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De onderzeedienst van het Verenigd Ko-
ninkrijk heeft het moeilijk. De behoefte 
aan nucleair aangedreven aanvalsonder-
zeeërs stond eind jaren negentig van de 
vorige eeuw volgens de Britse regering 
op veertien, maar inmiddels is die gewij-
zigd in zeven. De Defensienota 2004 
ging al uit van acht boten, maar eind vo-
rig jaar bleek dat de huidige planning 
voorziet in één minder. De komende vijf-
tien jaar fluctueert het aantal tussen ze-
ven en acht als de Astute onderzeeër de 
Swifture- en Trafalgerklasse vervangt. 
Men verwacht zelfs dat er nog een kan 
afvallen als het Astute project tegen zijn 
financiële grenzen oploopt met ernstige 
gevolgen voor vervanging van de Van-
guardklasse atoomonderzeeërs. 
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Ed van den Pol 
 
Introductie 
In het “Marineblad”, jaargang 109 
(1999) nr.7/8, is een artikel genaamd 
“Onderzeese proliferatie” van mijn hand 
gepubliceerd, in hoeverre de lezers van 
“KVO” het mogelijk gelezen hebben is 
mij niet bekend. 
In dit artikel werd een overzicht gegeven 
van het op dat moment totaal aanwezige 
aantal conventionele onderzeeboten. 
Tevens werd daarbij opgemerkt dat som-
mige landen er duidelijk naar streven hun 
onderzeebootbestand uit te breiden , ter-
wijl er ook sprake was van nieuwkomers 
die een begin maakten met het oprichten 
van een eigen onderzeedienst. 
Een andere karakteristiek was dat in toe-
nemende mate landen zelf hun onderzee-
boten wensen te bouwen, vooral in licen-
tie. 
Verder werd ook duidelijk dat z.g. 
“buitenlucht onafhankelijke voortstu-
wing” (Atmosphere Independent Propul-
sion), vooral in de vorm van brandstof-
cellen, meer en meer hun toepassing von-
den in moderne, conventionele onderzee-
boten. 
Om inzicht te krijgen m.b.t. de achter-
gronden voor deze groeiende belangstel-
ling voor de conventionele onderzeeboot 
mag bijvoorbeeld verwezen worden naar 
(1), alhoewel voor oud onderzeedienst-
personeel e.e.a. wel duidelijk zal is. 
 
Huidige stand van zaken 
In de Appendix wordt een overzicht ge-
geven, overgenomen uit (2), van alle on-
derzeeboten op 01-05-2007 aanwezig. 
Deze opsomming met de bijbehorende 
opmerkingen spreken voor zich.  
Aansluitend echter worden met betrek-
king tot enkele buitenlandse marines eni-
ge interessante achtergronden vermeld, 
zoals die momenteel aanwezig lijken en 

te destilleren uit de diverse marineperio-
dieken. 
Meer en meer wint de gedachte het veld 
dat de hedendaagse, moderne onderzee-
boot niet uitsluitend de eenzame, stille 
strijder van weleer is, maar in toenemen-
de mate moet kunnen samenwerken met 
andere marine eenheden, zowel varende 
als vliegende. 
Ook is het waarneembaar dat uitbreiding 
van het onderzeebootbestand nogal eens 
ten koste gaat van de oppervlakte eenhe-
den, zie o.a. de verschuivingen in de 
voorgenomen vlootvernieuwingen van 
bijv. de Duitse en Engelse marine. 
Blijkbaar gaat men meer en meer waarde 
hechten aan onderzeeboten! 
  
Australië, heeft rond het jaar 2000 zes 
grote boten, de z.g. “Collins” klasse, op 
basis van een Zweeds ontwerp gebouwd, 
dat terdege rekening hield met de specia-
le Australische wensen. 
Het heeft er de schijn van dat de Austra-
lische marine daarbij wat naïef was met 
het idee zoveel mogelijk van de plank te 
kunnen kopen en daarmede kosten te 
kunnen sparen. 
E.e.a. had dan ook tot gevolg dat er tal 
van problemen zich voordeden, vooral 
met de gekozen “combat Systems”, die 
last hadden van incompatibiliteit. 
Kortom, er was sprake van het ontbreken 
van een systeemintegrator (of te wel van 
een adequaat “combat system manage-
ment”). 
Uiteindelijk is men in deze geheel op de 
Amerikaanse toer gegaan en lijken de 
problemen opgelost, waardoor de boten 
zich eindelijk zouden kunnen manifeste-
ren, ware het niet dat er een ernstig tekort 
is aan afgeoefend, technisch personeel. 
Brazilië, in het bezit van een bescheiden 
onderzeedienst, vijf boten, lijkt vast be-
sloten zelf een nucleair voortgestuwde 
onderzeeboot van ± 6000 ton te bouwen, 
men schat dit in twaalf jaar te klaren. 
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inmiddels naar het Deens marine muse-
um gegaan. 
De politiek was/is van mening dat noch-
tans er binnen de NATO in voldoende 
mate over onderzeeboten kan worden 
beschikt. 
Voor training in de onderzeebootbestrij-
ding, zover dat nog een eis is, is men der-
halve voortaan geheel afhankelijk van 
onderzeeboten van andere naties en dat 
zal aanzienlijke kosten met zich mee 
meebrengen. 
Duitsland, hier heeft zich door bunde-
ling van enkele industrieën en gestimu-
leerd door het Ministerie van Defensie 
het z.g. “Thyssen Krupp Marine Sys-
tems” gevormd, dat zich gespecialiseerd 
heeft in het ontwerpen en bouwen van 
conventionele onderzeeboten. Hierbij 
wordt vooral ingezet op de export, zie 
ook (3). 
Inmiddels zijn er over de tweehonderd 
boten voor diverse klanten gebouwd, ter-
wijl de nieuwe typen 212 en de grotere 
214 de huidige succesnummers zijn, niet 
in de laatste plaats door hun brandstof-
cellen naast de conventionele voortstu-
winginstallatie. 
De Duitsers hebben zeer veel geld in de 
ontwikkeling van deze vorm van AIP 
gestopt en dat werpt nu voor hen de 
vruchten af. Ook hier geldt dat de kosten 
voor de baat gaan. 
Inmiddels zijn reeds zes van deze, zeer 
gestroomlijnde boten gebouwd (al dan 
niet in licentie) c.q. worden afgeleverd 
op basis van ontvangen orders aan de 
Bundesmarine (6 st.), Italië (4 st.), Grie-
kenland (3 st.), Zuid-Korea (3 st.), Portu-
gal (2 st.). 
Egypte, heeft getracht - wellicht door 
min of meer vage toezeggingen door de 
USA - zijn onderzeebootbestand te mo-
derniseren door tot een deal te komen 
met “Ingalls Shipyards” om een tweetal 
boten te bouwen op basis van het 

Men meent zulk een boot nodig te heb-
ben om de “offshore” olievelden te be-
schermen. 
De Franse scheepswerf DCN zal onder-
steuning geven bij het rompontwerp als-
mede de voortstuwing. 
In het kader van deze samenwerking zal 
Brazilië tevens vier boten in licentie bou-
wen op basis van het Franse “Scorpène” 
ontwerp. 
Canada, in de eerste helft van de negen-
tiger jaren schijnt Nederland dichtbij een 
“Walrussen” order voor Canada geweest 
te zijn. Alleen een kabinetwisseling al-
daar heeft dit verhinderd, het nieuwe ka-
binet had andere plannen. 
Dit resulteerde in de overname van de 
vier Engelse “Upholders” in 1998, de 
laatste conventionele boten, die Engeland 
heeft gebouwd. 
Wat aanvankelijk voor de Canadese ma-
rine op een heel voordelige aanschaffing 
leek, is meer en meer een nachtmerrie 
geworden. Immers, op één boot brak in 
2004 een zeer ernstige brand uit tijdens 
de uitreis op weg naar Canada, waarbij 
een bemanningslid omkwam en de voort-
stuwing uitviel (een oude kwaal van deze 
boten). De boot kon ternauwernood be-
houden blijven en ligt momenteel in een 
droogdok, het is thans niet geheel duide-
lijk of de boot nog wel gerepareerd zal 
worden. 
Met de overige boten is regelmatig wat 
aan de hand, waardoor vervroegd terug-
gekeerd moet worden c.q. reparatieperio-
den uitlopen. 
E.e.a. veroorzaakt dat de Canadese mari-
ne momenteel niet kan beschikken over 
minstens één operationeel inzetbare on-
derzeeboot en derhalve niet kan voldoen 
aan de eis om zowel aan de oost- als aan 
de westkust een boot operationeel te heb-
ben. 
Denemarken heeft besloten de onder-
zeedienst op te heffen, de laatste boot is 
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“Moray” ontwerp van “RDM Submari-
nes”. 
Om enkele redenen is dat niet door ge-
gaan, daar zal later nog op in gegaan 
worden. 
Egypte tracht nu enkele oudere boten van 
de Duitse marine over te nemen. 
Engeland, net als de Verenigde bezit de 
Engelse marine alleen nucleair voortge-
stuwde onderzeeboten, waaronder diver-
se boten uitgerust met ballistische raket-
ten met kernladingen. 
Het probleem, verbonden aan deze grote, 
zeer complexe boten, wordt al enkele 
jaren veroorzaakt door een aantal oorza-
ken, die met elkaar verbonden zijn. 
In feite komt het er op neer dat onvol-
doende continuïteit in de nieuwbouw 
oorzaak is van het verloren gaan van de 
noodzakelijke vakkundigheid bij de 
scheepswerven en de toeleveringsbedrij-
ven, maar ook bij het Ministerie van De-
fensie v.w.b. de engineering en project-
management. 
Dit uit zich momenteel bij de bouw van 
de drie bestelde boten van de “Astute” 
klasse, waardoor niet alleen de bouwtijd 
ver overschreden wordt, veroorzaakt on-
der meer door het tekortschieten en ver-
tonen van mankementen van de opgele-
verde systemen, maar tevens door het 
hieraan verbonden zijn van de stijging 
van de bouwkosten. 
Zo zou oorspronkelijk de eerste boot in 
juni 2005 in dienst worden gesteld, maar 
door steeds maar oplopen van de kosten 
en vertragingen in de bouw door een 
combinatie van niet voor zijn taak bere-
kend projectmanagement en onvoldoen-
de ontwikkeld computer-aided ontwerp-
gereedschap. Voeg hierbij het verloren 
gaan van de deskundigheid en ervaring 
van de onderzeebootindustrie en het pro-
bleem wordt wel duidelijk. 
Frankrijk, naast Duitsland en Rusland is 
Frankrijk het belangrijkste exporterende 
land v.w.b. onderzeeboten en maakt mo-

m e n t e e l  f u r o r e  m e t  z i j n 
“Scorpène“ontwerp van DCN, waarbij de 
bouw vaak gedeeld wordt met het Spaans 
Navantia (vroeger Bazan). 
Reeds zijn twee “Scorpène” boten aan 
Chili geleverd, Maleisië krijgt dit jaar 
twee stuks, terwijl India een order voor 
zes boten heeft geplaatst met mogelijk 
een vervolgorder van nog eens zes. De 
bouw zal zo veel mogelijk in India zelf 
plaats vinden. 
India, naast de in de Appendix genoemde 
uitbreidingen v.w.b. conventionele boten 
heeft India ook duidelijke plannen om 
één à twee nucleair voortgestuwde boten 
van Rusland te leasen, daarnaast is een 
nucleaire boot op basis van  eigen ont-
werp, waarvan de ontwikkeling reeds in 
1976 ter hand werd genomen, in aan-
bouw en volgens een recente uitspraak 
van de Chef marinestaf in tweejaar tijd 
gereed. 
Iran, bezit drie in Rusland gebouwde 
“Kilo” klasse onderzeeboten alsmede 
enkele kleine. 
In augustus werd aangekondigd dat Iran 
een productielijn voor de nieuwe 
“Qaaem” onderzeeboten start. 
In hoeverre dit bericht juist is, alsmede 
of het land een scheepswerf heeft in staat 
om een moderne, conventionele boot te 
bouwen laat zich afvragen, maar toch... 
Japan, heeft recent de eerste drie van de 
“Soryu” klasse aanvalsboten te water ge-
laten. 
Dit zijn behoorlijk grote boten met 4200 
ton onderwaterverplaatsing, dit maakt het 
derhalve goed mogelijk om een AIP van 
het type Stirling van het Zweedse Kock-
ums in te bouwen. 
Ook hier weer een illustratie dat een mo-
derne conventionele onderzeeboot van-
daag aan de dag van een “buitenlucht 
onafhankelijke voortstuwing” voorzien 
moet zijn om inderdaad  het predicaat 
“modern” te verdienen. 
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“die nodig zijn om een doelmatige ex-
ploitatie tot 2025 mogelijk te kunnen ma-
ken”. 
Een paar opmerkingen dezerzijds lijken 
hierbij gepast. 
Bij lezing van (4) blijkt het voornamelijk 
om vervanging en uitbreiding van het 
totale (incl. sensoren) “combat manage-
ment system” te gaan, waarbij opgemerkt 
wordt dat e.e.a. zal leiden tot hoger ener-
gieverbruik. 
Dit is interessant, want dat komt in eerste 
instantie neer op de batterijcapaciteit en 
die bleek al tijdens de eerste proeftochten 
indertijd niet te voldoen aan de stafeis, 
waarbij de auteur moet opmerken dat hij 
niet op de hoogte is of daar in de afgelo-

Maleisië, is bezig een eigen onderzee-
dienst op te bouwen. De opleiding van de 
eerste bemanningen voor de twee bestel-
de “Scorpène”boten geschiedt in Frank-
rijk o.a. met behulp van een ex. Franse 
“Agosta”. 
Nederland 
Zoals bekend bestaat de onderzeevloot 
uit vier boten van de “Walrus” klasse, 
die als gevolg van de Marinestudie 2005 
een “update”  ontvangen op grond van de 
adv iezen  van  de  commiss i e 
“Instandhouding Walrusklasse”. 
De commissie had tot taak, zie (4), het 
inventariseren van aanpassingen: 
“om te blijven voldoen aan de stafeis 
Walrusklasse”; 
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pen jaren nog wat aan gedaan is c.q. de 
stafeis bijgesteld is. 
Door de afstoting van de Lockheed Ori-
ons en het duchtig terugbrengen van het 
aantal fregatten, moet de z.g. “Anti Sub-
marine Warfare” mogelijkheden van de 
“Walrussen” opgevoerd worden. 
Daar lijkt mij nu een “buitenlucht onaf-
hankelijke” voortstuwingsmodule, in de 
vorm van brandstofcellen, uitstekend in 
te passen, temeer immers omdat “aan de 
stafeis van de “Walrus” klasse blijvend 
voldaan moet worden”. 
Interessant is dat reeds rond 1990 de ge-
dachten speelden om de “Walrus” klasse 
t.z.t. te voorzien van een dergelijk sys-
teem, zie fig.(1 ), weliswaar op basis van 
een “gesloten kringloop diesel”, die bij 
de RDM toen in ontwikkeling was. 
Kortom, in de optiek van de auteur is de 
voorgenomen “update” een schitterende 
gelegenheid  om de boten in kwestie van 
een dergelijk systeem te voorzien, temeer 
omdat de boten nog tot 2025 mee moeten 
en hiermede dan echt “up to date 
”kunnen zijn, mede om het hogere ener-
giegebruik op te vangen. 
Singapore, heeft in de jaren ’90 vier ver-
ouderde onderzeeboten, type A12, van 
Zweden overgenomen, waarmede Singa-
pore de “basics” v.w.b. het opereren met 
onderzeeboten zich eigen heeft kunnen 
maken. 
Eind 2005 heeft Singapore de aankoop 
bevestigd van twee A17 “Västergötland” 
klasse onderzeeboten van de Zweedse 
Marine. De koop omvatte niet alleen een 
compleet onderhoud, maar ook een aan-
tal modificaties, waaronder het installe-
ren van een AIP in de vorm van een Stir-
ling machine, waarmee deze boten ge-
lijkwaardig worden met de twee opge-
waardeerde boten van dezelfde klasse 
van de Zweedse marine. 
Verenigde Staten, hier spelen twee 
merkwaardige zaken. 

Eén daarvan is dat men tot de conclusie 
is gekomen dat van de 18000 ton “Ohio” 
klasse, deel uitmakend van de afschrik-
kingvloot, er eigenlijk vier teveel waren 
gezien de huidige internationale, politie-
ke situatie. 
Alhoewel deze boten op de helft van hun 
operationele leeftijd waren, overwoog 
men toch om ze te slopen. 
Dit deed de nucleaire club in de USN op 
de achterste benen staan met als resultaat 
dat de boten getransformeerd worden van 
SSBN tot SSGN. 
Alhoewel hierover de loftrompet wordt 
gestoken, de boten zouden te pas komen 
bij de “Global War on Terror”, moet nog 
maar afgewacht worden of de boten in 
deze rol wel zo geschikt blijken. 
Een ander curieus fenomeen betreft de 
conventionele onderzeeboot, die sinds 
eind ’60 jaren niet meer gebouwd wordt 
in de VS. 
Nu hebben in de loop van de afgelopen 
decenniën verschillende landen 
(Israël,Taiwan, Egypte, Zuid-Korea) ge-
tracht om in de USA conventionele boten 
te bestellen c.q. met Amerikaanse hulp in 
licentie zelf te bouwen, hier zou mogelijk 
de RDM ook een rol in kunnen vervul-
len. 
Al deze pogingen zijn echter gestrand 
omdat de nucleaire club, wordt ook wel 
aangeduid als de nucleaire maffia, in de 
USN doodsbang is dat het bouwen van 
deze boten in de VS uiteindelijk zal lei-
den tot een herintroductie van de conven-
tionele onderzeeboot in de Amerikaanse 
marine ten koste van de fondsen van de 
bouw van nieuwe “nukes”. 
Tenslotte voor de prijs van één nucleaire 
boot  heb  je  ongeveer  dr ie 
“conventionals”. 
Inmiddels is de moderne, geruisarme 
conventionele onderzeeboot, al dan niet 
voorzien van één of andere vorm van 
AIP, een bedreiging geworden voor de 
nucleair aangedreven boten. 
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De USN heeft echter geen dieselboten 
meer, laat staan een moderne, om als 
sparringpartner te kunnen optreden. 
Om toch door oefening iets aan deze mo-
gelijke dreiging te doen heeft de Ameri-
kaanse marine de Zweedse onderzeeboot 
“Gotland” (voorzien van een Stirling 
AIP) kompleet met bemanning á raison 
van 17,5 miljoen US dollars voor een 
jaar ingehuurd, of dit inmiddels verlengd 
is geworden is deze auteur niet bekend. 
 
Andermaal Nederland  
In (3) is in het kort de geschiedenis van 
de Nederlandse onderzeebootbouw weer-
gegeven, waarbij getracht werd duidelijk 
te maken hoe het toch gekomen is dat 
deze tak van scheepsbouw, die internati-
onaal toch enkele malen in de loop van 
de tijd in de voorste gelederen heeft ge-
zeten, kon verdwijnen. 
Voor de Koninklijke Marine een uiterst 
ongunstige ontwikkeling, omdat de bin-
nen de Marine aanwezige kennis op het 
gebied van ontwerpen alsmede het daad-
werkelijk kunnen begeleiden tijdens de 
aanbouw van dit soort schepen groten-
deels als verdwenen moet worden be-
schouwd. 
De lezer dient zich te realiseren dat het 
vroegere “Bureau Scheepsbouw” binnen 
de Hoofdafdeling Materieel beschikte 
over enkele scheepsbouwkundige ingeni-
eurs zeer deskundig op het gebied van de 
constructie van onderzeeboten. 
Deze kennis werd niet in de laatste plaats 
geschraagd door hun ervaringen m.b.t. 
Engelse “T” boten, Amerikaanse 
“Guppies” en e.e.a. had bovendien hun 
neerslag gekregen in het Nederlandse 
“driecilinder” ontwerp, alsmede dat van 
de “Zwaardvis” en “Walrus” klasse. 
Voeg daarbij hun internationale contac-
ten, dan mag het duidelijk zijn dat door 
het verdwijnen van de onderzeeboot-
bouw hier ten lande alsmede de pensio-
nering inmiddels van de specialisten in 
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kwestie er een wezenlijk stuk “know 
how” verdwenen is, leidend tot een vorm 
van bloedarmoede binnen de Koninklijke 
Marine. 
Ook al zou in de nabije toekomst de KM 
onderzeeboten in het buitenland 
(Duitsland c.q. Frankrijk) bestellen, rijst 
mij de vraag : uit welke deskundigheid 
verstaan wij ons dan met zo’n buiten-
landse werf ? 
 
Zou er dan toch niet in eigen land nog 
een mogelijkheid zijn ? 
Ja, in mijn optiek lijkt het mogelijk, maar 
het vraagt wel wat en dat zal in dit land 
wel teveel gevraagd zijn. 
In de jaren ’90 is door de toenmalige 
RDM in samenwerking met NEVESBU 
en een beetje KM een ontwerp gemaakt 
van een moderne modulair, kosteneffec-
tieve onderzeeboot, de “Moray”, waarin 
o.a. ruimte was gereserveerd voor de 
“RDM gesloten kringloopdiesel” (nooit 
echt goed van de grond gekomen). Deze 
ruimte zou thans prachtig benut kunnen 
worden voor een  brandstofcelinstallatie, 
zoals in Duitsland is ontwikkeld, zie (3) 
en (6). 
Het zal weliswaar een grote inspanning 
vragen, maar de vraag doet zich voor of 
met het aangepaste bestek van de 
“Moray” in de hand een hiervoor samen-
gaan van de KM de Schelde en Damen 
Shipyards niet in staat zou zijn om 
“Morays” te bouwen, het lijkt een laatste 
kans om de onderzeebootbouw in Neder-
land te behouden en een hiermede ver-
bonden stuk werkgelegenheid overeind 
te houden. 
Doch dan is wel dringend noodzakelijk 
dat de overheid het belang inziet van de 
o n d e r z e e b o o t b o u w ,  o . a .  a l s 
“visitekaartje” daarmede uiting geven dat 
de Nederlandse  scheepsbouw nog steeds 
in staat is om schepen te ontwerpen en te 
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(2) Baker, A.D. 
 “Counting Sails”, the Submarine Census  
 USN-Proceedings, June 2007 
(3) van den Pol, E. 

“Onderzeebootbouw in Nederland” 
“Schip & Werf de Zee”, maart 2006 
Ook : KVO; nr. 98, jrg. 29 

(4) Rozendaal, P. 
“Het Instandhoudingprogramma Walrusklas-
se” Marineblad, nr.8, jrg. 118 

(5) van den Pol, E. 
“Aspects of Submarines” Koninklijk Insti-
tuut voor de Marine, Den Helder, 199 

(6) van den Pol, E. 
“Een blik op het Nederlandse Moray onder-
zeebootontwerp”Zeewezen; nr. 5, jrg.5 
Ook: “The new Dutch Moray submarine 
design” Naval Forces, no.II /1992, vol. XIII 
 
Diverse Marinetijdschriften 

bouwen van diverse typen en voor ver-
schillende doeleinden. 
Ook de Koninklijke Marine zelf zal zich 
dan eens wat nadrukkelijker moeten ma-
nifesteren in deze, thans mag er in het 
openbaar nauwelijks over nieuwbouw 
van onderzeeboten hardop gedacht, laat 
staan gesproken, worden. 
Immers, als diverse landen blijkbaar het 
grote belang van de onderzeeboot zien, 
waarom zou dat ook niet voor Nederland 
en de Koninklijke Marine gelden  en 
waarom wordt dat niet luid en duidelijk 
uitgesproken ? 
 
 Literatuur 
(1) Boeke, S. 
 “De onderzeeboot en zijn proliferatie 

KVO; nr. 102, jrg. 30 
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COUNTRY NUMBER 
& TYPE 

BUILDER CLASS & REMARKS 

Algeria 0 SS 
2 SS 

Russia 
Russia 

Kilo/Type 636; 2 on order 
Kilo/Type 877EM; both to be overhauled 

Argentina 2 SS 
1 SS 

Germany 
Germany 

TR-1700 
Type 209/1200 

Australia 6 SS Australia Collins/Type 471; none to be fully operational until 2009 

Brazil 0 SS 
1 SS 
4 SS 

Germany/Brazil 
Germany/Brazil 
Germany/Brazil 

1 Type 214 to order, without AIP 
Type 209/1500 
Type 209/1400 

Bulgaria 1 SS Russia Romeo class; refitted post-2000 

Canada 3 SS United kingdom Upholder class; will not combat-ready until 2009-12 

Chile 2 SS 
2 SS 

France & Spain 
Germany 

Scorpène class; in service 2005-06 
Type 209/1300; to be modernized 

China 0 SSBN 
1 SSBN 
0 SSN 
3 SSN 
10 SS 
2 SS 
1 SS 
10 SS 
20 SS 
12 SS 
1 SSA 

China 
China 
China 
China 
Russia 
Russia 
China 
China 
China 
China 
Russia/China 

Jin/Project 094; 1 in trials, more planned 
Xia/Project 092; refitted 1996-2000 
Shang/Project 093; 1 in trials, 1 launched, more building 
Han/Project 091; 2 others retired 
Kilo/Project 636; 8 delivered 2005-06 
Kilo/Project 877EKM 
Yuan/Project 039A; 1 more fitting out, AIP ? 
Song/Project 039, 039G 
Ming/Project 035; 1 with AIP 
Romeo/Project 033; being retired 
Golf/Project 031; SLBM trials 

Colombia 2 SS 
2 SSM 

Germany 
Italy 

Type 209 
COS.M.O.S. SX-506 

Croatia 0 SSM Yugoslavia 1 Una, modified in Croatia; in reserve 

Ecuador 2 SS Germany Type 209/1300 

Egypt 4 SS 
2 SS 

China 
Yugoslavia 

Romeo/Type 033; modernized 
2 Sava class bought 2004 and refitted 

France 3 SSBN 
1 SSBN 
0 SSN 
6 SSN 

France 
France 
France 
France 

Le Triomphant; 1 more building 
Le Redoutable; retires 2008 
Barracuda; 4-6 to deliver 2016-2026 
Améthyste 

Germany 4 SS 
10 SS 

Germany 
Germany 

Type 212; 2 more to deliver 2012-13 (AIP) 
Type 206A 

Appendix 



+ 
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India 0 SSB/GN 
0 SS 
0 SS 
 
2 SS 
10 SS 
 
2 SS 
1 SSA 
 

India 
France & Spain 
Russia 
 
Germany & Spain 
Russia 
 
Russia 
Russia 

ATV; project since 1974; little progress 
Scorpène; 6 ordered 2005; 6 more may order later 
Amur/Project 677E; up to 6 may order 2007; 6 more may be 
built later in India 
Type 209/1500; 2 more inoperable 
Kilo/Project 877EKM; 6 modified with antiship cruise  
missiles 
Foxtrot/Project 641M 
Foxtrot/Project 641K; for sonar trials 

Greece 0 SS 
 
4 SS 
4SS 

Germany/Greece 
 
Germany 
Germany 

Type 214: 4 were to deliver 2005-2009; program in dispute 
over alleged problems with first unit 
Type 209/1200; being modernized 
Type 209/1100; modernized 1993-97 

Indonesia 0 SS 
0 SS 
2 SS 

Russia 
Russia 
Germany 

Kilo Type 636; 4 ordered October 2006 
Amur 950 class; 2 ordered October 2006 
Type 209/1300; refitting in South Korea 

Iran 3 SS 
1 SSM 
4 SSM 

Russia 
Iran 
Iran 

Kilo/Project 877EKM; need refits 
? class; larger than Ghadir 
Ghadir class; variant of Italian MG.110 

Israel 0 SS 
3 SS 

Germany 
Germany 

Dolphin-II (AIP); 2 ordered 2006 
Dolphin/IKL-800 
 

Italy 2 SS 
2 SS 
2 SS 

Germany/Italy 
Italy 
Italy 

Type 212A (AIP); 2 more sought 
Primo Longobardo 
Salvatore Pelosi 

Japan 0 SS 
10 SS 
6 SS 
1 SSA 
1 SSA 

Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 

4200-ton(subm.); 3 building, more planned (AIP)  
Oyashio class; 1 more to deliver February 2008 
Harushio class 
Harushio class; AIP trials and training 
Yushio class; training     

Korea- 
North 

20 SS 
6 SSC 
? SSM 

China/North Kor. 
North Korea 
North Korea 

Romeo/Project 033; some possibly not operable 
Sang-o; 14 more inoperative 
Yugo; 36 built; most in reserve or inoperative 

Korea- 
South 

0 SS 
 
9 SS 
 
3 SSM 

Germany/South 
Korea 
Germany/South 
Korea 
Italy 

Type 214; 6 on order; 3 more later (AIP) 
 
Type 209/1200; may update with AIP 
 
COS.M.O.S. SX-756W 

Malaysia 0 SS 
1 SSA 

France 
France 

2 Scorpène; ordered May 2002 for delivery 2007-2008 
Agosta class (Ouessant) leased 2002 for training in French 
waters 

India 0 SSB/GN 
0 SS 
0 SS 
 
2 SS 
10 SS 
 
2 SS 
1 SSA 
 

India 
France & Spain 
Russia 
 
Germany & Spain 
Russia 
 
Russia 
Russia 

ATV; project since 1974; little progress 
Scorpène; 6 ordered 2005; 6 more may order later 
Amur/Project 677E; up to 6 may order 2007; 6 more may be 
built later in India 
Type 209/1500; 2 more inoperable 
Kilo/Project 877EKM; 6 modified with antiship cruise  
missiles 
Foxtrot/Project 641M 
Foxtrot/Project 641K; for sonar trials 

Greece 0 SS 
 
4 SS 
4SS 

Germany/Greece 
 
Germany 
Germany 

Type 214: 4 were to deliver 2005-2009; program in dispute 
over alleged problems with first unit 
Type 209/1200; being modernized 
Type 209/1100; modernized 1993-97 

Indonesia 0 SS 
0 SS 
2 SS 

Russia 
Russia 
Germany 

Kilo Type 636; 4 ordered October 2006 
Amur 950 class; 2 ordered October 2006 
Type 209/1300; refitting in South Korea 

Iran 3 SS 
1 SSM 
4 SSM 

Russia 
Iran 
Iran 

Kilo/Project 877EKM; need refits 
? class; larger than Ghadir 
Ghadir class; variant of Italian MG.110 

Israel 0 SS 
3 SS 

Germany 
Germany 

Dolphin-II (AIP); 2 ordered 2006 
Dolphin/IKL-800 
 

Italy 2 SS 
2 SS 
2 SS 

Germany/Italy 
Italy 
Italy 

Type 212A (AIP); 2 more sought 
Primo Longobardo 
Salvatore Pelosi 

Japan 0 SS 
10 SS 
6 SS 
1 SSA 
1 SSA 

Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 

4200-ton(subm.); 3 building, more planned (AIP)  
Oyashio class; 1 more to deliver February 2008 
Harushio class 
Harushio class; AIP trials and training 
Yushio class; training     

Korea- 
North 

20 SS 
6 SSC 
? SSM 

China/North Kor. 
North Korea 
North Korea 

Romeo/Project 033; some possibly not operable 
Sang-o; 14 more inoperative 
Yugo; 36 built; most in reserve or inoperative 

Korea- 
South 

0 SS 
 
9 SS 
 
3 SSM 

Germany/South 
Korea 
Germany/South 
Korea 
Italy 

Type 214; 6 on order; 3 more later (AIP) 
 
Type 209/1200; may update with AIP 
 
COS.M.O.S. SX-756W 

Malaysia 0 SS 
1 SSA 

France 
France 

2 Scorpène; ordered May 2002 for delivery 2007-2008 
Agosta class (Ouessant) leased 2002 for training in French 
waters 
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 Nether- 
lands 

4 SS Netherlands Walrus; to modernize starting ca. 2009 

Norway 0 SS 
6 SS 

Norway 
Germany 

6 planned, first to deliver 2018 
Ula class; 2 in ready reserve 

Pakistan 2 SS 
  
2 SS 
2 SSM 

France/Pakistan 
  
France 
Italy 

Agosta-90; 1 more building in Pakistan to have AIP, oth-
ers 
to backfit with AIP 
Agosta 
COS.M.O.S. MG-110 

Peru 6 SS Germany Type 209/1200 

Poland 1 SS 
4 SS 

Russia 
Germany 

Kilo/Project 877E 
Type 207; ex-Norwegian, plus one for static training 

Portugal 0 SS 
  
1 SS 

Germany 
  
France 

Type 209PN (AIP); building, delivery 2009-10, option 
for a possible third 
Daphné class; to retire 2009 

Romania 0 SS Russia Kilo/Project 877E; 1 non-operational 

Russia 0 SSBN 
  
2 SSBN 
  
5 SSBN 
6 SSBN 
9 SSGN 
0 SSN 
2 SSN 
5 SSN 
1 SSN 
1 SSN 
4 SSN 
  
0 SS 
  
4 SS 
14 SS 
1 SS 
0 SSAN 
1 SSAN 
3 SSAN 
0 SSAN 
1 SSAN 

Russia 
  
Russia 
  
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
  
Russia 
  
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 
Russia 

Borey/Project 955; 1st launched 150407; 2 more on order; 
4 total planned 
Typhoon/Project 941; 1 for missile trials; 1 operational; 
 1 more in reserve 
Delta-IV/Project 667BDRM 
Delta-III/Project 667BDR 
Oscar-II/Project 670M; 1 more in reserve 
Severodvinsk/Project 885; 1 suspended 
Akula-II/Project 971M 
Akula-I/Project 971; 3 more non-op 
Sierra-II/Project 945A; 1 more non-op 
Sierra-I/Project 945; 1 more non-op 
Victor-III/Project 671RTMK; 1 damaged by fire July 
2006,may not repair 
Lada class/Project 677; 1 in trials; 2 more ordered, more 
planned 
Kilo/Project 636 
Kilo/Project 877, 5 more in reserve 
Tango/Project 641B; 1 more reactivating 
Project 10831; 1 work suspended October 1998 
Uniform/Project 1910; 1 more in reserve 
X-Ray class/Project 1851 
Delta Stretch-II; converting for midget sub support 
Delta Stretch-I; midget sub support  



 

 

Singapore 0 SS 
4 SS 

Sweden 
Sweden 

Västergötland class; 2 to deliver 2010 after refit with AIP 
Sjöormen class 

South  
Africa 

2 SS Germany Type 209/1400; 1 more to deliver 2008 

Spain 0 SS 
4 SS 

Spain 
France/Spain 

S-80A; 4 ordered 1993 to deliver 2011-14 
Agosta class 

Sweden 3 SS 
2 SS 

Sweden 
Sweden 

Gotland; 1 leased to United States 2005 (AIP) 
Västergötland (AIP) 

Taiwan 0 SS 
2 SS 
2 SSA 

United States 
Netherlands 
United States 

8 proposed September 2001; none ordered to date 
Sea Dragon class 
GUPPY-IIA; training only, no weapons 

Turkey 0 SS 
6 SS 
6 SS 

Spain/Turkey 
Germany/Turkey 
Germany/Turkey 

4 with AIP proposed 
Type 209/1400; 2 more building, were to deliver 2005-06 
Type 209/1200 

Ukraine 0 SS Russia Foxtrot/Type 641M; 1 refit suspended; offered for sale to 
Libya 

United 
Kingdom 

4 SSBN 
0 SSN 
  
7 SSN 
2 SSN 

United Kingdom 
United Kingdom 
  
United Kingdom 
United Kingdom 

Vanguard class; 1 in refit 2002-07 
Astute class; 3 on order, to deliver 2009-12; 2 more may 
yet be ordered 
Trafalgar class; to retire 2008-22 
Swiftsure class; to retire 2008-10 

United 
States 

14 SSBN 
2 SSGN 
3 SSN 
3 SSN 
47 SSN 
1 SSAN 

United States 
United States 
United States 
United States 
United States 
United States 

Ohio class 
Ohio class; 2 more converting 
Virginia class; 30 total planned 
Seawolf class 
Los Angeles class 
NR-1; to retire 2008 

Venezuela 2 SS Germany Type 209/1300 

Vietnam 2 SSC North Korea Sang-o; may be non-operational 
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Submarine Type Designations 
 
SSBN=Nuclear-Powered Ballistic Missile Submarine 
SSGN=Nuclear-Powered Cruise Missile Submarine 
SSN=Nuclear- Powered Attack Submarine 
SS=Attack Submarine 
SSC=Coastal Submarine 
SSM=Midget Submarine 
SSAN=Nuclear-Powered Auxiliary Submarine 
SSA=Auxiliary Submarine 



PAGINA 14 

ALV & REUNIE 2009 

PAGINA 14 

REÜNISTENVERENIGING  ONDERZEEDIENST 
 

De jaarlijkse reünie van onze vereniging zal worden gehouden op woensdag 22 april 2009.  
Ook deze keer is gekozen voor Den Helder en wel op de Oude Rijkswerf in de Dukdalf. 
 

Programma 22 april 2009  
 
10.00 - 10.45 uur Aankomst Reünisten, koffie met cake 
11.00 - 11.40 uur Algemene ledenvergadering 
    
   Agenda: 
 1. Opening Voorzitter 
 2. Mededeling van het Bestuur 
 3. Financieel verslag over het jaar 2008 
 3a. Bevindingen van de kascontrolecommissie 
 4. Rondvraag 
 5. Gastsprekers: 

Groepsoudste Onderzeedienst KTZ  P. de Harder 
Projectleider Instandhouding Walrusklasse KTZE  P. Rozendaal  

 6. Sluiting door de Voorzitter 
 
11.40 - 13.00 uur Bijpraten onder het genot van een drankje 
13.00  Uitgebreide rijstmaaltijd 
16.00 Tap dicht - Einde reünie.  
 
De kosten zijn gesteld op € 15,00 per deelnemer, omdat we dit jaar geen vergoeding van De-
fensie krijgen.  Bedrag over te maken op gironummer 3928464 t.n.v.:  
Reünistenvereniging Onderzeedienst 
Jolstraat 74 
1784 NL  Den Helder 
Onder vermelding van “Reünie 2009”.  
 
Mocht u uw overschrijving elektronisch doen, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk in de ruimte 
voor de mededelingen duidelijk uw adres aan te geven, dit om te voorkomen dat niet te achter-
halen is van wie de betaling voor deelname is. Ook wanneer u een ander laat betalen, vermeld 
dan de naam van de deelnemer. 
Na betaling komt u op de deelnemerslijst. Uiterste datum betaling is 8 april 2009, uw betaling 
moet dan binnen zijn! 
 
Let op: U ontvangt geen uitnodiging zoals in het verleden gebruikelijk was. 
 
N.B.: Deze reünie is alleen voor Heren en leden van onze vereniging, medische begeleiding is 

toegestaan. 
 
Huishoudelijke mededelingen: 
Parkeren:  Er is voldoende parkeergelegenheid nabij de Dukdalf, toegang oude 

Rijkswerf via Westgracht. 
Openbaar vervoer:  Trein tot Den Helder, hoofdstation. Er is geen busvervoer beschikbaar. 
Naambadges:  Bij binnenkomst zal uw naambadge worden uitgereikt. U wordt vriende-

lijk verzocht deze na afloop weer in te leveren.  
Consumpties:   U ontvangt 3 consumptiemunten. Verdere consumpties kosten € 1,00 

per stuk en kunnen contant afgerekend worden. 



duikboot zou al gauw onaanvaardbaar 
hoog worden want co2 is, goedbe-
schouwd, een gevaarlijk, snel werkend 
gifgas. De industriële kippenboer die van 
zijn manlijke eendagskuikens af wil en 
geen verhakselaar bezit gebruikt meestal 
koolzuur. 
Het liefst zou je een brand op een duik-
boot blussen met een volkomen inert gas 
dat de zuurstoftoevoer naar de brand-
haard vermindert. Maar hier loopt de 
blusser lelijk tegen de wet van Dalton op. 
Hij zal er niet in slagen de partiële zuur-
stofspanning in de duikboot te verlagen 
door daar stikstof of argon in te blazen. 
In een afgesloten ruimte met lucht van 1 
bar kun je de druk met extra stikstof op 2 
bar brengen zonder dat de ademhaling 
eronder lijdt. Binnen bepaalde grenzen 
reageert die alleen op de partiële zuur-
stofspanning. 
Het betekent dat ook een brand niet zach-
ter branden zal als men inert gas pompt 
in de drukvast afgesloten ruimte waarde 
brand brandt. In open ruimtes kan over-
vloedig aangevoerd inert gas de zuurstof 
tijdelijk verdringen, maar in een nauwe 
onderzeeboot valt daarvan niet heel veel 
te verwachten. 
Nu, dat krijg je als je de literatuur over 
moderne blustechnieken al een paar de-
cennia niet hebt bijgehouden. In afgeslo-
ten ruimtes waar ook mensen verblijven, 
blijkt bij voorkeur gebruik te worden ge-
maakt van halonen, verbindingen van 
stoffen als methaan en ethaan met de ele-
menten broom, chloor of jodium. Het 
zijn stoffen die het verbrandingsproces 
actief verstoren door zogenoemde ‘free 
radical trapping’. De meeste van deze 
gassen zijn voor de mens nauwelijks ge-
vaarlijk zoals ook de verwante cfk’s 
(freonen) merendeels ongevaarlijk zijn. 
De Nerpa had uitgerekend een installatie 
aan boord die gebruik maakte van Halon 
2402 (dibroomtetrafluorethaan, C2Br2F4). 
Dat is in hoge concentratie bedwelmend. 

 

Duikblussen 
 

Karel Knip 
 

Vandaag gaan we een brand blussen op 
een onderzeeboot. Op een duikboot, zo-
als normale mensen die noemen. Drie 
weken geleden kwamen twintig mensen 
om het leven bij een ongeluk op de Rus-
sische duikboot K-152 Nerpa die een 
proefvaart maakte in de omgeving van 
Vladivostok. Met de beschrijvingen ver-
klaring van het ongeluk is in de media en 
qualiteitsmedia het een ander misgegaan. 
Het vreemde was dat er helemaal geen 
vuur was, er is op de Nerpa een niet be-
staande brand geblust. Geen vlammen, 
geen rook, geen materiële schade - en 
toch verstikking. Inmiddels zijn er inter-
netsites waarop de gebeurtenissen tame-
lijk nauwgezet zijn geanalyseerd. 
Maar eerst vraagt de amateuronderzoeker 
zich af hoe hij zelf een brand zou blussen 
in een duikboot. Het meest logisch lijkt 
om het gewoon met zeewater te doen, dat 
is er volop en rondom. De duikboot blust 
eigenlijk nog makkelijker met water dan 
de gewone boot, omdat de duikboot mak-
kelijker compenseert voor de zeewater-
ballast die hij blussend aan boord haalt. 
Dan perst hij gewoon water weg uit zijn 
ballasttanks, dat is het klassieke systeem 
waarmee hij zijn drijfvermogen regelt. 
De duikboot heeft er een grote hoeveel-
heid perslucht voor aan boord, dat mes 
snijdt aan twee kanten. 
Maar de duikboot is nogal nauw en vol-
gepropt met elektronica. Je mag aanne-
men dat binnengelaten zeewater er eerder 
tot problemen leidt dan in een gewone 
boot. Anderzijds is gebruik van lucht-
schuim (met water) kennelijk geen be-
zwaar. De Nerpa had dat als tweede sys-
teem. Blussen met koolzuur is natuurlijk 
uitgesloten. De co2-concentratie in de 
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Of de getroffen opvarenden hiervan het 
slachtoffer werden of van een mogelijke 
zuurstof verdringing is nog steeds niet 
helemaal duidelijk. 
Daarom maar terug naar de gezondheids-
gevaren van co2. Is co2 een gifgas? Het 
klinkt wat overspannen en het geldt ook 
niet direct voor de heersende natuurlijke 
concentratie van ongeveer 0,04%. Maar 
concentraties vanaf 4 à 5% worden in de 
literatuur wel degelijk levensbedreigend 
genoemd. Bij blootstelling aan een co2-
concentratie van 10% treedt de dood bin-
nen enkele minuten in. Het is niet voor 
niets dat in veiligheidsvoorschriften 
wordt gewaarschuwd tegen gebruik van 
koolzuurblussers in kleine ruimtes. Denk 
aan de 1700 slachtoffers van de co2-wolk 
die in augustus 1986 plotseling vrij 
kwam uit het Nyos- meer in Kameroen. 
De dood kwam snel, veel mensen en die-
ren lagen nog op de plaats waar ze door 
het gas waren overvallen. Het is een as-
pect dat weinig aandacht krijgt in het 
voornemen om op grote schaal puur co2 
te gaan transporteren naar lege gasvelden 
in de bodem. 
Het probleem is niet alleen dat co2 giftig 
is maar ook dat het een zwaar gas is, net 
zo zwaar als propaan. Komt het vrij bij 
een lage lozing dan blijft het lang als een 
deken op de aarde liggen. Dat is precies 
wat de omwonenden van Lac Nyos fataal 
werd. 
Het begrip ‘zwaar gas’ heeft ooit van ie-
mand een definitie gekregen, maar die is 
de AW- redactie ontschoten. Het is hoe 
dan ook een raar begrip, want zware gas-
sen gedragen zich niet heel veel anders 
dan lichte gassen. Op den duur mengen 
ze toch wel. Het is een kwestie van tijd. 
Kan men thuis met kleine middelen een 
co2-deken leggen? Een dekentje? Het 
antwoord is: ja, dat kan, het kon deze 
week worden aangetoond. 
Dankzij Samir A. en zijn kameraden 
komt de consument steeds minder mak-
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kelijk aan chemicaliën maar Albert Heijn 
had nog precies wat voor de dekenproef 
nodig is: soda en schoonmaakazijn. Het 
azijnzuur kan grote hoeveelheden co2 uit 
de soda vrijmaken. Leg een klont soda 
ineen stevig glas en giet er voorzichtig 
wat azijn op, de klont hoeft niet kopje 
onder. Meer is niet nodig. Het is een vei-
lig experiment omdat de oplossing af 
koelt in plaats van opwarmt, de hemel 
weet waarom. Breng een brandende luci-
fer in de opening van het glas en stel vast 
dat deze subiet dooft. Kennelijk is het 
glas tot aan de rand gevuld met co2. Als 
dat zo is, en als co2 echt ‘zwaar’ is, dan 
moet het zijn over te schenken in een an-
der glas op de manier die het bijgaande 
plaatje illustreert. Doe het en steek op-
nieuw een brandende lucifer in het glas. 
Weer dooft het licht! Maak dan aan alle 
twijfel een eind: zet een waxinelichtje te 
branden op de bodem van een wijde pan 
en giet een gulle gulp onzichtbaar  co2 uit 
het tweede glas over het vlammetje. De 
adem stokt in de keel!  
 

Wetenschap NRC Handelsblad  
27 dec. 2008 



 

Groot Britannie heeft een reusachtige 
onderzeeboot ter water geladen. Zij is 4 
jaar te laat en heeft £ 400 miljoen  meer 
gekost dan was beraamd. Maar toen 
HMS “Astute” er eindelijk aankwam 
maakte zij een verpletterende indruk. 
Veel ingewikkelder dan een space-
shutlle en in staat om de aardbol om te 
varen zonder boven water te komen is dit 
7800 ton wegende monster de grootste 
en meest doeltreffende aanvals onderzee-
boot ooit gebouwd. 
Camilla, de hertogin van Cornwall heeft 
de boot gedoopt met het stuk slaan van 
een bierfles, gevuld met bier dat door de 
bemanning zelf was gebrouwen. Daarna 
rolde de boot, op wielen, de bouwloods 
uit met een snelheid van 1 meter per mi-
nuut. 
Zij is de “Titanic” onder de onderzeebo-
ten, maar hopelijk volgt ze niet het tra-
gisch lot van  het passagiersschip. Zij 
heeft de lengte van een volledig voetbal-
veld en een doorsnede van 4 dubbeldek 
bussen. De Astute is een derde langer 
dan elke onderzeeboot ooit eerder ge-
bouwd. Zij beweegt zich voort met 30 
knopen, maar toch zal deze eerste stealth 
sub minder lawaai maken dan een dolfijn 
en daardoor zo goed als niet detecteer-
baar zijn voor de vijand.. Doordat ze 
voort gestuwd wordt door kern reactor 
behoeft ze nooit brandstof bij te tanken. 
Door het vermogen om zelf zuurstof en 
drinkwater te maken zou ze gedurende 
haar hele levensduur niet bovenwater 
behoeven te komen. Het bovenwater ko-
men zal alleen nodig zijn voor de beman-
ning. HMS “Astute” kan, varend in het 
Engels Kanaal op een afstand van 3000 
nm schepen detecteren, die haven van 
New York verlaten. De manier waarop 
dit gebeurd is echter geheim. De onder-
zeeboot is bewapend met 38 Tomahawk 
cruise missiles, die vanaf de kust bij 
Portsmouth, doelen kunnen treffen op de 
kust van Noord Afrika, een afstand van 
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HMS “ A stute ”  

1984 km. Daarnaast is de onderzeeboot 
ook bewapend met Spearfish torpedo’s 
voor het aanvallen van andere schepen of 
voor zelfverdediging. Maar de Astute zal 
niet met kernwapens worden uitgerust. 
Terwijl de rest van de wereld verwikkeld 
is in een strijd om het luchtruim te vero-
veren, heeft Groot Britannie zich naar de 
oceanen gewend. De grote vraag is of 
Groot Brittannie op weg is om de rol en 
de glorie uit het verleden, als een mari-
tieme super power, weer terug te krijgen. 
Maar is het binnen de Britse Defensie 
plannen noodzakelijk om een dergelijke 
onderzeeboot te bouwen. Volgens de 
commandant van de Britse onderzeebo-
ten, Captain Mike Davis-Marks, is de 
Astute simpelweg de beste onderzeeboot 
ter wereld en onovertrefbaar voor de ko-
mende jaren. HMS AStute zal een slag-
kracht hebben die ons in top van de Ere-
divisie van de marines in de wereld hou-
den, de Manchester United van de onder-
zeeboot landen. 
Met onze glorieuze maritieme geschiede-
nis, verdient Groot Britannie niets min-
der. 
HMS Astute is de eerste van een serie 
van 4 onderzeeboten, die bij BAE-
Systems gebouwd zullen worden. De to-
tale van het project zijn geraamd op £ 
3.85 miljard (£ 960 miljoen per boot). 
De boot zal eind 2009 in dienst worden 
gesteld en zal dan gaan varen met een 
bemanning van 98 koppen. Ze zal voor 
routine patrouilles 12 weken onder water 
blijven. 
 
 

Dit artikel is vertaald en bewerkt door: 
Robin Snouck Hurgronje 
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Voor de eerste keer werd met een Remus 
(Remote Environmental Monitoring Unit
- S) geopereerd vanuit een Nederlandse 
onderzeeboot. Deze unieke operatie vond 
plaats in het Noorse Herdlefjord op de 
geruis meetbaan bij Hegernes vanuit 
Hr.Ms. Dolfijn. Voor deze operaties was 
een dertien man sterk Very Shallow Wa-
ter (VSW) duikteam vanuit Nederland 
ingevlogen naar Bergen. Hr.Ms. Mercuur 
fungeerde voor deze operatie als hotel- 
en duikveilig schip. De Dolfijn trimde af 
tot periscoopdiepte en de duikteams 
voerden een exit-procedure uit via de 
Single Escape Tower (SET). Eenmaal 
buiten de onderzeeboot zwommen ze 
naar de Dual Escape Tower (DET) waar 
de Remus op een speciaal voor deze ope-
ratie ontworpen houder was gemonteerd. 
Nadat de REMUS loskwam uit de DET 
werd deze onder water door de duikers 
geactiveerd en op pad gestuurd. Aan het 
einde van een compleet autonoom uitge-
voerde sonarrun in de nabije omgeving 
werd de Remus door de duikers onder-
schept en teruggeplaatst in de DET. Ver-
volgens zwommen de duikers naar de 
SET om via een re-entry procedure de 
onderzeeboot weer te betreden. Eenmaal 
aan boord van de onderzeeboot kon de 
data van de Remus worden geanalyseerd. 
Door het succesvol uitvoeren van deze 

operatie is aangetoond dat een Remus 
vanuit een onderzeeboot goed ingezet 
kan worden en dat dit een belangrijke 
bijdrage levert aan de toekomstige VSW 
environmental awareness. 
 

Tekst: Alle Hens Febr. 2009 
Foto’s: Internet en Alle Hens 

Remus aan boord van Hr. Ms. Dolfijn 

Single Escape Tower (SET)  Hr.Ms. Dolfijn   



 

Op 18 november 2008 - bijna 46 jaar na 
hun terugkomst in Den Helder - vierden 
oud-bemanningsleden van Hr.Ms. Dol-
fijn (3) hun derde reünie, wederom in 
hotel Breukelen. Het waren er dit maal 
34, de helft van de bemanning die des-
tijds in tien maanden om de wereld voer 
en en passant patrouilles onder oorlogs-
omstandigheden uitvoerde in de wateren 
rond Nederlands Nieuw Guinea en Indo-
nesië. 
Het grote succes van de eerdere bijeen-
komsten, in 2000 en 2002, heeft de orga-
nisator Rinus Peperkamp - duchtig aan-
gespoord door enthousiaste bootsgezel-
len -, gestimuleerd tot deze herhalingsoe-
fening. Helaas was zijn oorspronkelijke 
medeorganisator Gijs Swart, inmiddels 
overleden. 

Na ontvangst en onderlinge begroetin-
gen, verwelkomde onze gastheer Rinus 
de aanwezigen waarna hij het woord gaf 
aan onze toenmalige Oudste Officier, 
Hans van den Bos. 
Deze bracht eerst de schriftelijke bood-
schap over van Commandant Just Roele. 
Deze was, tot zijn grote spijt, verhinderd 
vanwege bronchitis. Roele memoreerde 
de 23 overleden collega's, waarvoor hij 
een minuut stilte vroeg. 
Daarna schreef hij: 
"Het is eigenlijk merkwaardig dat wij 
met z’n allen zo’n goede geest hebben 
behouden, niet alleen tijdens die moeilij-
ke en bepaald niet ongevaarlijke periode 
in Nieuw-Guinea, maar ook daarna, ge-
tuige niet alleen deze reünies, maar ook 
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de vele blijvende vriendschappen die er 
na zijn ontstaan. 
Als ik denk aan de bedroevende accom-
modatie – zowel aan boord als op de ka-
zerne in Biak – aan het slechte eten, de 
weinige keren dat we post van huis ont-
vingen, het vermoeiende wachtlopen, de 
spijkerharde weigering ons te vertellen 
wanneer we naar huis konden varen, de 
ergernis van het onbegrip tussen 'Den 
Haag' en de leiding in Hollandia – waar-
door we wekenlang niets gedaan hebben 
na de overdracht van de zaak aan de 
V.N. – dan krijg ik de kriebels als ik die 
huilerige verhalen in het blad 
‘Checkpoint’ lees. Waarom hebben wij 
geen mensen met PTSS - 
‘posttraumatisch stress syndroom' ?
Maar ik denk ook dat wij allemaal trots 
kunnen zijn op wat wij toen gepresteerd 
hebben, al is het, politiek gezien, voor 
niets geweest. De opzet om de Papoea’s 
een eigen vrije staat te verschaffen, is 
niet gehaald, vooral ook door de houding  
van Amerika. Maar genoeg daarover - ik 
hef, vanuit Frankrijk, een glas wijn op 
jullie samenkomst. Het ga jullie en je fa-
milie goed!" 
 
Onze Oudste Officier, Hans van den Bos, 
sloot hierop aan met een overpeinzing 
hoe het komt dat je gedurende tien maan-
den letterlijk zo dicht op elkaars huid kan 
zitten, terwijl je toch zo weinig weet van 
elkaars persoonlijke achtergrond. 
Met name herdacht hij hierbij onze toen-
malige Maj. Mach. Ed Warlich en Schip-
per Lou Geerse, beide met een imposante 
staat van dienst aan boord van onderzee-
boten gedurende WO II. Warlich ver-
wierf zijn Bronzen Kruis als Stoker 1 a/b 
Hr.Ms. Zwaardvis over de periode 1944-
'45. Hij heeft zijn levensverhaal geboek-
staafd in het boeiend geschreven boekje 
'Tempo Doeloe'. 
Geerse verwierf zijn Bronzen Kruis als 
Kwartiermeester a/b Hr.Ms. O 19 over 

de periode 1943-'45: "Hij liet nooit iets 
los over de ramp die de “O-19” is over-
komen op 8 juli 1945, toen de onderzee-
boot tijdens patrouille in de Zuid Chine-
se Zee op het 'Ladd Rif' aan de grond 
liep. Twee dagen heeft de bemanning te-
vergeefs geprobeerd de boot weer vlot te 
krijgen. De bemanning is uiteindelijk 
overgestapt op de Amerikaanse onder-
zeeboot USS “Cod”. Het schip is vervol-
gens door kanonvuur en één torpedo ver-
nietigd. Wat moet er door Geerse, toen 
een 26 jarige jongeman, zijn heenge-
gaan?  
Voor je ogen je 'huis' teloor zien gaan 
met een deel van je persoonlijke bezittin-
gen. 
Het zijn deze ervaringen die, het kan niet 
anders, diepe sporen moeten achterla-
ten.." 
 
Van den Bos sloot af met zich af te vra-
gen of het misschien wel goed was dat 
wij indertijd niet (te?) veel van elkaars 
persoonlijke achtergrond wisten - maar 
dat hij zeker wist dat we het met ons al-
len de moeite waard vinden om weer bij 
elkaar te komen, om oude herinneringen 
op te halen en uit te wisselen hoe het 
eenieder in het leven na deze bijzondere 
Dolfijnperiode is gegaan. 
Vervolgens is, onder luid gejuich, de tap 
open verklaard, en zijn de onderlinge 
vriendschappen bevestigd en versterkt, 
onder het genot van een (?) biertje. De 
heerlijke rijsttafel is met smaak veror-
berd. Alvorens het maken van de groeps-
foto , is onze grote gangmaker Rinus 
door de Sonar Off. voor het front geroe-
pen om hem de nieuwste Britse OZD das 
te omhangen, als dank van alle aanwezi-
gen voor zijn vele inspanningen. 
Rinus moest daarbij wel beloven om 
over vier jaar de '50-jaar' reünie te orga-
niseren,hetgeen hij 'met plezier' deed. 
Rondom gelukkig namen wij afscheid 
van elkaar onder onze oude kreet 'Hit the 
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road Jack',en met de toezegging 'tot de 
OZD reünistenbijeenkomst maar in ieder 
geval tot over vier jaar!' Met dit goede 
voornemen is weer een onvergetelijk 
kostelijke dag afgesloten - met aller dank 
aan Rinus Peperkamp. 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrond  
Hr.Ms. Dolfijn (3) maakte in 1962 een - 
niet geplande- wereldreis van tien maan-
den. 
Op 23 januari vertrokken uit Den Helder 
voor een oefenreis van zes weken met 
smaldeel 5 in de Caribische wateren, is 
de boot, tezamen met Hr.Ms. Zeeleeuw 
en twee jagers, op 14 maart vanuit de 
Antillen doorgestuurd naar (toen nog Ne-
derlands) Nieuw Guinea. 
Via Manzanillo (Mexico) en Guam, arri-
veerde deze eerst gebouwde drie cylin-
derboot in april in Hollandia. Na oefenin-
gen met eigen jagers, fregatten en Neptu-
ne- patrouillevliegtuigen, verrichtte de 
DLF, vanuit haar basis Biak, twee pa-
trouilles van een maand. 
De eerste, tegen mogelijke Indonesische 
infiltraties vanuit Ceram en de Kei- en 
Aroeeilanden, was spannend en succes-
vol. Baaien zijn op periscoopdiepte inge-
varen, foto's gemaakt, vijands meldingen 
verzonden - en bijna is het Indonesische 
troepentransportschip Multatuli getorpe-
deerd. 
Halverwege de tweede patrouille - met 
als opdracht om in de haven van Ambon 
schepen aan te vallen -,is de boot terug-
geroepen omdat inmiddels tot een wa-
penstilstand was besloten. 
De terugreis ging via Singapore, Karachi, 
Aden en Napels(?). Op 22 november 
meerde de boot af in Den Helder. 
Zoals Commandant Just Roele in zijn 
rapport schreef: “De geoefendheid van 
het personeel was zeer goed. 
Iedereen begreep dat het hier geen oefe-
ning betrof en werkte ten volle mee. Het 
moreel was uitmuntend. Ondanks de vele 
weinig plezierige aspecten van het ver-
blijf in NNG, is er steeds een bijzonder 
opgewekte geest aan boord gebleven”. 
Deze geest manifesteerde zich weer ten 
volle tijdens deze derde reünie! 
 

SONO Jan Willem van Waning 

Bemanning Dolfijn 1962 

Meer info op     http://www.volkskrantblog.nl/bericht/71458 
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Special gemaakt insigne 

“Rondom gelukkige” reünisten met organisator Rinus Peperkamp links op stoel 

Vertrek Hr.Ms. Dolfijn uit Biak in 1962 - 
met verboden Papoea-Barat vlag in top 
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