
DEN HELDER - Arie Jan de Waard is dienstoudste van de Techische Dienst van de marine geworden

na de samenvoeging van de twee belangrijke technische onderdelen van de zeemacht.

Sinds gisteren is er geen onderscheid meer tussen de Technische Dienst en de Wapentechnische

Dienst bij de marine. Beide diensten zijn samengevoegd en staan voortaan onder leiding van

dienstoudste Arie Jan de Waard. De Schout-bij-nacht aanvaardde tijdens een ceremoniële

bijeenkomst voor de Witte Raaf de verantwoordelijkheid over de uit ruim 600 mensen bestaande

nieuwe dienst van de Koninklijke Marine.

Vice-admiraal Matthieu Borsboom had even tevoren gerept van een historische dag voor de

zeemacht. Sinds de invoering van de stoomschepen bij de marine zijn er steeds meer technische

vakken gekomen op schepen en aan de wal. In de negentiende eeuw werd een technische dienst

opgericht en halverwege de vorige eeuw kwam daar een elektrotechnische dienst naast te staan.

Ook de wapenmakers en konstabels werden verenigd in een wapentechnische dienst.

,,Door de digitalisering en toenemende complexiteit van technische systemen werden steeds vaker

vraagtekens gezet bij het voortbestaan van verschillende diensten’’, legde De Waard uit. ,,We zijn

jaren geleden begonnen om hier een eind aan te maken en vandaag staan we stil bij een nieuwe

start. Hoewel we nu een nieuw insigne hebben en onder één noemer gebracht zijn, is er echter nog

een lange weg te gaan voor dat een eenheid gesmeed is. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit

gaat lukken en dat we de marine op technisch vlak efficiënt zullen steunen en dienen’’, zei de Schout-

bij-nacht.

Vice-admiraal Borsboom stond in zijn toespraak stil bij het verlies van oude geuzennamen als

vonkenboer (elektricien), konstabel (artillerist) en torpedomaker. ,,Die vakken vallen nu onder één

noemer, maar de inventiviteit en het vernieuwende vermogen van de Technische Dienst blijven

bestaan.’’ Alle zes marinevaandels werden gevoerd omdat de techniek de hele zeemacht bestrijkt.


