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Een delegatie van de Japanse marine en ambassade heeft op 19 juli een bezoek ge-
bracht aan Den Helder om een kijkje te nemen bij de boom die in 2006 is geplant als 
symbool van de vriendschap die is ontstaan tussen nabestaanden van bemaningsleden 
van een Nederlandse en een Japanse onderzeeboot die beide zijn getorpedeerd in de 
Zuid-Chinese Zee in de Tweede Wereldoorlog.  

In het weekend van 16 tot en met 20 juli brachten drie Japanse marineschepen een be-
zoek aan de haven van Amsterdam, waardoor deze gelegenheid plaats kon vinden. Het 
bezoek vond plaats in bijzijn van plaatsvervangend commandant Zeestrijdkrachten 
schout-bij-nacht Wim Nagtegaal, burgemeester van Den Helder Stefan Hulman, Hans 
Besançon en de dochter van een van de overleden opvarenden, Katja Boonstra. 
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In Memoriam  
 

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

13 mei 2008             P.W. Stek                    36 jaar              Ooosterblokker 
  4 juni 2008             M. Vos                        67 jaar              Velsen-Noord 
23 juni 2008             J.A.C.M. van Os         74 jaar              Vlaardingen 
19  juli 2008             L.D. Geerse                 88 jaar              Luxemburg 
18  juli 2008             W.T. Lansink              60 jaar              Gouda 
27  juli 2008             H.F. Hunneman          85 jaar              Wijk bij Duurstede 
13 aug. 2008            A. Habermehl             82 jaar              Capelle aanden IJssel 
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Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak beschikte de Koninklijke Marine 
over 4 onderzeeboten. 1) Tijdens deze 
oorlog werden bij de Maatschappij “De 
Schelde” en bij de Maatschappij voor 
Scheeps- en Werktuigbouw “Fyenoord” 
twee boten op stapelgezet, de O 6 vo l-
gens plannen van de Electric Boat Com-
pany, en de O 7 naar het ontwerp van de 
firma Denny Haye te Dumbarton. Door 
het handelsembargo en inbeslagneming 
van de onderdelen voor eigen gebruik  
(o.a. de bewapening en de motoren) was 
verdere geplande nieuwbouw stil komen 
te liggen (o.a. de K II t/m K VIII).  
Het was dan ook een prettige bijkomstig-
heid, dat tengevolge van oorlogsoperaties 
twee belegerende onderzeeboten op onze 
kust strandden. Na internering werden zij 
gekocht en in de Koninklijke Marine op-
genomen. Het waren een Britse onder-
zeeboot van 440 ton, bewapend met 4 
boeglanceerbuizen en een Duitse onder-
zeeboot- mijnenlegger van ongeveer 190 
ton; deze beiden onderzeeboten werden 
resp. omgedoopt in Hr.Ms. O 8 en M 1. 

Hr.Ms. M 1, de eerste onderzeeboot – 
mijnenlegger in Nederlandse dienst. 
 
Op 3 november 1915 vertrok de Duitse 
onderzeeboot- mijnenlegger, de UC 8 2), 
van Emden naar Zeebrugge (België) on-
der commando van de Oberleutnant zur 
See Walter Schmidt. De boot was op 15 
juli 1915 3) in dienst gesteld en na inwer-
ken, bij het ‘Fladern-Korps’, die vanuit 
het door de Duitsers bezette Zeebrugge 
en Oostende opereerde, ingedeeld. 
Op 4 november 1915 strandde de UC 8, 
door een navigatie fout, bij Terschelling 
(53o-23’N en 05o-05’E). Na te zijn vlot 
getrokken door de sleepboot Titan, werd 
de boot door Nederlandse torpedoboten 
naar Terschelling opgebracht. De Neder-
landse regering besliste na een ingesteld 
onderzoek, dat aangezien noch averij, 
noch de toestand der zee, doch uitslui-
tend het sturen van een verkeerde koers 
de oorzaak was van het aan de grond lo-
pen, de onderzeeboot en bemanning zou-
den worden geïnterneerd 4). 
Op 8 november 1915 werd de UC 8, die 

De UC 8 bij haar vertrek uit Alkmaar; het (thans gesloopte) administratie- gebouw met de stenen 
trap van het gasbedrijf op de achtergrond naderde toen zijn voltooiing. 

UC 8 bij aankomst te Alkmaar op 4 december 1915. Duidelijk zijn de grote stukken  
zeildoeken te zien, afkomstig van schietschijven. 
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belangstelling van het toegestroomde pu-
bliek in de overkapping gebracht. Bij 
aankomst was de bovenbouw van de on-
derzeeboot afgedekt door grote stukken 
zeildoek, afkomstig van schietschijven, 
vermoedelijk ter wille van de neutraliteit 
vreemde pottenkijkers geen blik op de 
mijnenbuns  te gunnen.  
 
Op 30 januari 1917 werd de UC 8 ge-
kocht van de Duitse marine. De boot 
werd eerst door de Duitse keizer aan ko-
ningin Wilhelmina ten geschenken aan-
geboden maar werd wijselijk afgewezen. 
Op 5 maart 1917 in de middag, vertrok 
de UC 8 uit Alkmaar onder Nederlandse 
vlag (gedurende de tijd dat de UC 8 geïn-
terneerd was heeft het de Duitse vlag ge-
voerd) naar Den Helder, om aldaar op 13 
maart 1917 in dienst gesteld te worden 
bij de Koninklijke Marine als Hr.Ms.  
M 1; onze eerste onderzeeboot- mijnen-
legger. 
 
Op 22 februari was er een tweede Duitse 
onderzeeboot, de UB 30 6), bij Dombrug 
gestrand en op 12 maart gevolgd door 
een derde Duitse onderzeeboot, de  
UB 6 7), die vastzat op de Ribbeplaat bij 
Hellevoetsluis. Ook deze boten werden 
na ingesteld onderzoek geïnterneerd en 
eveneens naar Alkmaar overgebracht. Op 
13 maart arriveerde de UB 30 (Cdt. 
Oberleutnant zur See S. von Montigny) 
en werd afgemeerd in het lege boothuis. 

nog niet aan oorlogshandelingen had 
deelgenomen, naar Den Helder gesleept, 
terwijl de bemanning grotendeels door 
een Nederlandse torpedoboot daarheen 
werd overgebracht en daarna doorge-
stuurd naar het interneringskamp voor 
Duitse militairen te Bergen. De comman-
dant van de UC 8, Oberleutnant zur See 
Walter Schmidt, wist een maand later uit 
dit kamp te ontvluchten, werd na een 
week te Rotterdam weer gepakt. Op 10 
november 1915 besluit de regering, dat 
de UC 8 naar Alkmaar zou worden over-
gebracht. Het feit, dat men dan gemakke-
lijk enkele leden van de Duitse beman-
ning bij het onderhoud kon inschakelen, 
speelde ongetwijfeld mede hierbij een 
rol. Als Nederlands bewakingsvaartuig 
werd nu de stokoude kanonneerboot Hr.
Ms. Geep, één van de reeds jarenlang 
ontwapende z.g. ‘strijkijzers’ naar Alk-
maar voorruit gezonden. Het koos als lig-
plaats de westelijke kanaaloever van de 
noordeli jke ui t loper van het  
‘kanaaleiland’ 5). 
Bij Hr.Ms. Geep werd tevens een drij-
vend boothuis gestationeerd, bestaande 
uit een ongeveer 40 meter lange overkap-
ping, waarvan de zijden vermoedelijk 
waren gebouwd op evenwijdig aan elkaar 
liggende vlotten.  
 
Op 4 december komt de UC 8 te Alk-
maar, gesleept door een sleepboot van de 
fa. Goedkoop en werd direct onder grote 

Een Duitse onderzeeboot onder Nederlandse vlag 

De UB 30 bij haar aankomst te Alkmaar. 



En op 24 maart kwam ook de UB 6 (cdt. 
Oberleutnant zur See S. Steckelberg) te 
Alkmaar aan. Omdat er geen plaats was 
voor twee boten in het botenhuis, werd 
de UB 6 achter een drijvende houten 
constructie langszij Hr.Ms. Geep ge-
meerd, pal voor het gasbedrijf. Aange-
zien de Duitse regering zich niet kon ver-
enigen met de door ons aangevoerde ar-
gumenten, die tot internering van de laat-
ste twee boten hadden geleid, besloot 
men deze kwestie voor te leggen aan een 
commissie, bestaande uit Deense, 
Zweedse, Argentijnse, Duitse en Neder-
landse zeeofficieren en juristen onder 
voorzitterschap van de Deense kapitein 
ter zee Bloch.  
 
Op 20 juli 1917 kwam men tot de bin-
dende uitspraak, dat de UB 30 weer 
moest worden vrij gegeven, doch de UB 
6 zou geïnterneerd blijven. Op 5 augus-
tus verliet de UB 30 Alkmaar om via IJ-
muiden en vandaar tot Zeeland geëscor-
teerd door Nederlandse oorlogsschepen, 
naar Zeebrugge onder voorwaarde, dat 
op het laatste traject geen oorlogshande-
lingen mochten worden gepleegd 8). 
 
De UB 6 bleef tot na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog in Alkmaar liggen. 
Wel kreeg zij in augustus 1918 nog ge-
zelschap van de bij Terschelling in onze 
wateren opgebrachte en geïnterneerde 
Duitse gewapende trawler Nurnberg. Na-
dat Duitsland de oorlog verloren had, 
moesten ook alle bij neutralen landen ge-
interneerde schepen aan de geallieerden 
worden uitgeleverd. 

Op 21 februari verliet de UB 6 Alkmaar 
om via Den Helder naar de uitleverings-
haven Harwich te worden gesleept. In 
1921 is zij te Brest gesloopt. Na het ver-
trek van de Nurnberg verdween ook op 
12 maart 1919 Hr.Ms. Geep uit Alkmaar  
 
Hr.Ms. M 1 verdere levensloop.  
 
De boot heeft onder verschillende com-
mandanten nog deel genomen aan diver-
se oefeningen op de Noordzee. De zee-
waardigheid van de Hr.Ms M 1 was maar 
matig en had een zwakke barkas- diesel 
motor. Doordat de accommodatie zeer 
krap was, een beperkte duikdiepte van 50 
meter en een actieradius had, was dit net 
voldoende om op de Noordzee te kunnen 
opereren. In 1933 is de boot van de sterk-
te afgevoerd en in 1934 verkocht voor de 
sloop. Met Hr.Ms. M 1 heeft de Ko-
ninklijke Marine kennisgemaakt met leg-
gen van mijnen vanuit onderzeeboten 
wat uiteindelijk ook is toegepast bij het 
ontwerpen van een tweetal Nederlandse 
onderzeeboten, welke in 1935 tot op-
dracht tot het bouwen van de onderzee-
boot-mijnenleggers O 19 en O 20  
resulteerde. 
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De UB 6 naast Hr.Ms. Geep 
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1 ) Hr.Ms. O 1, O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7, O 8 en M 1 kwamen in de WO I in dienst. 
 
2 )                              type:                         onderzeeboot/mijnenlegger  
                               werf:                         A.G. Vulcan, Hamburg  
                  werfnummer:                        Werk 52 
   onderscheidingssein:                         GQNA (in Nederlandse dienst) 
                         tonnage:                         170.956 ton bw, 187.653 ton ow 
                    afmetingen:                         lengte 34.00 m; breedte 3.19 m; diepgang 3.01 m 
                 voortstuwing:                         1 DAIMLER 4-tact motor, 4 cilinders 
                                                                    1 hoofd elektromotor/generator  
                       batterijen:                         112 cellen  
                       capaciteit:                         4000 Ah gedurende 3 uren 
                      vermogen:                         175 Apk ow 
                                                                    96 Apk bw 
                       brandstof:                         3 ton 
                      schroeven:                         1 
                         snelheid:                         5.5 kn bw,  5 kn ow 
                     actieradius:                         850 m/5 kn/ bw 
                                                                    50 m/4 kn/ ow 
                                                                    Er wordt ook genoemd 1050 m/5 kn/bw en 50 m/4 kn (5 mijl in één 
                                                                    uur ondergedoken).                                                                                    
                     duikdiepte:                         50 m 
                    bemanning:                         15 
                   bewapening:                         1 mitr. nr. 3 
                                                                    12 mijnen in 6 kokers 
           bijzonderheden:                         In afwijking van de grotere Duitse onderzeeboten, behorende tot de  

‘Hochsee-Flotte’, die met de letter ‘U’ werden aangeduid, voerden 
de ‘Flandern-boote’ de letters ‘UB’ (voor ‘gewone’ onderzeeboten 
met torpedo’s en ‘UC’ (voor onderzeeboot-mijnenleggers). Dit laat-
ste type was toen een verrassing op militair-maritiem gebied; het be-
trof hier onderzeeboten, die gedurende de vaart onder water vanuit 
min of meer verticale kokers (‘buns’) verankerde contactmijnen kon-
den leggen. Mede door het geringe aantal meegevoerde mijnen leg-
den de UC boten vaak kleine verspreide en daardoor moeilijk te lo-
kaliseren versperringen, o.a. ten westen van de Nieuwe Waterweg op 
de drukke scheepvaartroute van Rotterdam naar Engeland. Bij over-
name door de Koninklijke Marine worden de periscopen van  Hr.Ms. 
M 1 (ex UC 8) en O 8 (voormalig Engelse geïnterneerde onderzee-
boot H 6) omgeruild. Kon voor die tijd snel duiken; het duiken ging  
haast vlugger dan het sluiten van het torenluik (tussen 23 en 35 se-
conden). 
                       

3 ) Deze datum is niet zeker omdat de datum van indienststelling 05-07-1915 ook wel wordt genoemd. 
 
4 ) De 12 aanwezige pistolen (type Pistole 04) gaan naar de vliegers van de Nederlandse Vliegdienst. 
 
5 ) Aan de oostelijke zijde was toen het veel langere ‘afgesneden kanaalvlak’ welk in een soort punt-

vorm eindigde ter hoogte van het toenmalige administratiegebouw van het gasbedrijf. 
 
6 ) UB 30: 274/303 brt. Snelheid 9 sm/h op 2 Benz-6 cilinder 4 takt diesels van 270 Apk. 5.7 sm op elec-

tromotoren van 280 Apk. Afmetingen: 37 x 4.4 x 3.7. Bewapening: 2 boegbuizen voor 50 cm torpe-
do’s en een kanon van 8.8 cm. Bouwwerf: Blohm en Voss, Hamburg 1915/1916. Bemanning: 23 kop-
pen waaronder 2 officieren. 

 
7 ) UB 6: 127/142 brt. Snelheid 6,5 sm/h op Daimler 4 cilinder 4 takt diesel van 60 Apk. 5 sm/h op ele k-
tromotor  van 120 Apk. Afmetingen: 28 x 3.15 x 3. Bewapening 2 boegbuizen voor 45 cm. torpedo’s, 
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Zo kenden wij hem allen, Schipper Geerse,de beste 
chef der equipage van zijn tijd, van O-boot, T-boot 
en Guppy,maar boven alles van Hr.Ms. Dolfijn 
(’60 – 63) ,inclusief afbouw,invaarperiode en een 
10-maandse rit om de wereld,waarvan 6 maanden 
Nieuw-Guinea tijdens de Soekarno-perikelen. 
Een veeleisende baas , niet alleen voor zijn mensen 
maar ook voor zichzelf. Een man van weinig woor-
den en die had hij ook niet nodig, want zijn gezicht 
kon boekdelen spreken. Iedereen, zowel schepelin-
gen als officieren, wist wat je aan hem had. Een 
order hoefde hij nooit te herhalen. 
Lacherig was hij beslist niet, maar hij had een fijn 
gevoel voor humor en had soms geestige ,originele 
kwinkslagen. Toen ik hem op het piertje van Ka i-
mana vroeg – nadat de beloofde rust van twee da-
gen, tussen weken van patrouilles langs Indones i-
sche baaien, wreed werd beëindigd na reeds enkele 
uren,(door allen “nuttig” gebruikt na 16 dagen 
droog) met de opdracht voor een spoed onderzoek 
naar Indonesische MTB’s in de baai van een Kai- 
eiland - hoeveel ton drinkwater we bij hadden gela-
den, antwoordde hij: “Hoevéél ton weet ik niet 
meer, commandant.” “Maar schipper, je hebt een 
geheugen als een ijzeren pot!”  “Jawel, maar het 
deksel past vandaag zo slecht.” 
Hij heeft de gehele oorlog gevaren bij de Onder-
zeedienst en zowel in Europese wateren vanuit 
Schotse bases, als Aziatische vanuit Australië de 
geallieerde zaak op voortreffelijke  wijze gediend. 
Hij heeft hiervoor – als kwartiermeester – o.a. de 
Britse onderscheiding “Mentioned in Dispatches” 
verdiend. In Dundee ontmoette hij ook al vroeg in 
de oorlog Margaret Clark, waarmee hij pas begin 
’51 kon trouwen, omdat hij kort na de oorlog al 
naar “de Oost” moest. 
Na vertrek uit de KM in 1970 werd hij tot 1984 
hoofd Civiele Dienst van het Zeehospitium Kijk-
duin. Eind 1988 besloot hij om met Margaret in te 
trekken bij zijn dochter Marion in Hamm 
(Luxemburg), zij werkte bij het Europese Hof van 
Justitie. Wij hebben daar zijn gastvrijheid en kook-
kunst nog meegemaakt toen mijn vrouw en ik daar 
logeerden. Behalve bekwaam kok, was hij ook een 
zeer precieze “handyman” met uitstekend gereed-
schap, die alle karweitjes in metaal of hout aan 
kon. 
 
Maar boven alles: een door en door trouwe kame-
raad, goudeerlijk, waar je honderd procent op kon 
vertrouwen. Iemand die zijn woorden nooit terug 
hoefde te nemen. 
 
Wij hebben allen veel verloren met het heengaan 
van deze voorbeeldige mens. 

J.R.Roele 

1 mitrailleur. Bouwwerf: Germaniawerft, Kiel, 
1915. Bemanning: 14 koppen, waaronder 1 offi-
cier. De UB 6 had op 24 september 1916 het Ne-
derlandse s.s. Batavier II opgebracht naar Zee-
brugge en nu was de UB 6 zelf aan de beurt om 
opgebracht te worden. 
 

8 ) Op 7 augustus 1917 is de boot te Zeebrugge en 
wordt klaargemaakt voor haar oorlogstaak. Een 
jaar later, op 13 augustus 1918, ter hoogte van 
Great Yarmouth (54o-32’N en 00o-35’W), wordt 
de UB 30 door de Britse trawlers John Gillman, 
John Brooker, Viola en Florio met dieptebommen 
alsnog tot zinken gebracht, 13 bemanningsleden 
komen om.  

Bronnen: 
De Alkmaarse Courant,  
jaargangen 1915-1919. 
Spindler, Der Krieg zur See, Der Han-
delskrieg mit U-Booten, deel 3, blz. 54. 
Croner, E, Die Deutschen Kriegsschiffen 
1815-1945, deel 2. 
Records, T-1022, Roll 63, PG 611908. 
Het Nederlandsche Zeewezen, jaargan-
gen 1918; blz. 141 t/m 151. 
Panorama, jaargang 1915. 
Archief C.J.W. Everts, Alkmaar. 
 

Gerard Horneman 

 

Hr.Ms. M 1 te Den Helder. Duidelijk zijn de 
roosters van de mijnenbuns te zien. 

Schipper Geerse † 
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DEN HELDER - Defensie heeft onlangs 
met het Duitse bedrijf Elac Nautik een 
contract ondertekend voor het project 
‘Veiligheidsaanpassingen Sonar Walrus-
klasse’. Het betreft modificaties aan drie 
verschillende functionaliteiten - passief, 
intercept en actief - van de Medium Ran-
ge Sonar (MRS) van de onderzeeboten. 
Door die operationele verbetering kun-
nen ze effectiever en veiliger worden in-
gezet, ook in ondiep water onder de kust 
en bij een mogelijke mijnendreiging. De 
veiligheidsaanpassingen aan de sonar 
worden vooruitlopend op het Instandhou-
dingsprogramma Walrusklasse (2011-
2016) uitgevoerd door het Marinebedrijf. 
Hr.Ms. Bruinvis gaat in november tijdens 
het reguliere 12-jarige onderhoud als eer-
ste onder het mes. 
De MRS zorgt als enige sonar voor een 
veilige vaart onderwater. De MRS- pas-
sief luistert naar het onderwater- geluid 
en kan de aanwezige scheepvaart identi-
ficeren en een inschatting maken van de 
diepgang, snelheid en het gedrag. Omdat 
de onderzeeboten veilig moeten kunnen 

Aanpassingen aan sonar Walrusklasse 

opereren, wordt de verouderde frequen-
tieanalyse apparatuur van de MRS- pas-
sief vervangen.  
De MRS- intercept is bedoeld om sonar-
uitzendingen van andere platforms te on-
derscheppen, te analyseren en te lokalise-
ren. In complexe akoestische zoals kust-
wateren levert het huidige systeem echter 
minder bruikbare informatie. Het vervan-
gen van hydrofoons en rekencapaciteit 
door een installatie die onder alle akoes-
tische omstandigheden voldoende pres-
teert, zal dit probleem verhelpen. De 
laatste aanpassing betreft het installeren 
van een Mine Avoidance Sonar (MAS), 
om zo in ondiepe kustwateren mijnen te 
kunnen opsporen en vermijden. De hui-
dige actieve sonar is daarvoor niet ge-
schikt. Met de MAS, die tevens stukken 
rots en land in kaart kan brengen, geeft 
de DMO ook gehoor aan de NAVO-
norm dat alle onderzeeërs over een Mine 
Avoidance Capability moeten beschik-
ken.  
 

Defensiekrant 29 mei 2008 

 

Schout-bij-nacht 
Klaas Visser tekent 
samen met de di-
recteur van Elac-
Nautik, Gerhard 
Jordtis de contrac-
ten voor de aan-
schaf van de veilig-
heidsaanpassingen 
sonarsuite Walrus-
klasse. 



Hr. Ms. Dolfijn met de AS-34 
en het Noorse Rescue vessel 
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Inspectie AS-34 

“Vrijwilligers” voor de 
 eerste duik met de AS-34 



Binnenzijde AS-34 achtercompartiment bestemd 
voor 16 escapees (Wij zaten met 6 man en dat was 
al krap genoeg). 
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Om op negentig meter diepte succesvol uit een zinkende onderzeeboot te 
ontsnappen, is uithoudings-vermogen, kennis en moed nodig. Of een 
helpende hand uit een onverwachte hoek. Op zo’n ongeluk trainde de 
Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. Dolfijn tijdens een NAVO-oefening 
afgelopen week samen met een oude vijand: de Russische marine.  
 
DOOR DENNIS MONS 
KRISTIANSAND - De Russische marine heeft de afgelopen week voor het eerst mee-
gedaan met een NAVO-oefening waarbij reddingsacties op onderzeeboten werd geoe-
fend. Zij brachten één van de drie aanwezige reddings onderzeeboten met zich mee. 
Tijdens de Bold Monarch- oefening voor de kust van Noorwegen koppelden de Russen 
op ruim negentig meter diepte met de Nederlandse Hr. Ms. Dolfijn, een Noorse en 
Poolse onderzeeboot. Samen met Amerikaanse en NAVO- reddingsonderzeeboten 
evacueerden zij in totaal meer dan honderd bemanningsleden.  
Hoewel het Russische veiligheidsbeleid zich begin vorig jaar tegen het westen afzette, 
stelde de aanwezige Russische marine zich juist zeer open op. Om de operatie succes-
vol te laten verlopen, werd veel informatie uitgewisseld. ,,Het wederzijds vertrouwen 
nam in zowel de aanloop als tijdens de uitvoering van de oefening toe”, benadrukt 
overste Van Zaalen van de Koninklijke Marine. Hij was verantwoordelijk voor de uit-
voering van Bold Monarch. ,,Op de taalbarrière na, verliep de samenwerking met de 
Russen zeer soepel.” 

Russen open op oefening 

Controlroom NSRS (Amerikaans reddings-
vaartuig) na opladen bij Dolfijn 
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Control room AS 34 

In AS-34, camera display 

Hard seal en contact met Dolfijn. 
“Small step for mankind, giant leap for 
RU-NL cooperation”. 

4 Opvarenden Dolfijn die worden gered 
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Ruslandkundige en krijgskundig onder-
zoeker van instituut Clingendael luite-
nant-kolonel De Haas juicht een dergelij-
ke oefening toe. ,,Voor zowel de NAVO 
als de Russen is dit geen politiek gevoeli-
ge samenwerking”, stelt hij. ,,Er zijn we-
derzijdse belangen.” 
Het is de eerste keer sinds de ramp met 
de Koersk dat de Russen een dergelijke 
actie uitvoerden. ,,Rusland heeft niet de 
reputatie dat het zich druk maakt om le-
vens van de eigen militairen”, reageert 
De Haas, doelend op zowel de ramp met 
de Koersk als de twee conflicten in 
Tsjetsjenië, waarbij veel militaire slacht-
offers vielen. Het land duldt wat dat be-
treft geen tegenspraak: ,,Op deze manier 
kan Rusland dus iets leren, maar ook het 
hoofd hoog houden.” 
Naast de zeventien deelnemers, waren er 
ook waarnemers aanwezig uit onder an-
dere China, Zuid-Afrika en India. ,,Een 
oefening als deze bevordert militaire- 
broederschap”, stelt De Haas, die zelf 
ook met de Russische militairen werkte.  
Daarom moeten we nu juist vanuit het 
human interest aspect veel vaker met de 
Russen samenwerken.” 
Bold Monarch is nuttig voor elk land dat 
in het bezit is van onderzeeboten. Een 
ongeluk als met de Koersk kan met elke 
onderzeeboot gebeuren”, benadrukt Van 
Zaalen. ,,We zijn vaak gestationeerd in 
druk vaarwater, vlak onder de kust. De 
kans is altijd aanwezig dat het fout gaat. 
 

Spits 050608 
Foto’s Jeroen van Zaalen 

Sp!ts op 220 meter diepte 
‘Omdat we er toch zijn’ mogen we een 
stukje meevaren op de Hr. Ms. Dolfijn. 
Aangezien de zon ondergaat, springt in 
de onderzeeboot het rode licht aan. In de 
rode zweem zijn de vele bemanningsle-
den in de kleine commandoruimte druk 
bezig. Op de achtergrond klinken de ge-
luiden uit zee. Maar pas als de boot twin-
tig graden kantelt, de teller naar 220 me-
ter ratelt en we richting bodem snellen, 
beseffen we dat we er niet uit kunnen. 
Korporaal Technische Dienst Dennis de 
Haas kwam er een dag eerder wél uit. 
Via de single escape weliswaar. Eerst 
trok hij een waterdicht pak aan en nam 
plaats in een van de twee kleine sluisjes 
aan boord van de Hr. Ms. Dolfijn. Ver-
volgens werd er zuurstof in zijn pak ge-
pompt. ,,En nu gebeurt het, was het laats-
te wat ik dacht”, grijnst de Haas. ,,Als 
het luik opengaat zorgt de zuurstof in het 
pak dat je dertig meter omhoog schiet. 
En je moet uit blijven ademen anders 
krijg je de Caissonziekte, dat zijn lucht-
bellen in je bloed.” Eenmaal boven werd 
hij dan ook grondig gecontroleerd. ,,Als 
ze zien dat je wankelt, moet je meteen 
een drukcabine in.” Hij is blij dat hij het 
gedaan heeft. ,,Je weet dan toch dat er 
redding mogelijk is bij een ongeluk.” 



Het is alweer anderhalf jaar geleden dat de 
Koninklijke Marine het feit vierde dat er 
100 jaar geleden (23 december 1906) de 
eerste onderzeeboot zijn intrede bij de Ma-
rine deed. De prachtige tentoonstelling die 
het Marinemuseum over deze 100 jaar pre-
senteerde en een aantal boeken 1) die er 
over zijn verschenen complementeerde dit 
heugelijke feit. Ook de Onderzeeboot Reü-
nisten Vereniging liet zich niet onbetuigd, 
een mooie cd en een prachtig model van 
de Walrus klasse (deze zijn nog in de Mu-
seumwinkel van het Museum te koop) ge-
ven een aardig overzicht over de ontwik-
keling van de onderzeeboot bij de Marine. 
Het lijkt wel of alles al gezegd en geschre-
ven is, maar in de loop van de tijd komen 
er toch nog altijd wat op/aanmerkingen en 
toevoegingen naar boven komen, o.a deze:  
 
In het standaardwerk van de heer Leeflang 
e.a. De Nederlandse onderzeedienst 1906-
1966, uitgegeven ter gelegenheid van 60 
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jaar Onderzeeboten in 1966, staat op blz. 
95 een cartoon die een gebeurtenis weer-
geeft uit de beginperiode van de onder-
zeedienst. Hij is echter zwaar gerasterd 
en erg donker zodat deze niet tot zijn 
recht komt. Het origineel bevond zich in 
de Traditiekamer van de Onderzeedienst 
(Gebouw Waalhaven, Steiger 19), was 
slecht toegankelijk voor derde, deze is 
een aantal maanden geleden, in het kader 
van professionalisering, overgebracht 
naar het Marinemuseum.  
 
Het is een tekening van de heer P. Steen-
kamp (gesigneerd rechts onder) 2) en ge-
dateerd februari 1944 (links onder) en 
gemaakt in de POW camp Ghangi (links 
onder). 3) Het stelt de testduik voor die 
eind januari 1907 onder de mastbok in 
het bassin van de Rijkswerf plaats vond 
(de juiste datum van deze gebeurtenis is 
niet bekend). Het was n.l. de eerste keer 
dat Hr.Ms. Onderzeesche Torpedoboot 

Ik worstel en kom boven! 
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De heer Steenkamp heeft het erg goed 
weergegeven (alleen heette de boot niet 
meer ‘Luctor et Emergo’, maar Onder-
zeesche Torpedoboot No. I). Het is ver-
bazing wekkend dat hij deze prent onder 
moeilijke omstandigheid heeft getekend. 
 
De werkelijke te waterlating. 
 
Op 1 juni 1904 wordt de kiel gelegd bij 
de Kon. Mij. 'De Schelde' te Vlissingen, 
op eigen rekening van de werf en op aan-
dringen van ltz 1e kl. P. Koster. De kiel-
legging vindt plaats in de Bouwloods op 
de Noordwal. Het wordt de eerste in Ne-
derland gebouwde onderzeeboot. Één 
hoofdballasttank. Het schip wordt ge-
bouwd met licentie van de 'Electric Boat 
Cy', volgens de plannen van John Philip 
Holland (1842-1914), (Holland Torpedo-
boat Company; ontwerp Holland no. 7 P.
A.). 
 

no. I als oorlogsschip een duik onder wa-
ter maakte (al was het maar in het bas-
sin). De Marine nam geen enkele risico 
en  e i s t e  da t  de  du ikp roe f  
(onderdompeling) op deze wijze moest 
plaats vinden; het verlangde voorzichtig-
heid en voorzorgmaatregelen. 
 
In een krantenbericht uit 1907 staat ge-
schreven: 
‘Weest in vredesnaam voorzichtig’ sein-
de, op de dag van de onderdompeling, de 
Minister van Marine aan de werf. Een 
afdeling in duikpakken gestoken mannen 
zat klaar om bij ongeluk-ken direct te 
kunnen ingrijpen. Het Rode Kruis was 
aanwezig met een ambulancewagen. 
Doktoren en verpleegsters hielden zich 
gereed om Eerste Hulp te kunnen bieden. 
Alles liep echter prachtig, de Minister 
kon gerust gesteld worden.  

‘Luctor et Emergo’ op 8 juli 1905 te Vlissingen. 
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pedodienst en aan de toen opgerichte 
‘Dienst der Onderzeeboten’ toegevoegd. 
Er wordt een kapitein- luitenant ter zee 
belast als commandant ‘Dienst der On-
derzeeboten’ 6). Het is dat de Onderzee-
dienst in 2005 (14 juli) opgegaan is in 
Netherlands Maritime Forces anders had-
den we op 15 november 2007 het 95 jari-
ge bestaan van de Onderzeedienst kun-
nen vieren.  
 

G.D. Horneman 

De te waterlating van de Luctor et Emer-
go 4) zoals de Onderzeesche Torpedo-
boot No. I toen nog heette vond plaats op 
8 juli 1905 op de werf van de Schelde te 
Vlissingen. Op onderstaande foto is dui-
delijk te zien dat de boot met de boeg te-
gen het rijshout aanstoot (afremmen). Op 
29 september 1905 worden bij de Ton-
nenbrug, voor de werf, de eerste duik-
proeven gehouden. Pas op 1 augustus 
1906 is de officiële proeftocht en na ver-
schillende proefvaarten, testen ed wordt 
de boot op 21 december 1906 als Onder-
zeesche Torpedoboot No. I (later Hr.Ms. 
O 1) overgenomen door de Koninklijke 
Marine, onder commando van de tweede 
luitenant ter zee Jhr. G.L. Schorer. De 
boot valt dan onder verantwoording van 
de Torpedodienst. Na een korte stillig 
tijd op ’s Rijkswerf, o.a. voor het plaats-
ten van een nieuwe periscoop 5) en het 
“droog oefenen” van de bemanning, on-
dergaat Hr.Ms. O 1 eind januari 1907 
haar onderdompeling als oorlogsschip, 
op de Rijkswerf. Op 15 november 1912 
wordt Hr.Ms. O 1 officieel onttrokken 
aan de verantwoordelijkheid van de Tor-

 

Te Vlissingen, klaar voor vertrek, binnendoor naar Den Helder, begin december 1905 
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1) Bles de, H., e.a., Onderzeeboten! (Zaltbommel, 2006); Snouck Hurgronje, R, (e.a.), Klaar voor onder 
water, honderd jaar Nederlandse onderzeeboten, (Zaltbommel, 2006); Jalhay, P.C., en Horneman, G.D., 
Periscoop op!, Nederlandse onderzeeboten (Amsterdam, 2006). 
 

2) Pieter Willem Barro Steenkamp (2053) (ON.4)(XX). 
Geboren te Den Helder 2 juni 1903; overleden ’s Gravenhage 6 maart 1993. 
Ltz. 3e kl. 18 augustus 1926 (komt van Adsp. School der Marine te Dordrecht), ltz. 2e kl. 18 augustus 
1928, ltz. 1e kl. 18 augustus 1937, kaptz. ltz. 16 mei 1950, pensioen 16 mei 1950. 
 

Van 7 februari 1942 tot 16 augustus 1945 was hij in Japans krijgsgevangenkamp. Na zijn pensionering 
in dienst van Ministerie van Buitenlandse Zaken, referendaris, chef afd. Personeel en Inw. Dienst 16 mei 
1950, adm., chef idem 1 januari 1954 (’s Gravenhage).  
 

P.W.B. Steenkamp was geen onverdienstelijke tekenaar. Met gevoel van humor kon hij rake typeringen 
op het papier zetten, zonder dat iemand zich hier aan (kon) storen. In de jaren 50 en 60 maakte hij een 
aantal tekeningen voor wervingsbrochures van de Koninklijke Marine, maar ook in Alle Hens uit die tijd 
verschenen een aantal tekeningen van hem, bijv. in de Alle Hens van December 1951, blz. 16. Hij is te-
vens de illustrator van het boek Luckey Joseph van E.H. Rees, Amsterdam, 1957. Zijn stijl is te vergelij-
ken met Jan Sanders. 
 

3) Dit kamp bevond zich ongeveer 50 mijl noordoosten van Singapore (Malakka), was een voormalige 
Britse legerkamp. Totaal hebben er ongeveer 15.400 krijgsgevangen gezeten uit verschillende landen oa. 
Engeland, Australië, Nederlands-Indië. Het kamp was in tegenstelling tot de  ‘Birmaspoorweg’ en ande-
re Japanse krijgsgevangenkampen een modelkamp. Er waren toneelvoorstellingen, voordrachten, film-
voorstellingen, een bibliotheek met 20.000 boeken (van de bibliotheken van Singapore), er werden cur-
sussen gegeven in verschillende vakken, maar ook tekenlessen (cartoontekenen). Uiteraard waren ook 
excessen van wreedheden maar algemeen genomen, de honger niet meegerekend, het was er uit te hou-
den.  
 

4)                        type:          onderzeeboot; single ‘drukvaste’ hull type.  
            werfnummer:           116 
onderscheidingssein:           GQOR 
                    tonnage:           105.3 ton bw, 124.6 ton ow. 
               afmetingen:           lengte 20.421 m oa; breedte 4.08 m; diepgang 2.79 m. 
           voortstuwing:            1 OTTO benzinemotor.  
                         type:            2-tact gasoline 4 cilinders motor, in 1914: 1 MAN diesel type 2-tact ruwe 
                                                   olie 4 cilinders, 1 elektromotor, niet omkeerbaar.  

 batterijen:              60 cellen (De bij de bouw geplaatste, geheel open Engelse chloridenbatterij
                                   en, hadden een capaciteit van 1800 Ah, maar al in begin van 1907 was die 
                                   capaciteit al beneden de 1200 Ah gezakt. In de winter van 1908/1909 kwam 
                                   er nog maar 300 Ah. uit., die na het lichten, het uitlepelen van slib, wegne
                                   men van sluitingen en sorteren van de sulfaterende platenstellen, met veel 
                                   moeite tijdelijk tot 600 Ah werd opgevoerd). In 1909 worden de Engelse 
                                   chloride batterijen vervangen door Hagen batterijen. 

                     apaciteit:            2301 Ah gedurende 3 uren. 
                vermogen:            diesel 160 Apk; in 1914: 200 Apk; elektromotor 65 Apk. 
                schroeven:            1 
                   snelheid:            8.75 mijl/bw, 6.75 mijl/ow. 
               actieradius:           200/8 mijl/bw, 24/6 mijl/ow. 
               duikdiepte:             25 m (maximaal 30 m). 
             bewapening:            1 boegbuis van 45 cm; 3 torpedo's (type XIIA en XA?), deze hebben een ge
                                                   wicht van 556 kg elk. 
              bemanning:             10 
 

5) Begin januari is de O 1, tegen eb varende in het Marsdiep, plotseling stuurboord uitgeweken en komt, 
met de door stagen gesteunde vaste periscoop, tegen zware ijsschotsen aan. De vier stagen knappen stuk 
en de periscoop buigt ± 50 graden en is onbruikbaar. 
 

6) Kapitein-luitenant  ter Zee J.J. Oudemans 



Naar aanleiding van het artikel be-
treffende ‘De Snellius’ in ‘Klaar 
voor onderwater’ van maart 2008, 
hieronder het verhaal waaruit mo-
ge blijken dat het voortbestaan 
van Hr.Ms. “Snellius” in juli 1954 
aan en zijden draadje heeft gehan-
gen. De toekomstige ‘bubbelende 
Jetset’ zal deze geschiedenis wel 
nooit ter ore komen.  
 
Na mijn beëdiging tot officier vertrok ik 
op 1 oktober 1953 naar Nieuw Guinea. 
Met een collega vloog ik op 5 oktober 
per MLD Catalina naar Manokwari waar 
Hr.Ms. Snellius (A 907) in de baai lag te 
verversen. Het was wel even slikken om 
na de strakke discipline van 3 jaar KIM 
bij een onderdeel te worden geplaatst 
waar geen “militaire dienst” werd ver-
kocht. Integendeel, van ons werd als op-
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nemer hard werken op “het terrein” ver-
wacht in een vrij tenue. De dagelijkse 
dienst aan boord werd overdag gerund 
door de schipper; de machinisten be-
steedden het grootste deel van hun tijd 
met het aan de praat houden van de 4 
motorsloepen en de beide dregboten.  
 
We werden direct na onze opwachting 
bij de commandant in het productiepro-
ces ingedeeld. De hydrografische werk-
zaamheden (zes dagen per week) beston-
den o.m. uit het m.b.v. bamboes constru-
eren van grote triangulatiebakens langs 
de kust, het weken achtereen met de 2 
dregboten afdreggen van het zeegebied 
zuid van Straat Selé en het afloden van 
de gesleepte dreglijn (vaak 25 secties van 
120 meter) met de motorsloep, triangule-
ren, stroom - en getij – berekeningen, ba-
sismetingen langs de kust waarbij we als 
pakpaarden met onze hoogfijne appara-

HYDROGRAFEN IN DE DOP,  
DE SNELLIUS EN DE CYCLOON 

Hr.Ms. "Snellius" te Hollandia december 1953, langszij de oliesteiger 
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I.v.m. de lekkage aan BB-schroef werd 
alleen met SB-schroef gevaren. Wel 
werd extra hydraulische olie in reserve 
meegenomen zodat in geval van nood 
toch BB-schroef kon worden bij gezet; 
dit bleek na 9 juli noodzakelijk en van 
levensbelang te zijn.  
 
Na een rustige reis tot 8 juli nam de be-
wolking toe en stak de wind op. In de pe-
riode van 9 tot 13 juli wakkerde de E- 
wind aan tot kracht 11 met een zeegang 
tussen de 8 en 10 meter hoogte. Naast de 
zeewachten was het de taak van ons 
jongste officieren de meteo gegevens te 
verzamelen voor de weerrapporten 
(iedere drie uur) aan "Weather Essen-
don” een Australisch meteo station, en 
iedere zes uur voor het uitgebreide sy-
noptische weerrapport. 
Vanwege de verwachting van nog zwaar-
der weer (een derde cycloon-centrum had 
zich gevormd), moesten de officieren de 
nacht van 12 op 13 juli bij de hand blij-
ven en werden op matrassen in de teken-
kamer en kajuit te slapen gelegd met het 
zwemvest bij de hand. Het schip bevond 
zich al in sluittoestand Z. Op de HW van 
de 13 juli nam de wind toe tot orkaan-
kracht. De grootste slingeringen die het 
schip naar beide kanten maakte bedroe-
gen verschillende malen 54º (gemeten in 
de machinekamer). De hellingmeter op 
de brug, die slechts tot 50º gaat, bleef re-
gelmatig in uiterste stand staan. Gelukkig 
bleek de zeewaardigheid van de Snellius 
boven alle lof verheven.  
De roerganger stuurde op de windvaan 
op de geusstok die gedurende de nacht 
vanaf de brug met een (zak)lantaarn 
werd beschenen. Het gyrokompas was 
uitgevallen en de grote slingeringen van 
het schip maakte het magnetisch kompas 
onbruikbaar. Ik herinner mij die bewuste 
HW nog levendig. De immens grote tot 
20 meter hoge geheel witte golven, die 
de indruk gaven alsof we in een alpine 
landschap verbleven. De zee rookte, het 
regende hard (horizontaal) en schuim-

tuur (de theodoliet mocht in die tijd al-
leen door officieren worden gedragen) 
over het ondergelopen rif sjokten. Kwam 
je ’s avonds terug van “het terrein” dan 
was het snel mandiën en eten en daarna 
stond je boven in de (airco) tekenkamer 
de opname van die dag uit te werken, in 
het net te schrijven en je voor te bereiden 
p de werkzaamheden de volgende dag. 
Ten 22:00 naar kooi want om zes uur  
’s ochtends diende je weer geheel fris, 
met boterhammentrommeltje en fles thee 
of koffie onder de arm, op de motorsloep 
te stappen die je naar de dregboot bracht 
of naar werkzaamheden langs de kustlijn. 
 
Begin februari 1954 trad als nieuwe 
commandant aan de Ltz. 1 Ir. W. Lange-
raar (de latere Schout bij Nacht en Chef 
Hydrografie). Halverwege het jaar werd 
het tijd voor de periodieke dokking van 
Hr.Ms. Snellius te Brisbane, Australië. 
De noodzaak hiertoe werd versterkt door 
o.m. lekkage van hydraulische olie van 
het verstel mechanisme van bakboords-
schroef. Het zal duidelijk wezen dat alle 
opvarenden verlangend uitkeken naar de-
ze dokperiode van 4 weken als een wel-
kome, verdiende onderbreking van de 
lange dagen, het harde werken op “het 
terrein” en het eentonige scheepsmenu 
uit blik. 
 
We vertrokken op 30 juni uit Hollandia 
en koersten benoorden Australisch 
Nieuw Guinea via de Louisiade Archipel 
(Rossel Island) en vervolgens zuidwaarts 
door de Koraalzee en de westelijke Stille 
Oceaan naar Brisbane. De maand juli 
was uitgekozen vanwege de zeer geringe 
kans op cyclonen in dit zeegebied. Vol-
gens de Australische atlas van het Kon. 
Meteorologisch Instituut was de laatst 
bekende cycloon voorgekomen in 1935! 
Ter vergroting van de zeewaardigheid 
waren in Hollandia een motorsloep, een 
B4-sloep en een vlet van boord gehaald, 
terwijl tevens het grootste deel van de 
aluminium zonnetent was afgetuigd.  
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vlokken en buiswater sloegen tegen de 
brugruiten. De commandant stond aan de 
manoeuvreerkolom en is vier dagen niet 
van de brug af geweest. Hij zorgde dat 
wanneer het schip de golf opging dit met 
halve kracht vooruit gebeurde en na pas-
seren van het hoogste punt werden de 
verstelbare schroeven in de positie van 
“langzaam achteruit” gezet, ter voorko-
ming dat we in het dal onder water zou-
den uitkomen. De kop van het schip op 
de wind houden vereiste een bepaalde 
vaardigheid van de roerganger op de 
brug en een juist gevoel voor timing. Het 
vele (‘massieve’) water dat over dek 
spoelde had tot gevolg dat van beide mo-
torsloepen de sjorringen braken en een 
dekstoel afbrak. Met zeer veel moeite 
aangebrachte noodsjorringen voorkwa-
men dat we de sloepen verspeelden.  
Onder deze hectische omstandigheden 
zag de kok toch kans dagelijks een een-
voudige warme hap klaar te maken. Dat 
hij zijn gevoel voor humor niet was kwijt 
geraakt bij dit slechte weer bleek toen we 
werden getrakteerd op “snert met cy-
cloonballetjes en bris-beentjes”. Op de 
PV van 13 juli kwam de zon even door 
en de wind nam sterk af, omdat we het 
centrum van de cycloon dicht passeer-
den. De hoge zee kwam nu ook uit 
dwarsrichtingen en sloeg met doffe mo-
kerslagen tegen de brede zij van het 
schip, een beklemmende gewaarwording.  
 
Op de DW van de 14e juli kon na dagen 
het eerste sterbestek worden genomen 
die onze positie 140 tot 150 mijl meer 
naar het oosten bepaalde. De gispositie 
die gedurende het zware weer werd bij-
gehouden met behulp van radiopeilingen 
lag veel dichter onder de kust en het ver-
raderlijke Great Barrier-reef. Omdat het 
stormgebied op de VM was gepasseerd 
werd een westelijke koers naar Brisbane 
bepaald. 
 
Voordat het schip Brisbane binnenliep 
sprak de Commandant de bemanning toe 

en uitte zijn bijzondere waardering over 
het gedrag en plichtsvervulling van alle 
opvarenden tijdens de cycloon. Hij zei o.
m: “We hebben samen enige moeilijke 
dagen doorgemaakt, dagen die voor ieder 
schip en elke bemanning crisisdagen 
zouden zijn geweest. We hebben n.l. in 
het onzekere geleefd of we behouden 
zouden aankomen….”.  
Op donderdag 15 juli 1954 op de AM 
werd de Brisbane River opgevaren en 
meerde het schip af nabij de Story-bridge 
waar we welkom werden geheten door 
de honorair consul van Nederland, Mr. 
N.S. Pixley en de pers aan boord zwerm-
de om het hare van ons cycloon avontuur 
te weten te komen.  
Mede door de opgelopen stormschade 
liep de reparatie periode uit tot acht we-
ken. De bemanning kreeg hierdoor ruim-
schoots de gelegenheid hun opgespaarde 
“Ambon dagen” op te nemen.  
 
(NB: de BDZ reikte tevredenheids betui-
gingen uit aan de Commandant, Oudste 
Off., HMK [Ltz (T) 2 OC G.A. Hermsen, 
ex-OZD], de Maj. Mach., de Bootsman, 
de Sgt. Elmnt. en twee Kwartiermeesters. 
A/b bevond zich nog een ex-OZD opva-
rende nl. de Sgt. Telegrafist A. Breed-
veld). 
 

H. van den Bos 
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Op vrijdag 20 juni heeft een afvaardiging 
van ons bestuur op uitnodiging van de di-
recteur van het Marinemuseum de opening 
van de tentoonstelling omtrent het werk 
van Chef Kreuger bijgewoond.  
Jozeph (Sjef, Chef) Kreuger werd geboren 
in Den Helder in 1886 en begon een eigen 
fotozaak in de Spoorstraat in 1909. In 1917 
werd hij door het toenmalig ministerie van 
Oorlog, bij gebrek aan een eigen foto-
dienst, gevraagd een fototechnische dienst 
in te richten op het marinevliegkamp De 
Mok op Texel en later op het vliegkamp 
De Kooy. Hij werd hiermee de eerste 
luchtfotograaf in Nederland.  
Ook op de grond heeft hij vele foto’s ge-
maakt van vertrekkende en aankomende 
schepen, maar ook maakte hij portretten 
van marinepersoneel.  

Tentoonstelling Fotograaf Chef Kreuger 

In 1921 vertrok hij naar Nederlands-Indië, 
naar Bandoeng. Ook daar heeft hij vele foto-
’s voor de Marine gemaakt. Enkele foto’s 
van daar opererende onderzeeboten zijn op 
de tentoonstelling te zien.  
Na vier jaar Nederlands-Indië keerde hij te-
rug naar Nederland, waar hij de fotografie de 
rug toekeerde. Hij overleed in 1971. 
Als toegift bij de opening werden we getrak-
teerd op een optreden van het theatergezelf-
schap Pandemonia. Zij gavan aan boord van 
het museumschip Abraham Crijnssen een 
voorstelling van “Een eiland ontsnapt”. Een 
voorstelling waarin op zeer gepassioneerde 
wijze gespeeld wordt hoe de Abraham 
Crijnssen als gecamoufleerd eiland in de 
oorlog is ontsnapt aan de vijand. Een aanra-
der wanneer u het Marinemuseum bezoekt. 
 

Wil van der Veeken 
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Op 9 Juli 1945, echt aan het eind van de 
Tweede Wereld Oorlog, vond er nog een 
opmerkelijke gebeurtenis plaats. De O-
19, nog steeds op oorlog patrouille, liep 
op een onderwater gelegen rif. Dit rif 
stond niet aangegeven op de kaarten. De 
aanvaring betekende voor de O-19 een 
onfortuinlijk einde aan een roemrijke 
carrière van deze onderzeeboot, die met 
haar commandant en de bemanning een 
geweldige reputatie had opgebouwd. 
Gelukkig voor de bemanning was de 
Amerikaanse onderzeeboot USS Cod in 
de buurt. Deze onderzeeboot slaagde er 
in om alle bemanningsleden aan boord 
over te nemen. Deze, toch wel, spectacu-
laire reddingsactie trok ook de aandacht 
van de media. 
Het wereldwijd bekende tijdschrift “Life-
magazine” had zelfs de voorpagina opge-
maakt met een foto van de reddingsactie. 
Vlak voor het uitkomen van het blad, ca-
pituleerde Japan. Dit betekende het defi-

nitieve einde van de Tweede Wereld 
Oorlog. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat deze gebeurtenis de O-19 heeft 
verdreven van de voorpagina van  Life-
magazine. Gelukkig is dit voorblad wel 
bewaard gebleven.  
In Nederland is een paar maanden gele-
den, op de televisie, een documentaire 
vertoond over deze gebeurtenis. Hierin 
kwamen ook de nog de laatste nog in le-
ven zijnde bemanningsleden aan het 
woord. 
In Amerika wordt de herinnering aan de 
actie van de USS Cod nog jaarlijks le-
vend gehouden. In Cleveland staat een 
monument voor deze onderzeeboot en er 
wordt ook jaarlijks een herdenking bij-
eenkomst georganiseerd. 
 

De Redactie. 

De Hr. Ms. O-19 en USS Cod  
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Op 14 juli 2008 werd voor de 2e keer het 
Golf toernooi georganiseerd voor actief 
dienende en oud onderzeebootmannen en 
hun partners. Aangetrokken door het 
mooie weer waren er ruim 25 deelnemers 
naar de de mooie golfbaan van de Marine 
Golf Club in Den Helder gekomen.  
Na een korte ontvangst met koffie en de 
bekende cake, klonk om 12.00 uur het 
startschot en trokken de deelnemers ten 
strijde om de “Driekus Heij Bokaal”. Al 
snel werd duidelijk dat de straffe wind 
een zeer bepalende factor zou worden. 
Vooral als men niet gewend is om in Den 
Helder te spelen levert de wind een extra 
handicap. Maar ook dat hoort bij het 
golfspel. 
Na een felle strijd werd uiteindelijk Ro-
bin Snouck Hurgronje de glorieuze win-
naar van de Driekus Heij Bokaal. Hans 
van Rossum legde beslag op de 2e plaats 
en het brons was voor Fred Laks. Bij de 
dames was Anna Maria Heij de beste. 

Opmerkelijk was dat de eerste actief die-
nende submariner pas op de 4e plaats 
kwam. 
Het pas net geopende nieuwe clubhuis 
was de perfecte ambiance voor een zeer 
geslaagde dag, die 3 belangrijke aspecten 
kent, n.l. het sportief bezig zijn, het reü-
nie karakter en de contacten tussen actief 
dienende en oud onderzeeboot mensen. 
Het enthousiasme van de deelnemers was 
groot en iedereen is er van overtuigd dat 
deze dag een terugkerend evenement 
moet worden met een groeiend aantal 
deelnemers.  
Volgend jaar , in 2009, zal op 15 juli dit 
Golf toernooi wederom plaats vinden. 
Dus alle leden van de Onderzeedienst 
Reunisten Vereniging, die maar enigs-
zins het golfspel beheersen, worden op-
geroepen om mee te doen. Partners zijn 
meer dan welkom. 
Tot volgend jaar!!! 
 

De Redactie 

Driekus Heij Bokaal 
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