeste ad-hoc beoordelin-
gen, raadpleging in figuur 2 
genoemd, waren op initiatief 
van WESP. Verschillende 
formele ontwerpbeoordelin-
gen werden gehouden voor 
DMO om formeel te beslis-
sen en het werkproduct te 
accepteren. Deze formele 
evaluaties profiteerden van 
het overleg, aangezien de 
meeste kwesties in beginsel 
op een informeler niveau 
waren besproken en over-
eengekomen. 
 
Opgemerkt moet worden dat 
ongepland overleg met de 
belanghebbenden ofwel een 
nachtmerrie kan worden van 
niet gedocumenteerde ge-
deeltelijke technische overeenkomsten, 
ofwel kan lijden onder een te bureaucra-
tisch rapportagesysteem en bijbehorend 
papierwerk. Door de jarenlange ervaring 
binnen de Nederlandse Submarine Enter-
prise was de overeengekomen documen-
tatie van adviesvergaderingen beperkt en 
tot het punt met het begrijpen van wat 
andere teamleden, niet aanwezig, nodig 
zouden hebben. De tussentijdse ontwerp-
rapporten werden de dopstenen van der-
gelijk overleg, wat geen verrassingen 
oplevert.  
Een belangrijke bijdrage aan de effectie-
ve prestaties van WESP was de DMO-
aanbestedingsstrategie. De deelnemende 
wesp-bedrijven kwamen overeen onder 
identieke algemene voorwaarden te wer-
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ken, waardoor het handig is om voor elk 
van de deelnemende ondernemingen één 
identiek contract te hebben. Het ontbin-
dingsplan werd opgenomen in de con-
tractdocumenten, zodat elk lid op de 
hoogte was van wat zijn taken waren. 
Een van de vijf bedrijven werd aange-
steld als beheerder van het project. Op 
basis van maandelijkse interne beoorde-
lingen rapportage van de tijd en het geld 
besteed, alsmede de vooruitgang geboekt 
tegen de bestede uren werd gemeld en 
overeengekomen tussen projectmanagers 
van DMO en WESP, triggering betalin-
gen. Al met al een zeer efficiënte mana-
gementstructuur. 
Opgemerkt moet worden dat het succes 
van de WESP-aanpak ten opzichte van 
een mogelijk groot alom ervaren team de 
bereidheid van de vertegenwoordigers 
van vijf bedrijven was om samen te wer-
ken als een geïntegreerd ontwerpteam. 
De positieve interactie met de belang-
hebbenden defensie, zoals opgemerkt in 
figuur 2, heeft in grote mate bijgedragen. 
 
7. Herstructureren van de Centrale 
Een voorbeeld van de manier waarop 
WESP functioneerde, is het interactieve 
herontwerp van de centrale. 
De Walrus Klasse onderzeeërs zijn ont-
worpen met een centrale om zowel de 
platformcontrole en -monitoring als de 
externe strijd te beheren. Deze centrale 
moest worden aangepast om de nieuwe 
multifunctionele consoles voor het ge-
vechtsbeheersysteem te plaatsen, door 
een commanderconsole toe te voegen, 
integratie van WECDIS en integratie van 
netwerkmogelijkheden. De veranderin-
gen in het gevechtssysteem en de bijge-
werkte CONOPS gevraagd om herover-
weging van de lay-out. 
Voor de nieuwe regeling waren de TNO-
deelnemers van het WESP-team leidend 
in het opzetten van de dialoog met DMO, 
de onderzeebootdienst en de Op-school. 
Een aantal workshops werden gebruikt 
om concepten te genereren voor het opti-
male ontwerp van MFCCs en hun opstel-
ling in de centrale controlekamer, zie 

[03]. De werkplaatsplanning bestond uit 
drie fasen: het vaststellen van functionele 
eisen, de conceptontwerpfase en een ont-
werpdefinitie. Tijdens de conceptfase 
ontwerpoplossingen voor twee ambitie-
niveaus (conventioneel en revolutionair) 
waar gevestigd. De conventionele lay-
out bood een oplossing die overeenkomt 
met de bestaande platforminterfacepun-
ten en bleef dicht bij de bestaande situa-
tie. De revolutionaire lay-out werd 
slechts beperkt door de fysieke grenzen 
van de onderzeeër. Beide lay-
outoplossingen zijn door het gebruikers-
paneel beoordeeld op effectiviteit. 
 
Op basis van de revolutionaire lay-out 
heeft het WESP-platformintegratieteam 
de conventionele lay-out aangepast om 
de sterke punten van de revolutionaire 
lay-out te repliceren met respect voor de 
bestaande platforminterfaces. Het proces 
resulteerde in de evolutionaire lay-out 
een aanzienlijke verbetering van de ef-
fectiviteit van de commandokamer, ter-
wijl het beperken van het aantal te wijzi-
gen platform interface punten, vandaar 
het verminderen van het risico tijdens de 
uitvoeringsfase. Op basis van de evoluti-
onaire lay-out wesp heeft het schrijven 
van input voor specificaties voor de ver-
schillende te kopen apparatuur, zoals de 
MFCCs 
 
8. Herstructureren van de E-hut 
Het integreren van een grote hoeveelheid 
nieuwe elektronische apparatuur in een 
bestaande onderzeeër is geen eenvoudige 
taak. Vooral als men wil voldoen aan de 
oorspronkelijke eisen en 
design filosofieën van de 
onderzeeër. Het begrijpen 
en respecteren van de 
newbuild design filosofie 
van de onderzeeër is de 
sleutel tot de midlife wijzi-
ging een succes te maken. 
Het zorgt ervoor dat de 
"look and feel" van de on-
derzeeër ongewijzigd blijft, 
veiligheidsmaatregelen blij-
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ven beïnvloed, de onderzeeër blijft con-
sistent. 
Tijdens de conceptfase maakte het 
WESP-team een inventarisatie van mo-
gelijke locaties voor nieuwe elektroni-
sche apparatuur. Voor deze mogelijke 
locaties worden de kenmerken zoals 
maximaal toegestane 
toepasselijke schokbelastingen, beschik-
bare stroomaansluitingen, beveiligings-
classificatie, etc. De beperkingen van de 
mogelijke locaties zijn toegevoegd aan 
de vereisten voor de nieuwe systemen en 
beheerd tijdens de aankoopfase, waar-
door de complexiteit van de integratie 
van het platform en dus risico's zijn ver-
minderd. 
Er is een aanzienlijke inspanning gele-
verd in de communicatie met de leveran-
ciers om hun apparatuur te optimaliseren 
om aan de platformgrenzen te voldoen. 
Al deze inspanningen hebben geresul-
teerd in een optimaal hergebruik van de 
ruimte met respect voor de prestatie-
eisen van de onderzeeërs, de bewoon-
baarheid en de operationele effectiviteit. 
 
9. Conclusie 
De WESP engineering studie werd ge-
volgd door een gedetailleerde ontwerpfa-
se die medio 2013 werd afgerond. De 
eerste onderzeeboot die de aanpassingen 
onderging, werd Zr.Ms. Zeeleeuw, die 
boot nu operationeel is en Zr.Ms. Dol-
fijn. 
WESP bewees dat ervaren professionals 
van (in dit geval vier) industriële bedrij-
ven en een onderzoeksinstituut, werk-
zaam als een team van onafhankelijke 

consulting engineers die 
rechtstreeks met DMO-
specialisten samenwerken, 
een succesfactor is geweest 
voor de engineering van de 
LEP. Voor het programma 
hielp het om vooruitgang en 
uitgaven te controleren. 
Het kader van een "prijs niet 
te overschrijden" contract 
bood flexibele controle op 

basis van de vooruitgang en de werkelij-
ke kosten. Het contract zorgde ervoor dat 
het WESP-project transparant was voor 
alle partijen en binnen het beperkte bud-
get kon worden uitgevoerd, zelfs wan-
neer het aan het begin alleen met voorlo-
pige technische vereisten werkte. Het 
voorzag MOD een "no surprise" Engi-
neering Data Package zonder onnodige 
risico's. 
Tijdens de engineeringfase ondersteunde 
WESP het inkoopproces voor de appara-
tuur en diensten voor de implementatie-
fase. Dit is begunstigde voor DMO, 
maar ook voor de leveranciers met be-
trekking tot een goede technische inter-
facing resulterend in risicobeperking 
voor alle betrokkenen. 
De platformgevolgen zijn gewogen in de 
leveranciersselectie. Er worden in een 
vroeg stadium belangrijke technische 
keuzes gemaakt, waardoor de projectrisi-
co's 
Door de Platform Consequenties in een 
vroeg stadium van het programma te 
evalueren, hebben we niet alleen het risi-
co verminderd, maar ook de productie 
uren verminderd en een betere onderzee-
ër. 
Deze technische aanpak heeft een gun-
stig effect op de kosten, al was het maar 
door het maken van grote technische 
keuzes al in het inkoopproces en daad-
werkelijk verminderd de risico's. 
Deze aanpak heeft DMO in staat gesteld 
om een complex programma uit te voe-
ren en op te treden als een slimme koper. 
De ervaring en kennisbasis van de Ne-
derlandse industrie- en onderzoeksinsti-
tuten die in de loop der jaren zijn ont-
wikkeld tijdens de ontwikkeling en ex-
ploitatie van RNLN-onderzeeboten is 
bepalend geweest voor de effectiviteit 
van de WESP-aanpak.. 

Albert Jurgens 
Nevesbu B.V.  

Carel Prins. Phd, Msc, 
Independent Member Dutch Underwater 

Knowledge Center (DUKC) 
 

(vertaald door de redactie uit het Engels) 
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Canon Van De KM 

Roemruchte onderdelen van de marine 
worden belicht, van het optreden van de 
mariniers ‘zo wijdt de wereld strekt’, tot 
de operaties van de vloot, de Kustwacht, 
de Mijnendienst, de Marine Luchtvaart-
dienst en de Onderzeedienst. Van acties 
waarneembaar vanaf de Nederlandse kust 
tot in verre streken zoals Nederlands-
Indië. Het verhaal van de marine is we-
reldwijd.  
 
Naar voorbeeld van de 
landelijke Canon van de 
Nederlandse geschiede-
nis tonen de auteurs in 
dit overzichtswerk aan 
de hand van vijftig ge-
denkwaardige onder-
werpen de geschiedenis 
van de marine, zowel 
ten tijde van de Repu-
bliek als van het konink-
rijk Nederland. De Ca-
non van de Koninklijke 
Marine staat vol zaken 
die iedereen, professio-
nal of liefhebber, zou 
willen ontdekken. 
 
Over de auteurs 
Dr. Anne Doedens (1945) was docent 
Nieuwe Geschiedenis bij hoger onder-
wijsinstellingen 
in Amsterdam. Over hem, zijn werk en 
zijn belangstelling 
voor maritieme geschiedenis:  
 
Vice-admiraal b.d. Matthieu Bors-
boom (1959) was Commandant Zee-
strijdkrachten 
van 2010 - 2014 en is thans onder meer 
voorzitter van de Raad 
van Commissarissen van Nederlands 
Loodswezen B.V. en voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Het Scheepvaart-
museum. Meer over hem op de site 
consultancy.nl van KPMG 
 
Een interessante PODCAST over het 
boek is te downloaden via in iTunes of 
Spotify (zoek op "Hoog Tijd") 

In De Canon van de Koninklijke Marine. 
Geschiedenis van de Zeemacht wordt in 
vijftig vensters zicht gegeven op de rijke 
historie van de zeemacht van Nederland. 
Dit boek gaat niet alleen over zeehelden 
of zeeslagen, maar laat zien hoe veelom-
vattend de geschiedenis van de marine is, 
van 1488 tot nu. 

De thema’s zijn rijkgeschakeerd en voe-
ren de lezer mee langs geuzen, kapers, 
slavernij en wapens. De modernisering 
wordt getoond: hoe men van zeil naar 
stoom overging en nu beland is in het 
tijdperk van de automatisering. De eerste 
mariniers en moderne acties onder de 
vlag van de NAVO worden beschreven. 
Ook wordt er ingegaan op de rol van 
vrouwen bij de marine, vanaf de zeven-
tiende eeuw tot op de dag van vandaag. 
Lijnen worden getrokken vanuit het ver-
leden naar het heden en dwarsverbanden 
worden verkend. Zo komen er ook be-
kende zeeschilders aan bod: van de Van 
de Veldes tot hun moderne collega’s. 
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Soms wordt je ineens verrast door een 
lezer van het blad. Zo werd ik gebeld 
door Mevr. Baas-Breel. Omdat haar va-
der bij de Onderzeedienst had gezeten, 
was ze geïnteresseerd geraakt in zijn le-
ven bij die dienst. Hij vertelde er maar 
weinig over thuis. Het blad kreeg ze van 
een kennis want zelf is ze geen lid. 
Nu had ze nog 2 foto’s van haar vader. 
Of daar misschien interesse voor was bij 
de redactie van het blad waar ze met ple-
zier in las. Uiteraard had ik daar belang-
stelling voor. Omdat het moeilijk is in 
deze tijd af te spreken, heeft ze de foto’s 
met een mooi briefje door de brievenbus 
van de redactie gedaan. Ik heb haar be-
loofd dat de foto’s terecht zullen komen 
bij de traditiekamer van de Onderzee-
dienst. Ons archief en museum als het 
gaat om de Nederlandse Onderzeeboot 
historie. 
Ik vond het echter ook de moeite waard 
om het in ons blad te publiceren, bij deze. 
Hartelijk dank voor het afstaan van deze 
foto’s 

Red.. 

Adriaan Breel  

Postboei 
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