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In Memoriam  
 

Met leedwezen geeft het bestuur kennis van het overlijden van onze leden; 
 

4 januari 2008           A.L. Westerlaken             80 jaar         Den Bosch 
16 februari 2008        J.H. baron Mackay           93 jaar         Den Haag 
10 maart 2008           R. Van der Poel                79 jaar         Papendrecht 
20 april 2008             J. Van Niewenhuizen       89 jaar         Rotterdam 
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Het jaar 2008 is alweer bijna halverwege. 
dat betekent ook dat U ook de 2e Klaar 
voor Onderwater voor U hebt liggen. Wij 
zitten dus keurig op schema. Ik gebruik 
met opzet het woord schema, want het 
produceren van het blad kan alleen maar 
gerealiseerd worden op basis van een 
strak schema en een juiste planning om 
er voor te zorgen dat het blad weer op 
tijd bij de drukker ligt. De redactie doet 
dit werk met heel veel plezier, omdat we 
weten hoe belangrijk de Reünisten Vere-
niging en het blad Klaar voor Onderwa-
ter voor onze leden zijn. De laatste Alge-
mene ledenvergadering en de reünie heb-
ben weer duidelijk aangetoond dat de ou-
de flipperdragers nog springlevend zijn. 
Ruim 200 leden waren er aanwezig op 
deze gezellige vergadering. De locatie 
bleek een schot in de roos. Wij zullen 

daar ongetwijfeld nog eens vaker naar 
toe gaan. Ook de Dodenherdenking op 4 
mei toonde overduidelijk aan dat de be-
langstelling voor onderzeeboten onver-
minderd groot blijft. Uw voorzitter, Drie-
kus Heij en ik hebben namens U allen 
een krans gelegd bij het monument op 
steiger 19. Een hoogtepunt op deze dag 
was de presentatie van de documentaire 
over de zoektochten naar vermiste onder-
zeeboten in de WO II. Deze indrukwek-
kende film is door Will Falkmann samen 
gesteld in opdracht van de Stichting Na-
bestaanden Onderzeeboten 1940-1945. 
Het artikel over de zoektocht naar de ver-
miste Amerikaanse onderzeeboot USS 
Grunion sluit hier goed op aan. Over al 
deze zaken kunt uitgebreid lezen in deze 
KVO 104. Ik wens jullie veel lees ple-
zier. 

Robin Snouck Hurgronje 
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Toespraak GO Onderzeeboten  
KTZ P. de Harder 

 
Excellentie, geachte dames en heren, 
beste collegae. 
Vandaag, 4 mei 2008, zal in het gehele 
land de nationale Herdenking worden ge-
houden. Het toneel van de nationale Her-
denking is het Nationaal Monument op 
de Dam, welke op 4 mei 1956 werd ont-
huld, maar ook op vele andere plaatsen 
in het land worden herdenkingsplechtig-
heden gehouden. Bij monumenten wor-
den kransen gelegd en vanavond zullen 
de klokken luiden. 
We herdenken daarbij alle Nederlandse 
burgers en militairen die zijn omgeko-
men sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties, gewa-
pende conflicten en bij vredesmissies. 
Daarnaast is de Nationale Herdenking 
een eerbetoon aan de militairen en men-

sen uit het verzet die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog sneuvelden voor de vrij-
heid van anderen. De herdenking is ook 
een bemoediging voor de nabestaanden 
van de slachtoffers. Uiteindelijk is het 
van belang om ons te blijven herinneren 
wat er in de Tweede Wereldoorlog is ge-
beurd. 
 
Het is het verhaal, dat het verdiend om 
verteld te worden. Net als al die andere 
verhalen, juist nu velen de oorlog niet 
bewust hebben meegemaakt, moeten wij 
ons tot het uiterste inspannen om de her-
innering levend te houden. 
 
Na zoveel jaren is een terugblik nog 
steeds van groot belang, want wat 
toen plaats vond is voor de jeugd 
nauwelijks te begrijpen en voor de 
oude generatie moeilijk onder 
woorden te brengen. 

Herdenking 4 mei 2008  
Onderzeedienst (Groepoudste) 
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Natuurlijk bestaat er een verschil tussen 
ouderen en jongeren in de beleving van 4 
mei. Ze zijn ook op een andere manier 
betrokken bij deze dagen.  
 
Wat speelt door onze gedachten op 
4 mei.  
4 mei gaat over mensen die niet zijn te-
ruggekomen.  
4 mei gaat over dromen die zijn ver-
woest, over angsten die zijn gebleven. 
4 mei gaat over hooggeplaatsten die 
lafaards of meelopers bleken.  
4 mei gaat over gewonde burgers die hel-
den waren en dat met hun leven hebben 
moeten bekopen.  
4 mei gaat over onze joden die zijn weg-
gevoerd en een lege plek achterlieten.  
4 mei gaat over onze gevallen militarien.  
4 mei gaat over kwetsbaar, over weer-
loos, over een weergaloze uitdaging.  
 

Hebben we geleerd van het verleden. 
Hebben we antistoffen in onze hersenen 
die ons onmiddellijk alert maken als er 
tendensen de kop op steken die weer on-
derscheid willen maken naar ras, religie 
of seksuele voorkeur. De stilte van 4 mei 
is een stilte waarin we de verhalen van 
ons verleden moeten delen. Dit vinden 
we terug in de woorden van de dichter 
Leo Vroman: 
 

Kom vanavond met verhalen,  
hoe de oorlog is verdwenen,  
en herhaal ze honderd malen,  
alle malen zal ik wenen. 

 
Morgen 5 mei vieren we onze vrijheid. 
Een vrijheid die we 63 jaar geleden in 
Nederland hebben verworven en sinds-
dien hebben kunnen behouden, een vrij-
heid die we moeten koesteren in een we-
reld waar angst voor oorlog, terrorisme 
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en onderdrukking nog aan de orde van de 
dag is. 
Wereldwijd zijn er 38 miljoen mensen op 
de vlucht voor oorlog, terrorisme en on-
derdrukking, soms verweg, soms dicht-
bij.  
Ondanks dat we in ons land gelukkig al 
zo lang kunnen genieten van vrijheid, 
staan vrijheden ook bij ons vaak onder 
druk. Zo kan de vrijheid om te zeggen 
wat je wilt, doorslaan in het kwetsen van 
andere gelovigen of een bevolkings-
groep. 
 
Vrijheid is een recht, hoor je vaak beto-
gen, maar dat is maar een deel van de 
waarheid.  
Vrijheid is evenzeer een verantwoorde-
lijkheid, die op ons allen rust. 
Vrijheid is iets waarover we willen be-
schikken, waarin we eigen keuzes willen 
maken. 
Vrijheid is evenzeer iets dat we moeten 
schenken en kan alleen bestaan als men-
sen het elkaar gunnen. 
Vrijheid is niet vrijblijvend, hij komt met 
verantwoordelijkheid. 
Vrijheid is kwetsbaar en vraagt om 
waakzaamheid. 
Vrijheid bloedt of bloeit in de omgang 
tussen mensen. 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. 
Vrijheid maak je met elkaar. 
 

We weten ons genoodzaakt om in inter-
nationaal verband mee te denken en mee 
te doen om de vrijheid en veiligheid el-
ders in de wereld te beschermen of te 
herstellen. Het zou evenwel een illusie 
zijn te veronderstellen dat in de 21e eeuw 
conflicten en geweld kunnen worden uit-
gebannen. Dat neemt echter niet weg dat 
we ernaar moeten blijven streven in zo-
veel mogelijk delen van de wereld de-
zelfde vrijheden te bewerkstelligen als 
wij in Nederland sinds 1945 mogen erva-

ren. 

De bestaansredenen van onze moderne 
krijgsmacht zijn hetzelfde gebleven; zij 
moet de belangen van onze staat bescher-
men. Maar de taken van onze militairen 
zijn veranderd, de veiligheidsvraagstuk-
ken zijn anders van aard. Naast de verde-
diging van ons eigen en het bondgenoot-
schappelijk grondgebied, betekent dat 
inzet voor vrede en veiligheid ter bevor-
dering van de internationale rechtsorde. 
Het duidelijke recente voorbeeld daarvan 
is het werk dat door onze militairen 
wordt verricht in Afghanistan, met name 
in de provincie Uruzgan met de nodige 
risico’s, waarbij tot op heden 16 Neder-
landse militairen zijn omgekomen. 
Door de strijd in de vele crisisgebieden 
blijft de realiteit van vrijheid en onvrij-
heid actueel. 
Ook de Marine blijft rekening houden 
met verdere inzet van eenheden en zeker 
van onderzeeboten bij de strijd om de 
vrijheid in of nabij crisisgebieden. Im-
mers de onderzeeboot is en blijft een mi-
litair instrument dat in alle conflicten 
waar een maritieme aanwezigheid ge-
wenst is, uiterst nuttig, van grote waarde 
en indien noodzakelijk zeer slagvaardig 
kan zijn. 
 
We zijn nu hier bij het Onderzeedienst 
monument om hen te gedenken die vie-
len in de strijd voor de vrijheid. 
Wij zijn hier bijeen om de onderzee-
dienstmannen te herdenken die in de 
tweede wereldoorlog, ten gevolge van 
hun werk en inzet bij de Onderzeedienst, 
waar ook ter wereld, zijn omgekomen. 
Wij doen dit bij het Onderzeedienstmo-
nument, dat bestaat uit het gedenkteken 
dat op 20 juni 1947 door de toenmalige 
Koningin Wilhelmina is onthuld en......  
de twee plaquettes die in 1999 op 4 mei 
hieraan zijn toegevoegd. 
Het Onderzeedienstmonument brengt tot 
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ning en respect voor hen die vielen, teza-
men met de chef der equipage, namens 
de Onderzeedienst een krans leggen ter 
nagedachtenis aan onze gevallenen. 
Daarna zal ik meneer Heij, voorzitter van 
de Reünisten vereniging en meneer 
Snouck Hurgronje uit te nodigen om een 
krans te leggen namens de leden van de 
Reünisten vereniging van de onderzee-
dienst. 

uitdrukking dat de Koninklijke Marine 
en.... in het bijzonder de Onderzeedienst, 
nooit zal vergeten welke offers er ge-
bracht zijn tijdens de strijd om de vrij-
heid. 
Het Onderzeedienstmonument dient om 
de gevallenen te eren en geeft ons daarbij 
iets tastbaars, zodat wij op gepaste wijze 
kunnen herdenken. 
 
Bij dit monument krijgen we de gelegen-
heid om uiting te geven aan ons respect, 
waardering en ontzag voor onze gevalle-
nen. We kunnen de namen lezen van de 
vele slachtoffers die zijn omgekomen. 
Zij hebben het hoogste goed, hun leven, 
gegeven voor het bevechten van de vrij-
heid, om die aan ons te kunnen doorge-
ven. Zij hebben daarvoor met een onge-
kende inzet en loyaliteit hun plicht tot het 
laatste moment uitgevoerd, terwijl zij 
hun naasten met onzekerheid moesten 
achterlaten.  
 
Waardering en bevestiging daarvan 
zien we in de Militaire Willemsorde 
uitgereikt aan de Onderzeedienst, 
eveneens in juni 1947, voor haar 
moedige gedrag en grote offers 
gebracht op de wereldzeeën.  
 
In de strijd voor de vrijheid keerden zes 
boten niet terug in de thuishaven. 
Een Onderzeebootmoederschip werd ge-
torpedeerd, een zevende onderzeeboot 
werd in de thuishaven vernietigd en er 
waren ongevallen die te maken hadden 
met de oorlogstoestand. En bij al deze 
gebeurtenissen sneuvelden vele onder-
zeebootmannen. 
U zult vandaag met persoonlijke herinne-
ringen, een gebed, bloemen, alle op het 
monument genoemde onderzeebootman-
nen herdenken. 
  
Ik zal als uiting van dankbaarheid, erken-

KTZ P. de Harder 
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Excellentie, geachte aanwezigen, 
 
Wij zijn bij elkaar gekomen rond het mo-
nument van de onderzeedienst. 
Zoals elk jaar op 4 mei herdenken wij 
hier de slachtoffers uit de Tweede We-
reldoorlog. Wij gedenken hen die vielen 
in Europa en Azië. 
Wij denken aan de nabestaanden. Wij 
denken ook aan de mannen en vrouwen 
van de onderzeedienst nu. 
Eén ding moet duidelijk zijn, lijkt me. 
Dat ons herdenken niet alleen met vroe-
ger te maken heeft. Met het verleden. 
Met de slachtoffers van toen. Echt her-
denken plaatst ons juist in het heden. In 
het hier en nu.  
Bovenaan de trap in gebouw Faslane 
hangt de volgende tekst: 
Onze doden herdenken is ons leven her-
halen en het is danken in stilte voor wat 
hun leven ons gaf. 

Via de slachtoffers van toen komen we 
terug bij onszelf. Bij de samenleving 
vandaag. Daarom staan we vandaag ook 
stil bij het feit dat Nederland in oorlog is.  
Zelden of nooit heeft ons land op zo gro-
te afstand een strijd geleverd, waarbij het 
tegelijk zo nauw betrokken was. Het is 
een strijd die het thuisfront dankzij de 
techniek vrijwel dagelijks meebeleeft. 
Uruzgan dringt door tot in de vaderland-
se huiskamers. 
Kinderen van de klei en de kilte opereren 
ver weg in zand en hitte. 
Komend uit de polder waar de dood al-
leen in de gestalte van bomen en vaarten 
langs de wegen loert, moeten zij nu be-
dacht zijn op bermbommen, verborgen in 
woestijnzand. Uitgezonden militairen pa-
trouilleren in de smalle marge tussen le-
ven en dood. Soms met fatale gevolgen. 
We zijn niet langer ‘the Lucky Dutch’. 
In Nederland groeit het besef dat er een 

4 mei herdenking Onderzeedienst 2008            Geestelijke Verzorger, Johan Trouwborst
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hoge prijs wordt betaald voor deelname 
aan internationale militaire operaties. We 
condoleren massaal digitaal. Nog niet 
eerder is het vaderlands internet zó diep 
in de rouw gegaan. Tegelijkertijd stijgt 
het respect voor onze militairen op mis-
sie. 
Als wij vandaag onze doden herdenken 
worden we met harde feiten geconfron-
teerd. Niet alleen vanuit de recente actua-
liteit, ook verder terug in een groot deel 
van de moderne geschiedenis. 
Sinds het einde van de Tweede Wereld-
oorlog is er nog geen dag zonder oorlog 
geweest. Na 1945 zijn er meer dan twee-
honderd gewapende conflicten uitge-
vochten. Sinds 1947 is Nederland betrok-
ken geweest bij ruim vijftig vredesmis-
sies. Inmiddels hebben ruim tachtigdui-
zend Nederlandse militairen gediend in 
Libanon, Irak, Cambodja, Angola, Oe-
ganda, Rwanda, Kosovo, Liberia en Af-

ghanistan. 
Nederlandse militairen zetten zich in 
voor vrede en veiligheid, in dienst van de 
internationale rechtsorde. Vandaag vra-
gen wij ons af: Voor welk vaderland en 
voor welke vrijheid vallen zij? Ons ge-
denken vandaag wint aan  geloofwaar-
digheid als we deze vragen bij onszelf 
durven toelaten. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei laat ons 
dit jaar nadenken over vrijheid en solida-
riteit. ‘Solidariteit: de ruggengraat van 
vrijheid’ is het jaarthema voor 2008. Met 
solidariteit wordt de inzet voor de vrij-
heid van een ander bedoeld. 
Als vrijheid meer is dan eigenbelang, dan 
stopt solidariteit niet bij de grens. Dan 
zal ze hoog op de agenda’s moeten staan, 
nationaal en internationaal. 
Dan gaat het over Uruzgan en Afghanis-
tan, ook over China en Tibet. 
Vrijheid is meer dan zelf bevrijd zijn van 

4 mei herdenking Onderzeedienst 2008            Geestelijke Verzorger, Johan Trouwborst 

 



 

bezetting en vervolging. 
Het vraagt ook om antwoord aan de an-
der. Vrijheid vraagt om solidariteit. 
Tegelijkertijd rijzen hier vragen. Hoe 
kunnen we solidair zijn met mensen die 
binnen eigen landsgrenzen moeten 
vluchten voor terreur en terrorisme? 
Wanneer vraagt solidariteit om militair 
ingrijpen elders in de wereld? 
En: hoe verhouden solidariteit en weder-
opbouw zich tot elkaar? 
 
Deze vragen triggeren ons vandaag. 
Dat kan niet anders, als wij onze 
doden herdenken. Als wij stilstaan bij 
wat hun leven ons gaf. Als wij in de 
vrijheid willen staan.  
 
Volle vrijheid vraagt respect voor de an-
der. Dat is de essentie van solidariteit. 
Dat is de drive achter de successen en 
mislukkingen van  vredesoperaties. 
In tijden van oorlog zijn er altijd helden 
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van verzet. 
In vredestijd zijn er ook helden. Zij zijn 
onmisbaar om de vrijheid te verdiepen en 
te versterken. Daarom staan wij hier van-
daag. Wij herdenken onze doden. Zo vul-
len wij vandaag onze vrijheid in, op zon-
dag 4 mei. 
Het Evangelie verbindt onze vrijheid met 
de persoon van Christus. 
‘Hij heeft ons bevrijd opdat wij in vrij-
heid zouden leven’, schrijft de apostel. 
In het Evangelie is vrijheid altijd ge-
schonken vrijheid. Het woord solidariteit 
kent de bijbel niet. Maar wel de zaak die 
ermee wordt bedoeld. 
De vrijheid ons geschonken moet altijd 
gebruikt worden om de ander te dienen 
door de liefde. Dat klinkt niet politiek. 
Maar dit is wel de ethiek van de vrijheid. 
Vrijheid en solidariteit vragen om inzet 
van iedereen. 
Dat is de boodschap vandaag. Dat is het 
appel van twee minuten stilte. 
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Gebed 
Trouwe God, in de hemel onze Vader, 
Wij herdenken onze doden. 
Daarom staan we bij het monument. 
De vlag halfstok, kransen en bloemen ge-
legd. 
Nu komen wij tot U in ons bidden. 
Dat doen we niet zo vaak.  
Maar er zijn momenten die erom vragen, 
zoals nu. 
Wij danken U voor het geschenk van on-
ze vrijheid. 
En we bedenken vandaag wat het heeft 
gekost, welke offers er zijn gebracht, 
vroeger en tot nu toe. 
Wij vragen Uw nabijheid voor alle men-
sen bij wie herdenken pijn doet,om gele-
den verlies in de tere kring van familie 
en gezin, lang geleden of nog maar zo 
kort terug. 
Wij denken aan de mannen van de onder-
zeedienst, die alsmaar varen en ook aan 
hun thuisfront. 
Wij bidden voor alle militairen, altijd in-
zetbaar in dienst van vrede en recht, 
maar ook mensen van vlees en bloed, be-
staande op leven en dood. 
Wij bidden voor ons land en volk, dat we 
ons blijven inzetten voor vrijheid en de-
mocratie en opkomen voor de rechten 
van anderen, dichtbij en ver weg. 
Wij bidden om vrede, in de wereld en in 
ons eigen hart, om leven in vrijheid. 
Hoor ons daarom, wanneer wij met 
Christus bidden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw 
Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk 
kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 
ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook 
wij vergeven ons schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar ver-
los ons van de boze. Want van U is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijk-
heid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 



 

 

Dit is duidelijk een hele belangrijke ge-
beurtenis, zei de oudste zoon, Bruce 
Abele vanuit zijn huis in Newton. Mijn 
vrouw vloog bijna tegen het plafond toen 
ik haar het nieuws vertelde. 
Een op afstand bestuurbaar vaartuig was 
in staat om een paar foto’s en videobeel-
den te nemen van de Grunion, liggend op 
een rotsachtige helling ten noorden van 
het vulkanische eiland, aldus John Abele, 
die aanwezig was in Kiska Harbor bij het 
zoekteam. 
De onderzeeboot ligt op 300 meter diepte 
en is door de waterdruk in elkaar ge-
drukt, aldus Abele. Hij is directeur  en 
mede oprichter van een bedrijf in medi-
sche apparaten, Boston Scientific Corpe-
ration, en de jongste van de 3 broers. 
Volgens hem was de schade het meest 
verassend. die was groter dan wie dan 
ook zich had voorgesteld. In het begin 
was het erg moeilijk om de overblijfselen 
te herkennen als restanten van een schip. 
De romp is zodanig geïmplodeerd dat het 
interieur, met de banken, duidelijk zicht-
baar zijn. er zijn geen menselijke restan-
ten gevonden. 
Het zoekteam van Deep Sea Systems, in-
gehuurd door Abele, verklaarde dat er 
geen identificatie merken of letters zijn 
gevonden, maar de locatie en de verschij-
ning van het schip wijzen er op dat dit de 
vermiste onderzeeboot is. 
Er is een kans van 95 % dat dit de Gruni-
on is, aldus Christopher J. Nicholson, de 
General Manager van Deep Sea Systems. 
Het feit alleen al dat zij het wrak hebben 
gevonden in een zo uitgestrekt deel van 
de oceaan is erg spectaculair. 
Volgens Abele had de Grunion een 
schroefbeschermer, iets wat niet vaak 
werd aangetroffen op onderzeeboten uit 
die tijd. De boot, die gisteren werd ge-
vonden, had ook zo’n beschermer, die er 
voor moest zorgen dat de trossen niet 
verward raakten in de schroef. 
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USS Grunion verdween met  
70 bemanningsleden aan 

boord 
 

Jeannette J. Lee 
Associated press 

 
 

De verwrongen overblijfselen van een 
WO II onderzeeboot werden gevonden in 
de Bering Zee, afgelopen woensdag-
nacht, ruim 60 jaar nadat de US submari-
ne verdween met een 70 bemanningsle-
den ter hoogte van het Aleutian Island bij 
Kiska. 
De ontdekking van USS Grunion is het 
hoogtepunt van een 5 jaar durende zoek-
tocht, geleid door de zonen van de com-
mandant, Mannert Abele. De vondst zal 
hopelijk een licht werpen op de mysteri-
euze laatste uren van het de ongelukkige 
boot. 

GEZONKEN ONDERZEEBOOT UIT DE WO II GEVONDEN

 



 

lijk weten wat er gebeurd is. 
Een forensisch  ingenieur en andere ex-
perts zullen  nu de opnames gaan gebrui-
ken om alle stukjes in elkaar te passen 
om er achter te komen wat er precies in 
de laatste uren van de Grunion is gebeurd 
en waarom de boot is gezonken. 
het zoekteam zal nog een paar maanden 
in het gebied blijven om te zoeken naar 
de gezonken Japanse schepen. 
Volgens John Abele was alleen het zien 
van dit scheepskerkhof al heel indruk-
wekkend. Hopelijk krijgen we ooit nog 
antwoorden op de vragen. 
 

 
Bovenstaand verhaal is een vertaling van 
een artikel uit  “The Bellingham Herald” 

van vrijdag 24 Augustus 2007 
 

Ingezonden door J.M. Heystek 

De Grunion patrouilleerde rond de Aleu-
tian Islands, in Alaska, gedurende de eer-
ste maanden van de WO II. Haar laatste 
officiële radiobericht naar de onderzee-
boot basis in Dutch Harbor, dateerde van 
30 Juli 1942 . In dat bericht werd mel-
ding gedaan van vijandelijke activiteiten 
bij Kiska Harbor. 
eerder in die maand had de Grunion twee 
Japanse onderzeebootjagers tot zinken 
gebracht en een derde zwaar schade toe-
gebracht. Dit was gebeurd in het uiterste 
westen van de Aleutian Archipel, die 
door de Japanners was bezet. 
Tot een paar jaar geleden waren de aan-
wijzingen over het verdwijnen van de 
Grunion zo fragmentarisch dat daarin  
geen goede rechtvaardiging kon worden 
gevonden om een zoektocht te gaan be-
ginnen. Maar nadat zij meer informatie 
hadden gekregen van een Japanse fabri-
kant van modelschepen, besloot de fami-
lie Abele een expeditie naar Kiska te 
gaan opzetten. Sonarbeelden van een 
voorwerp, dat in ieder geval de omtrek-
ken had van een onderzeeboot, was de 
rechtvaardiging om een tweede zoek-
tocht te beginnen. Inmiddels had het 
nieuws van de zoektocht zich verspreid 
en verscheidene familieleden van de Gri-
nion bemanning kwamen samen om el-
kaar op te zoeken. Op dit moment volgt 
de familie van 69 bemanningsleden de 
zoektocht, aldus Mary Bentz, wiens oom 
omkwam aan boord van de Grunion. Van 
slechts een bemanningslid zijn nog geen 
nabestaanden gevonden. 
Volgens Bentz was het nieuws een ware 
opluchting na al die jaren van onzeker-
heid. de jongste broer van haar vader  
was slechts 20 jaar toen hij als torpedo-
maker 3e Klasse diende aan boord van de 
Grunion. Ik weet nog dat mijn vader al-
tijd tranen in zijn ogen kreeg als hij over 
zijn jongste broer vertelde. Ik ben erg blij 
dat we nu, 2 en 3 generaties later, einde-
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ûnderguod mar in grutte papieren 
gerstsek dwaan moast, dat soe de kjeld 
wol keare. (“Ons vader raadde mij aan 
om een grote papieren gerstzak extra 
over het lange ondergoed te doen, dat 
zou de kou wel keren.) Boeren hiene dy 
sekken mei gerstmoal, sawat in goed 
meter lang en de breedte wie der neffens. 
(Boeren hebben die grote ‘m2 papieren 
gerstmeelzakken die nagenoeg net zo 
breed als lang zijn.) 
            De papieren pûde, want dat wie it 
einliks waard te pas makke en yn de tas 
dien. (De papieren meelzak werd pas 
gemaakt en in de tas gedaan.) Gympys 
oan de fuotten oars pasten de redens net, 
ús heit joech my syn wurk kapwanten en 
sa meldde ik my yn de landmachtkazerne 
te Ljouwert. (Gymschoenen aan de 
voeten anders pasten de houten schaatsen 
niet, ons vader gaf mij zijn werk 
kaphandschoenen en zo melde ik mij de 
avond voor de tocht bij landmacht-
kazerne te Leeuwarden.) 
            Ik hie net in soad guod by my. (Ik 
had niet veel kleren bij mij.) De oare 
moarns mei it aonklaaien waard ik al 
frjemd oansjoen. (De morgen daarop 
werd ik wel wat vreemd aangekeken.) 
Oer myn ûnderklean in papieren pûde en 
der oerhinne in marine-uniform.” 
(Over het lange ondergoed en papieren 
meelzak een marine-uniform.”) 
            Epke Koster reed de tocht in 
dertien uur, nam de bus na aankomst te 
Leeuwarden terug naar Dronrijp en was 
‘s avonds een uur of tien thuis. “Us heit 
en mem, guon broers en susters sieten 
noch om ‘e tafel mei een kopke tee. (Ons 
vader en moeder met sommige broers en 
zusters zaten om de tafel met een kopje 
thee.) “Soa”, sei ús heit, hast it 

De Elfstedentoch van 1956 gereden 
door een marineklant in uniform, 

te weten: 
 
Zo, zei ons vader, heb je ‘m gereden? 
Epke Koster zat bij de Koninklijke 
Marine aan boord van Hr. Ms. de Zeven 
Provinciën toen het winterde in februari 
1956. Toevallig en gelukkig voor Epke, 
lag de kruiser net afgemeerd in Den 
Helder. 
            Epke kwam in de weekeinden 
wel eens thuis in Dronrijp (Friesland) 
maar de zekerheid of hij kon schaatsen 
was er nooit. Ze waren met z’n dertienen 
thuis en zoveel paar schaatsen waren er 
niet. “As ik thûs kaam mei wykein-ferlof 
w i e n e  d e  r e d e n s  s o m s  a l 
versein.” (vertaling: “Als ik thuis kwam 
met weekeindverlof waren de schaatsen 
al bezet door m’n broers en zusters). 
Koster reed uiteindelijk wat rondjes op 
de dorps ijsbaan en dacht wel klaar te 
zijn voor de Elfstedentocht. “Mar“, sei ús 
mem, “wat foar klean silsto oan 
ha?” (“Maar”, zei moeder, “wat van 
kleren moet je aan hebben?” Do hast 
ommers oars neat as dyn marine-
pakje?” (Jij hebt niet anders dan je 
marinepakje?” Dat wie ek sa. Hjoed de 
dei hat men foar alle waarsoarten wol in 
gaadlijk pak, outfit seit men 
tsjintwurdich, mar doe net (Dat was ook 
zo. Tegenwoordig hebben ze voor alle 
weer-soorten kleding, outfit noemen ze 
dat, maar dat heb jij niet.) Wat wy 
hienen, dat hienen wy oan. Der waard 
ornearre dat ik mar yn myn marinepak 
ride soe, in lange ûnderbroek fan ús heit 
aon en jaeger-himd mei lange mouwen.”. 
(Wat we hadden, hadden we aan. Er 
werd mij aangeraden om in uniform te 
schaatsen met daar onder de lange 
onderbroek en hemd met lange mouwen 
van mijn vader.) 
            “Us heit ornearre, dat ik oer myn 

Soa’, sei ús heit, ‘hast it rêden? 
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rêden?” (“Zo”, zei vader, heb je ‘m 
gereden?” Dat wie alles. (Dat was alles 
wat er werd gezegd.) Wol waard ús heit 
poer, doe’t bliken die dat ik syn wanten 
weitôge hie. (Wel werd ons vader 
verschrikkelijk kwaad, toen bleek dat ik 
zijn kap-werkhandschoenen had zoek 
gemaakt.) No moast hy sûnder wanten 
syn wurk dwaan. (Nu moest hij zonder 
zijn kapwerkhandschoenen z’n werk 
doen.) Hy wie by de gemeente, jiskeman. 
(Hij werkte bij de gemeente als vuilnis-
ophaler.) Nei in kopke tee gie ik op bêd. 
(Na een kopje thee ging ik naar bed.) De 
oare moarns op ‘e bus nei myn skip, en 
dat wie it.” (De volgende morgen met de 
bus naar mijn schip in Den Helder en dat 
was ‘t .......” 
 

Leeuwarder Courant 15 maart 2008 
Ingezonden door, 

Herbert van der Meulen 

 
PAGINA 14 

Met z’n allen over de  finish in 1956 

Heeft u ook wel eens een wenskaart ge-
maakt? Dat kan heel makkelijk met de 

Kaartservice op: www.tntpost.nl 

Onze eigen internetsite, waar o.a vanaf 
nummer 58 tot heden uitgegeven exem-
plaren van KVO in kleur te zien zijn, 
heeft een naamsverandering ondergaan. 

We zijn nu te vinden op: 
www.klaarvooronderwater.nl 

 
Ons nieuwe E-mail adres is: 

ledenkvo@hotmail.com 

 



Hoe de K12 eindigde als sloop  
en verkocht aan japan 

 
Een recent artikel in de “The Manly Dai-
ly” over de Nederlandse onderzeeboot 
K12, die in Fairlight aan de grond is ge-
lopen, in 1949, deed een stroom van her-
inneringen opborrelen bij de inwoners 
van Manly. 
Sommigen herinnerden zich de onder-
zeeboot als een speeltuig voor henzelf en 
hun vriendjes, terwijl anderen zich de 
roestige romp herinnerden als een doorn 
in het oog, die de kustlijn vervuilde. 
 Maar voor Mal Stephens, uit Hornsby, 
was de onderzeeboot veel meer dan een 
speeltuig of een doorn in het oog - zij  
maakte 10 jaar lang volledig onderdeel 
uit van het leven van zijn familie. Want 
het was Mr, Stephens’ vader Les en zijn 
oom Arthur, die de leiding hadden over 
een syndicaat van 7 man, dat de aan de 
grond gelopen onderzeeboot had ge-
kocht, van de kust bij Fairlight had ver-
wijderd en vervolgens de boot in stukken 
had gesneden voor de sloop. 
 
De Nederlandse onderzeeboot was in 
1924 gebouwd en had in Nederlands 
Oost-Indie gediend. Na de dramatische 
aanval van Japan op Pearl Harbour had 
de boot vooral onder Brits commando 
geopereerd. De K12 heeft 2 Japanse 
schepen tot zinken gebracht, maar werd 
naar Australie geëvacueerd toen Neder-
lands Oost-Indie werd ingenomen door 
de Japanners. Tot 1944 was de K 12 be-
trokken bij anti-submarine oefeningen 
met geallieerde oorlogsschepen, vanuit 
Freemantle. In Maart 1944 werd de boot 
overgevaren naar Sydney, daar uit dienst 
gesteld en vervolgens verkocht aan een 
groep zakenmensen, die zich het “Sub 
Syndicate” noemde. 
 
In het najaar van 1946 slaagde het syndi-
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caat er in om een overeenkomst te sluiten 
met de “Port Jackson and Manly Steams-
hip Company” om de K12 aan een speci-
aal geconstrueerde kade in Manly Har-
bour te leggen en open te stellen voor het 
publiek. 
Maar Manly Cove was open voor slecht 
weer uit het Zuiden en regelmatig werd 
de onderzeeboot op ruwe wijze tegen de 
kade aan geslagen, met schade tot ge-
volg.Nadat in Juni 1949 een zware storm 
het gebied had geteisterd, waardoor de 
K12 echt was beschadigd, besloot de 
scheepvaart maatschappij om de onder-
zeeboot naar een veiliger deel van de ha-
ven te verslepen. Maar voordat de sleep-
boot en de onderzeeboot in veilig vaar-
water waren, brak de sleeptros en dreef 
de boot op de rotsen bij Fairlight. 
In de maanden daarna werden verschil-
lende pogingen gedaan om de onderzee-
boot weer vlot te krijgen, echter allemaal 
zonder succes. De veronderstelde experts 
waren van mening dat ze nooit in 1 stuk 
meer verwijderd zou kunnen worden. 
In het voorjaar van 1950 stond er een 
syndicaat, geleid door de gebroeders 
Stephens, op en kocht de onderzeeboot, 
met de bedoeling deze in een stuk van de 
rotsen te halen , te verslepen naar een ge-
schikte locatie, vervolgens te slopen en 
het materiaal te verkopen. 
de eerste taak van het syndicaat was om 
de romp zoveel mogelijk te strippen om 
het gewicht te verminderen. Binnen in de 
onderzeeboot werden de vloeren eruit ge-
haald, zodat de zware batterijen en elek-
trische motoren naar het dek konden 
worden gehesen. De naar boven gerichte 
loop van het 3,5 inch kanon op het dek 
van de boot werd gebruikt als mast, om 
van daaraf een draad te spannen naar een 
positie aan de wal. Langs deze kabel 
werden alle onderdelen naar de wal ge-
transporteerd en vervolgens in trucks ge-
laden. 

HERINNERINGEN AAN EEN OUDE    NEDERLANDSE ONDERZEEBOOT
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De onderzeeboot zonk hierdoor helemaal 
weg in de modder met het resultaat dat 
het sloop proces met maanden vertraagd 
werd, wat het syndicaat erg veel geld 
kostte. Door middel van onderwater 
branders en explosieven werd de romp 
uiteindelijk in stukken gebroken en de 
delen naar de de kust getrokken. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van het zelfde tuig 
waarmee de onderzeeboot van de rotsen 
in Fairlight was gehaald. 
Het lange en kostbare sloopproces werd 
tenslotte in 1961 afgerond, 10 jaar nadat 
de K 12 op de rotsen bij Fairlight was ge-
dreven. 
Aldus kwam er een einde aan de kleurrij-
ke carrière van de K12 – van oorlogsbo-
dem via speeltuig tot schroot. 
Om nog wat zout in wonden te smeren: 
20 jaar nadat de onderzeeboot 2 Japanse 
schepen naar de bodem van de oceaan 
had gejaagd, werd het grootste deel van 
de romp als oud ijzer verkocht aan Japan. 
 

Newsletter 62 jan. 1999 
18 Squadr. NEI-RAAF 

Ingezonden door A. Hopman 

Aangezien het sloopwerk voor de syndi-
caatleden slechts bijwerk was, werd het 
grootste deel van het werk in de week-
ends gedaan en duurde het een jaar voor-
dat de onderzeeboot klaar was om van de 
rotsen af te worden getrokken. 
Nadat er lucht was gepompt in de ballast-
tanks dreef de K12 op om 6 uur ’s mor-
gens op 7 Januari 1951, precies 18 maan-
den nadat ze op de rotsen was gedreven. 
Slechts met een klein beetje helling werd 
de onderzeeboot gesleept naar Kerosene 
Bay (nu: Balls Head Bay), waar het 
sloop proces in volle ernst werd aange-
pakt. De bovenbouw werd nagenoeg ge-
heel weggesneden tot op de waterlijn, 
waardoor de boot het uiterlijk kreeg van 
een groot kano. Om het overgebleven 
deel van de romp in hanteerbare brokken 
te snijden, moest deze ergens aan de 
grond gezet worden. Daarvoor werd de 
romp de Paramatta River op gesleept en 
vlakbij de Ryde Rd Bridge aan de grond 
gezet. 
Er vond echter een financiële ramp plaats 
toen vandalen de houten pluggen verwij-
derden, die gebruikt waren om de gaten 
te dichten, die ontstaan waren bij het 
weghalen van pijpleidingen en afsluiters. 

HERINNERINGEN AAN EEN OUDE    NEDERLANDSE ONDERZEEBOOT 

 



Ter gelegenheid van Koninginnedag 
werden op vrijdag 25 april j.l. de Ko-
ninklijke Onderscheidingen uitgereikt. 
Onder de decorandi was onze eerste pen-
ningmeester W.P. van der Veeken.  

Mijn schoolgenoot en goede vriend Dolf 
van der Giessen, had ik op ons lyceum in 
Bilthoven overgehaald om naar de mari-
ne te gaan i.p.v. naar de koopvaardij. Ve-
le jaren later zou hij, vanuit Toulon, een 
paar dagen meevaren op de onderzeeboot 
waarop ik toen navigatieofficier was. 
Zijn schip, Hr. Ms Karel Doorman, bleef 
in de haven. 's Nachts, na het overnemen 
van de wacht tijdens snuiveren, gaf ik 
hem in het pikkedonker de navigatiepe-
riscoop over om drie minuten uit te kij-
ken. De zee was vlak en het zicht was 
goed. 
Ik had hem verteld waar de paar (van ons 
wegvarende) schepen waren. Als extra 
veiligheid stond de aanvalsperiscoop 
voor mij op. Gespannen volgde ik Dolf's 

MARINEVLIEGER ACHTER DE PERISCOOP (+/-1967) 
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau,  
met de zwaarden 

Geschrokken van Venus 

verrichtingen waarvan zijn fluoresceren-
de MLD horloge een goede indicatie gaf. 
Bij zijn derde, nog onregelmatige, ronde 
stokte hij - draaide aan de vergrotings-
handel, om vervolgens rustig door te 
gaan. 
"Je had mij wel mogen waarschuwen 
voor die planeet", zei hij kalmpjes bij het 
weer overgeven van de periscoop. En 
daar had hij volkomen gelijk in - ook ik 
was tevoren geschrokken van Venus die 
als een felle pit recht vooruit net boven 
de horizon was verschenen. Maar het 
was een goede check geweest om te zien  
of onze vlieger inderdaad de kim aftastte: 
Dolf bleek snel "afgeoefend" te zijn ach-
ter de periscoop! 
 

Jan Willem van Waning 

Hij kreeg door de Minister van Defensie 
E. van Middelkoop de versierselen opge-
speld behorend bij de benoeming tot  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 
met de zwaarden. 
De onderscheiding werd toegekend op 
grond van de totaliteit van verdiensten op 
defensie- en andere terreinen. 
De versierselen werden opgespeld in 
aanwezigheid van zijn echtegenoot en 
kinderen, maar ook een vertegenwoordi-
ging namens het bestuur van de reünis-
tenvereniging, de Nicolaaskerk te Den 
Helder en Defensie medewerkers waar-
mee in de laatste jaren nauw is samenge-
werkt. 

Wil gefeliciteerd 
de Redactie 

W.P. van der Veeken voorste rij, 2e van links 
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Ieder jaar komen de nabestaanden van 295 onderzeedienstmannen die in de Tweede 
Wereldoorlog zijn gesneuveld, bij elkaar bij het monument in Den Helder om hen, sa-
men met de onderzeedienst mannen en vrouwen van nú, te gedenken. Hun namen 
staan op het monument en plaquettes vermeld. Hiervan is een documentaire gemaakt.
De nadruk, in deze documentaire, ligt vooral in de acties die ondernomen zijn om de 
nog vermiste boten te vinden en de boten die reeds gevonden zijn. 
 

Het initiatief voor het maken, van dit document, is door de 
“Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940 – 1945” genomen 

 
U kunt de “Ja, het moest” DVD verkrijgen door  € 11,32 over te maken op: 
Banknummer 624 658 058  Castricum 
 
Niet vergeten Uw eigen gegevens te vermelden 
Naam: 
Adres:  
Woonplaats: 
 
Na ontvangst van € 11,32 zal de DVD naar U worden  
toegestuurd. 
 
Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940 – 1945 
p/a Heereweg 9 
1901 MA Castricum 
Tel: 0251 655307 
comite@onderzeeboot.org 

Ja het moest 

Herdenking bij 
Indië-monument  

Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Geachte Onderzeedienst reünisten, 
Op donderdag 14 augustus a.s. zal bij 
het Indië-monument in Nieuwerkerk 
aan den IJssel, de herdenking plaatsvin-
den van militairen en burgers, die in de 
periode 1941-1951 zijn omgekomen in 
voormalig Nederlands-Indië. Aan deze 
herdenking zullen ook dit jaar een de-
putatie van oud-militairen en de Indi-
sche naoorlogse generatie hun mede-
werking verlenen. 
De herdenking vindt plaats om 20:00 
uur bij het Indië-monument aan de 
Kerklaan ter hoogte van nummer 42. 

Een ieder die aan de herdenking wil 
deelnemen, kan meelopen vanaf het 
raadhuis naar het monument. Het ver-
trek vanaf het raadhuis, Raadhuisplein 
1, is gepland om 19:45 uur. 
 

www.nieuwerkerk-ijssel.nl 

 



Voor alle mensen die lid zijn van de Onderzeedienst reünisten vereniging geldt denk ik dat ze 
belangstelling blijven houden voor onderwatervaartuigen. Ik ben er ook zo een en zo ben ik na 
mijn FLO benaderd door de firma Onderwater Techniek Nederland (OTN), een dochterbedrijf 
van het grotere infrastructuur bouwbedrijf Strukton, om technisch advies te geven bij de aan-
schaf en het onderhoud van een kleine onderzeeboot. OTN voert wereldwijd onderwaterwer-
ken uit zoals het storten van onderwater beton, onderhoud aan onderwaterwerken als sluizen 
en brugpeilers, het ondersteunen bij het afzinken van tunnelelementen, etc. 
In Zuid Korea bouwt Strukton samen met Daywoo een tunnel van de havenstad Pusan naar een 
3,2 km verderop gelegen eiland in zee. De tunnel wordt opgebouwd uit elementen van 180 me-
ter lang, 22 meter breed en 10 meter hoog en die elementen komen in een uitgegraven geul op 
de zeebodem op een maximale diepte van 50 meter te liggen. Die 50 meter is dieper dan men 
tot nu toe heeft gedaan.    
Nadat een element is gebouwd worden de voor en achterzijde afgesloten met een stalen schot 
en zo ontstaat een drijvende doos die naar zijn afzinkplaats gesleept kan worden. Daar wordt 
het element in kranen gehangen en verzwaard met zeewater zodat het naar de plek op de zee-
bodem kan afzinken. Hoewel het uiteraard niet de bedoeling is, kan er tijdens het afzinken 
technisch wat mis gaan: er kan een klep blijven hangen, een pomp niet werken of iets derge-
lijks. In zo’n geval moeten er mensen het element in om het probleem op te lossen. Bij de on-
dieper liggende tunnels komt men in de tunnel via een boven water uitstekende schacht, maar 
bij een diepte van 40 meter (tunneldak niveau) wordt dat een te grote en te zware constructie. 
Om tot op 40 meter toch mensen onder atmosferische druk over te kunnen zetten is bedacht 
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om een kleine onderzeeboot te gebruiken met een DSRV-achtige aanlandingsconstructie. Die 
boot is de Perry PC 1805 geworden en die krijgt momenteel groot onderhoud bij OTN in 
Weert (Limburg). De boot is c.a. 8 meter lang, weegt 14 ton, heeft een drukvast cilinder met 
een diameter van 1,5 meter met daar aan vast een tweede compartiment om duikers onder wa-
ter uit te kunnen zetten en terug te nemen, een bolle acryl voorruit, twee batterij pods en de no-
dige luchtflessen. De PC 1805 heeft een duikdiepte van 300 meter en wordt na het onderhoud 
weer onder Lloyds keur gebracht. De boot zal via een umbilical verbonden worden met een 
duikponton en is daarom omgedoopt tot Self Propelled Diving Bell (SPDB).  
 
Op de laatste Onderzeedienst reünie heb ik de gelegenheid gekregen dit verhaal te vertellen en 
een oproep te doen voor belangstellenden die  

1 mee willen doen met het onderhoud (monteurs- en machinistenwerk),  
2 in Korea deel zouden willen uitmaken van het team en/of  
3 als piloot met de boot zouden willen varen.  

Deze oproep wil ik hier graag herhalen.  
 
Belangstellenden kunnen zich bij mij aanmelden via mijn e-mail adres  
n.j.versteeg@hotmail.com of via mijn mobiel 06-1994 0811. 

Nick Versteeg 

De Self Propelled Diving Bell (SPDB) 
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In 1962 heeft op initiatief van leden van 
de Reünistenvereniging van de Franse 
Onderzeedienst een bijeenkomst plaats 
gevonden met gedelegeerden uit Frank-
rijk, Nederland, Italië, de Verenigde Sta-
ten en Duitsland om te trachten het wan-
trouwen tussen de diverse strijdkrachten 
te doorbreken. Deze ontmoeting was de 
start van een jaarlijks terugkerende ge-
beurtenis waaraan door onderzeedienst-
mensen, reünisten zowel als actief die-
nenden en ook andere betrokkenen uit 
steeds meer landen wordt deelgenomen. 
  
Van 14 – 18 mei dit jaar was ik namens 
de “Stichting Nabestaanden Onderzeebo-
ten 1940 - 1945” en daartoe aangemoe-
digd door de International Submariners 
Association (Poland) aanwezig op dit 
jaarlijkse onderzeedienst congres. De 
aanleiding daarvoor was onze vondst in 
2002 van de O-20 en de contacten sinds 
de zoektocht naar O-13 en de Poolse on-
derzeeboot Orzel in 2005 en 2006 in een 
gezamenlijke inspanning door de Poolse, 
Britse en Nederlandse marine. 
 
Het congres was een bijzonder indruk-
wekkende gebeurtenis. Er waren ontroe-
rende ceremonies met een kranslegging 
op zee vanaf een onderzeeboot, parade 
en ontvangst bij de Naval Academy, een 
aangrijpende herdenkingsceremonie in 
de kerk met erewacht en vaandels en 
vlaggen van de diverse vertegenwoordig-
de landen, en dan natuurlijk alle festivi-
teiten waaronder een grootse ontvangst 
de eerste dag en een bruisend feest na af-
loop. Het programma werd nog aange-
vuld met een ontmoeting met Lech Wa-
lesa, voormalig president van Polen en 
diverse andere verrassende gebeurtenis-
sen. 
 
Inclusief de Poolse delegatie waren er 
zo’n 400 man (met partners) vertegen-

woordigd uit 18 landen waaronder grote 
delegaties van Engeland, de U.S.A., Rus-
land ,Oekraïne, Frankrijk, Italië, Duits-
land en wat kleinere delegaties uit Israël, 
Zuid Amerika, Turkije, Australië en di-
verse andere landen. 
 
Veel deelnemers vonden het jammer dat 
er geen Nederlandse “submariners” wa-
ren, ook niet bij de vorige bijeenkomsten 
in Cherbourg en Moskou en spraken de 
hoop uit voor Nederlandse deelname in 
de toekomst. Het volgende congres vindt 
plaats in San Diego, (september 2009).
Daarna zijn Israël (2010) en Turkije
(2011) aan de beurt. 
Zoeken op internet op bijvoorbeeld 45th 
International Submariners Convention 
2008 of http://submariners.org/home.htm 
levert informatie en/of links op over deze 
en andere congressen. Foto’s, films en 
artikelen over deze laatste bijeenkomst 
zullen binnenkort hopelijk verschijnen 
op diverse sites en “YouTube”.  
 

Katja Boonstra-Blom 
Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 

1940 - 1945 

45th International Submariners  
Congress Gdynia 2008 

 

Zoeken nog steeds naar de O-13 en K-XVI 
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 De voorzitter opende de vergadering ten 11.07 uur en heette allen hartelijk welkom, in het  
bijzonder de drie ereleden en de groepsoudste onderzeeboten, KTZ P. de Harder. Van vijf le-
den werd bericht van verhindering ontvangen.  
Na voorlezing van de namen herdacht de vergadering staande de overleden leden.  
Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering werd voorgelezen en door de vergade-
ring goedgekeurd.  
De voorzitter gaf een overzicht van de activiteiten in 2007: 
- het vernieuwen van “Klaar voor onderwater”, waarvoor hulde aan de redactie,  
- de reünie in april,  
- de kranslegging op 4 mei en 
- het verwerven en de distributie van de beloofde stropdassen ter gelegenheid van het 30-

jarig bestaan van onze vereniging. 
Hij meldde dat het ledental van de vereniging een licht stijgende lijn vertoont en hij deed een 
oproep om meer bekendheid aan de vereniging te geven. 
Als illustratie van de stabiliteit van de vereniging noemde hij de bestuursleden van de  
afgelopen dertig jaar bij naam, waar uit bleek dat er weinig verloop in het bestuur was. 
De tweede penningmeester deed verslag van de financiële positie van de vereniging per 31 de-
cember 2007. De secretaris las de bevindingen van de kascontrolecommissie voor, waarna de 
vergadering het bestuur decharge verleende.  
De voorzitter vervolgde met de mededelingen dat wegens de goede financiële positie de con-
tributie niet zal worden verhoogd en dat de kasreserve op €20.000 zal worden gehandhaafd. 
Na de rondvraag, zonder vragen, gaf KTZ De Harder een interessante presentatie over de  
verrichtingen van de onderzeeboten en de toekomstige ontwikkelingen op personeels- en mate-
rieelsgebied. 
De voorzitter sloot af met de mededelingen dat de toegang tot het Marinemuseum vrij is voor 
deelnemers aan de reünie, met dank aan de heer Van Hest, en dat de heer Wegman heeft  
gezorgd voor de nieuwe internet site www.klaarvooronderwater.nl. Hij wenste iedereen fijne 
reünie en hamerde om 11.56 af. 

Verslag ALV 23 april 2008 
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ALV & Reünie in Den Helder 
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