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Foto voorzijde: 
Dundee Submarine Memorial 

 
Met dank aan G. Horneman voor het aan-

leveren van alle foto’s in Dundee 

 
 
 
 

In Memoriam  
 

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

 23 augustus 2009 Jan van Gigch  53 jaar Helmond 
 10 oktober 2009 Jan Vermeulen 89 jaar Amsterdam 

 
Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

Van de Voorzitter 

Van de Voorzitter blz.   1 
Zestig jaar NAVO—Haar eigen vijand blz.   3 
Cap’s blz.   5 
De Örzel” (Adelaar) Onderzeeboot blz.   7 
Still on Patrol blz.   9 
De Onderzeebootbasis te Dundee blz. 14 
Twee broers bij de Onderzeedienst blz. 16 
Het leven van twee broers bij de OZD blz. 19 
Monument O-1 blz. 21 
Minister bezoekt Onderzeedienst blz. 22 

Ook dit jaar heeft de herfst weer haar 
opwachting gemaakt met het vallen van 
de bladeren, haar stormen op zee en de 
gebruikelijke politieke deining op de vas-
te wal. Onderwater deren stormen en dei-
ning ons niet zo - dat weten wij als erva-
ringsdeskundigen maar al te goed - ech-
ter het weer “boven” bepaalt wel je tac-
tiek “onder”. Gedurende het afgelopen 
jaar was er dan ook voldoende deining in 
Den Haag en Den Helder: politieke res-
pectievelijk militaire deining. Maar in 
beide gevallen heeft dat voor ons oud 
onderzeebootmannen en de huidige on-
derzeebootmannen goed uitgepakt. Den 
Haag besloot namelijk dat Nederland on-
derzeeboten zal hebben en houden; Den 
Helder heeft de naam “Onderzeedienst” 
heringevoerd. 
 
De wetenschap dat de Onderzeedienst 
blijft voortbestaan, heeft de motivatie 
van het huidige onderzeedienstpersoneel 
een geweldige “boost” gegeven. En te-

recht: want zij hebben ook in de onzeke-
re tijden - die gelukkig nu achter hen lig-
gen - de fakkel hooggehouden en verdie-
nen daarvoor een groot compliment. 
 
Echter ook voor alle leden van de reünis-
tenvereniging is het voorbestaan van 
“onze Onderzeedienst” een zeer heuge-
lijk feit. Onze inspanningen die wij in de 
loop der jaren hebben gegeven, zijn dus 
niet voor niets geweest. De “Bewapende 
Zeemeermin”, die wij een zeer warm hart 
toedragen, zal een boegbeeld blijven van 
de Nederlandse defensie - en dat stemt 
tot grote vreugde. 
 
Ik wens u allen, samen met hen die U lief 
zijn, gezellige feestdagen en een gezond, 
voorspoedig en gelukkig jaar 2010 toe en 
hoop velen van U weer te mogen ont-
moeten op onze reünie. 
 
 

Driekus Heij 
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Contributie 
De minimale contributie bedraagt € 5 per jaar, buitenland leden € 10 per jaar i.v.m. de 
hoge porto kosten.    IBAN: NL57INGB0003928464 BIC: INGBNL2A 
Betaling moet voor 1 maart overgeschreven zijn, wil men als lid ingeschreven blijven. 
Zij die reeds lid zijn, krijgen in de december KVO een acceptgiro bijgesloten. 
 

Gironummer vereniging: 39.28.464 
t.n.v. Onderzeedienst Reünistenvereniging 
Jolstraat 74 
1784 NL  Den Helder 



 

In de eerste week van april 2009 be-
stond de NAVO zestig jaar: Als een on-
gelukkig misverstand of als een misver-
staan geluk? 
 
DOOR KO COLIJN 
 
HET IS EEN SLEETSE ANEKDOTE, maar 
de oudere atlantici kunnen er om grinniken. 
Bij de openingsceremonie van de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie in 1949 
stemde het huisorkestje van het Amerikaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken het koper 
en de violen, de ministers van Buitenlandse 
Zaken hieven het glas, de alliantie was gebo-
ren. Was het toeval of was hier sprake van 
een ragfijne Amerikaanse regie? Hoe dan 
ook, de blazers en strijkers begonnen met 
Gershwins ‘I’ve got plenty of nothing’ en 
speelden vervolgden ‘It ain’t necessarily so’. 
De NAVO bestaat volgende week zestig jaar 
en een beetje cynicus zou de hele geschiede-
nis van het bondgenootschap in die twee ti-
tels kunnen samenvatten. ‘I’ve got plenty of 
nothing’: een verzameling staten die in vre-
destijd hun eigen gang gaan, elkaar niet ver-
staan, ruziënd over contributie en gebrek aan 
solidariteit, lijdend aan een chronische midli-
fe crisis. ‘It ain’t necessarily so’: een bond-
genootschap (van nu twintig leden) die ge-
zworen hebben elkaar in tijd van nood te 
hulp te snellen, maar als het dan een keer 
menens is, wegduiken of vriendelijk be-
danken en het liever op eigen houtje doen. 
Je zou er ook minder somber tegenaan kun-
nen kijken. Als de zestigjarige verjaardag op 
4 april weer met muziek wordt opgeluisterd, 
zal de kapel misschien ‘T will survive’ in-
zetten. Het glas halfvol dus, en misschien 
zelfs meer dan dat, want de supporters van 
de NAVO vinden de eerste diagnose veel te 
negatief en leggen je stellingen voor die niet 
makkelijk te ontkrachten zijn. 
De NAVO won de koude oorlog. 
De NAVO is niet alleen een bondgenoot-
schap dat de oorlog buiten haar deur heeft 
weten te houden, maar is ook zelf een zone 
van vrede geworden. 
De NAVO werd na de koude oorlog niet be-
graven, maar bestaat nog altijd. 
De NAVO is populair, veel landen willen er 

lid van worden. 
De NAVO haalt kastanjes uit het vuur, ze is 
de enige club in de wereld die razendsnel 
uitvoering kan (en wil) geven aan vredesre-
soluties van de Verenigde Naties. 
 
GEHEIMZINNIGE LIJM 
De NAVO bestaat, kortom. Maar als een on-
gelukkig misverstand of als een misverstaan 
geluk? Ach, nog maar eens een oude anek-
dote te hulp troepen. Churchill zuchtte aan 
het eind van de Tweede Wereldoorlog: ‘Het 
enige dat erger is dan strijden met Geallieer-
den, is strijden zonder ze.’ Wie zo’n uit-
gangspunt kiest, kan nauwelijks teleurgesteld 
zijn en wil de NAVO niet kwijt. Erg logisch 
is Churchills uitspraak natuurlijk niet, want 
wat blijft er van een ‘bondgenoot’ over als je 
er niet samen mee wil vechten? Dat is nu 
precies het geheim van de NAVO. De club-
leden zijn door een geheimzinnige lijm met 
elkaar verbonden, maar van echte liefde is 
nooit sprake geweest. 
De dreiging van de Sovjets was natuurlijk 
het gemeenschappelijk bindmiddel, niemand 
behalve de Verenigde Staten was in staat het 
Rode Leger te stuiten als het naar Katwijk of 
Duinkerken zou willen opmarcheren. In Jalta 
had president Roosevelt collega Stalin toe-
vertrouwd dat hij Amerikaanse soldaten 
hoogstens nog twee jaar in Europa zou kun-
nen houden, een bijna onvoorzichtige sug-
gestie dat de weg naar de Noordzee daarna 
open lag. Maar zo simpel lag het niet. Twee 
keer hadden de Amerika Europa van een 
oorlog verlost. Moest het zich net als in 1918 
in de eigen schulp terugtrekken en alles weer 
in de soep laten lopen? Of moest het, als ver-
reweg de sterkste natie van de wereld en mét 
atoombom, het isolationisme van zich af-
schudden en zich blijvend met het wereld-
veiligheidsmanagement belasten? 
De animo voor een heuse alliantie was niet 
zo groot. Het zou een scheve deal zijn: 
Amerika zou betalen, vechten en dus risico 
dragen, de rest kon prettig meeliften. Zou het 
voor Washington niet veel voordeliger zijn, 
zijn eigen bondgenoten, en vooral zijn eigen 
momenten te kiezen? Toch won de bredere 
calculatie het. De Transatlantic Bargain, 
zelden zo fraai beschreven als veertig jaar 
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meer zou hij een oorlog ‘in commissie’ wil-
len voeren, waarbij hij voor elke bombar-
dementsvlucht alle NAVO-hoofdsteden even 
moest bellen of hij dit of dat doel mocht be-
stoken. Dat klonk alsof het niet alleen de eer-
ste, maar ook de laatste keer geweest was. 
In 2001 stortte Al Qaida zich op de Twin To-
wers en het Pentagon. Een duidelijk artikel 5 
geval: een aanval op een van de bondgenoten 
zal worden beantwoord door allen. De Ame-
rikanen weigerden beleefd. De NAVO 
mocht wat klusjes doen, maar het grote werk 
in Afghanistan deden de Amerikanen liever 
zelf met wat uitverkoren vrienden. De NA-
VO likte zijn wonden. Eerst leren vechten, 
was de boodschap van de regering Bush in 
2002 aan het bondgenootschap. ‘De wereld 
van de eenentwintigste eeuw is groot en ge-
vaarlijk en Amerikaanse soldaten moeten 
overal voor veiligheid zorgen. Als de NAVO 
zijn nut wil bewijzen, moet het een snelle in-
terventiemacht opzetten, een NATO Respon-
se Force.’ Die kwam er. 
Een hypermoderne macht van vijfentwintig-
duizend man die binnen een maand op zijn 
Amerikaans, en onder leiding van Amerika, 
kan ingrijpen op de verste hot spots in de 
wereld. Hoe vaak gebruikt en wanneer? Nul 
keer, maar om het niet te sneu te maken, toch 
even ingezet bij orkaan- Katrina en een grote 
aardbeving in Pakistan. Fijn, maar het had 
dus niets met militaire crisisbeheersing te 
maken. Had Donald Rumsfeld ooit aan een 
rol voor de NAVO gedacht toen hij operatie 
Iraqi Freedom liet plannen? ‘Geen moment,’ 
was zijn antwoord. 
Een nieuwe lakmoesproef werd de NAVO 
opgelegd met de ISAF- missie in Afghanis-
tan. Sommige Amerikaanse generaals had-
den er van tevoren al spijt van: die lui kun-
nen of willen niet vechten, zei Barry Mc 
Caffrey in 2005. 
Na bijna vier jaar is de situatie weinig an-
ders. Smeekbeden en ultimatums om extra 
troepen bij de NAVO-partners hebben wei-
nig opgeleverd, behalve irritatie bij de VS 
over luie en incompetente bondgenoten. Se-
cretaris-generaal De Hoop Scheffer heeft de 
NATO Response Force twee jaar geleden 
zelfs moeten uitkleden om wat extra’s voor 
de ISAF-missie te kunnen doen: typisch ge-

geleden door Harlan Cleveland, was dat de 
NAVO een manier voor de VS was om eigen 
veiligheid goedkoop, efficiënt en legitiem te 
organiseren. Ze was een middel om nieuwe 
oorlogen onder de bondgenoten zelf in Euro-
pa te voorkomen; te voorkomen dat zwakke 
en kleine landjes als Nederland in angstige 
neutraliteit zouden vluchten en geen cent 
zouden spenderen aan de verdediging van 
West-Europa; Amerikaanse operaties niet 
onder één maar onder veel vlaggen te kun-
nen uitvoeren; het inschakelen van de Duit-
sers, omstreden en gehaat maar met hun on-
tegenzeggelijk militaire kracht nodig in de 
afweer tegen de Russen, op verteerbare wijze 
in te zwachtelen; en een praatclub te hebben 
waarin iedereen het gevoel had serieus te 
worden genomen en mee te beslissen over 
destiny decisions - de zaken die de verslagen 
Europeanen anders misschien als het noodlot 
over zich heen zouden laten komen. 
Daarom lieten de Amerikanen zich die mo-
lensteen toch maar om de nek hangen en 
aanvaardden ze de praatmachine die Cleve-
land ‘dat bastaardkind van wederzijds ver-
trouwen en wederzijds wantrouwen’ noem-
de. 
 
ALLE HOOFDSTEDEN BELLEN 
Ja, je kunt twee geschiedenissen van de NA-
VO schrijven: een bloemlezing van ruzie en 
een van harmonie. Laten we dat nu niet 
doen, het bastaardkind is een bastaardoudje 
aan het worden en op je zestigste verander je 
niet meer en maak je er het beste van. Op die 
leeftijd heb je geen succes of je raakt er niet 
meer opgewonden van, en van een ruzie lig 
je niet wakker. Of dat laatste misschien toch? 
Het laatste succes van de NAVO dateert uit 
de jaren negentig, toen de Organisatie on-
danks sombere voorspellingen - Oost West 
conflict voorbij, dan ook geen NAVO meer - 
niet het loodje legde bij gebrek aan vijanden. 
Zo bezien was de NAVO- interventie in 
Kosovo (1999) ook niet meer dan een laatste 
rimpel van dat conflict - een luchtbombarde-
ment waarmee een communistische autocraat 
uit Belgrado op zijn nummer werd gezet. 
Maar was dat eerste serieuze gevecht dat de 
NAVO voerde ook een succes? Generaal 
Wesley Clark dacht er anders over, nooit 
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val van het ene gat met het andere vullen. 
Met forse tegenzin heeft de huidige minister 
van Defensie Robert Gates zijn woede inge-
slikt en, nu samen met zijn nieuwe meester 
Obama, besloten om de Afghanistan missie 
verder te Amerikaniseren. Weer dreigt de 
NAVO langs de lijn te worden gezet, koppen 
de Amerikaanse kranten. De tweede man van 
het zuidelijk commando in Afghanistan, de 
Amerikaanse generaal John Nicholson, wond 
er vorige week in de Washington Post geen 
doekjes om. Als we deze oorlog nog willen 
winnen, dan moet het vanaf nu wel anders.’ 
De Amerikanen zullen de oorlog overnemen, 
want zolang de NAVO het doet, betekent het 
dat elk land het in zijn eigen provincie op 
zijn eigen manier doet. De Canadezen, Brit-
ten en Nederlanders zullen het merken als de 
Amerikaanse soldaten komen instromen: met 
Canadahar, Helmandshire and Uruzdam zal 
het dan gauw afgelopen zijn. 
En daar hebben we de levensvraag van de 
zestigjarige dan wel te pakken. De grootste 
tegenstander van de NAVO is de NAVO zelf 
Bang gemaakt dat de Amerikanen de stekker 
er toch eens uit zullen trekken, heeft de NA-
VO duizend keer de mantra ‘we can’t afford 
to fail’ herhaald. Als de NAVO deze missie 
niet aan kan, welke dan wel?’ vroeg de vo-
rige Amerikaanse ambassadeur bij de NA-
VO, Victoria Nuland, zich openlijk af. Aan 
Obama zal het niet liggen, hij zal het bond-
genootschap zeker nog een kans geven. 
Het failliet van het unilateralisme is als een 
reddingsboei voor de jarige. Onder leiding 
van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur, 
Ivo Daalder, zou de NAVO misschien verder 
kunnei transformeren tot een Liga van De-
mocratische Naties. Een politiek forum dat 
fraai in de oren klinkt, maar in de praktijk 
nog grote weerstand kan oproepen als het de 
pretentie zou krijgen om de rol van de be-
sluiteloze VN over te nemen inzake contro-
versiële vredesoperaties. De zestigjarige 
weet dat het nog niet afgelopen is, maar zal 
op 4 april niet vreemd moeten opkijken als 
het huisorkestje kiest voor een oude hit uit de 
jaren zestig: ‘1 just don’t know what to do 
with myself’. 
 

Vrij Nederland 28 maart 2009 

Geachte KVO lezer, 
 
Ik kan u mededelen dat de oproep om te be-
zien of er genoeg belangstelling zou zijn 
voor een OZD cap, de verwachting heeft 
overtroffen. 
Er is voldoende belangstelling om het pro-
ject te doen slagen. 
Er zijn nu al meer dan 90 personen die per 
mail of brief te kennen hebben gegeven één 
of meerdere caps, af te zullen nemen. Ook 
het Marine Museum heeft mogelijk belang-
stelling voor 100 stuks. 
Grofweg opgeteld kom ik op 270 exempla-
ren. 
Voor alle duidelijkheid, dit is voor ons een 
eenmalig project 
 
Om U enig idee te geven over welke boten 
het gaat geef ik u een opsomming 
Dolfijn1 (P47), Zeehond 1 (N73), O-21, O-
24, O-27, Zwaardvis 1 (S814), Tijgerhaai 1 
(S812), Dolfijn 2 (S811) Zeehond 2 (S813), 
Zeeleeuw 1 (S803), Walrus 1(S802), Dolfijn 
3 (S808), Zeehond 3, (S809), Potvis (S804), 
Tonijn (S805), Zwaardvis 2 (S806), Tijger-
haai 2 (S807), Zeeleeuw 2 (S803),  Walrus 2 
(S802) en de basis en het OZD wapen. 
 
Er zijn nog individuele wensen, geborduurde 
patch, of de cap ingeborduurd, wel tekst, 
geen tekst, met of zonder flipper, OZD vete-
raan, Submarine Veteran, Veteran, Veteraan. 
Diesel boats forever of Quamvis Patiens 
Acris ,(Fel, Ofschoon Geduldig Lijdend). 
Over twee dingen zijn we het allemaal eens:  
Een goede kwaliteit, en het mag absoluut 
geen opzichtig kermispetje worden. 
 
Zoals het zich nu laat aanzien (meeste ver-
zoeken) gaan we naar een geborduurde cap 
(navy Blue) met borduursel in drie kleuren, 
oranje, zilver en goud of geelkleurig. Op de 
cap, het silhouet van de boot, om een onder-
scheid te krijgen tussen dezelfde naam-boten 
(bv. Zeehond 1,2,3). De naam van de boot, 
het penantnummer.  
Op de klep van middenvoor naar links achter 
lopend, de letters ONDERZEEDIENST of 
ONDERZEEDIENST VETERAAN evt. 
doorlopend op de zijkant van de cap. 
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Op de achterzijde in het boogje boven de 
stelclip de tekst Diesel Boats Forever of 
Quamvis Patiens Acris, smaken verschillen 
natuurlijk maar persoonlijk ga ik voor het 
laatste. 
Als laatste de flipper, mogelijk op het stel-
bandje, moeten we nog even bekijken. 
 
Ook zijn we in onderhandeling met een aan-
tal bedrijven, ze vinden het een hele klus, al 
die verschillende boten en nummers, wij 
ook, dus dat schept een band. 
De een rekent per logo en (kleur) steken, de 
ander alleen per logo en per letter of ontwerp 
van logo’s en tekst of per boot (matrix), kort-
om we zoeken een goede prijs kwaliteit ver-
houding. we wachten de offertes af. 
Wat de kosten zullen zijn weten we dus nog 
niet, De prijs is ook afhankelijk van het aan-
tal bestelde caps, ze zullen ook verstuurd 
moeten worden enz.….. 
Wij streven ernaar om zo tussen de vijftien 
en twintig euro uit te komen, dus pin ons er 
niet op vast. Een redelijke prijs voor een 
unieke cap. 
Mochten de kosten te hoog worden dan stop-
pen we er mee. Het zal meevallen, een unie-
ke cap, een unieke kans. 
Welnu, voor de personen die zich nog niet 
hebben aangemeld is dit de laatste kans om 
dit binnen vier weken te doen, zodat we pre-
cies weten hoeveel caps we uiteindelijk moe-
ten bestellen en wat het gaat kosten? 
 
Bestellen kan alleen per brief of E-mail met 
de navolgende gegevens: 
- Naam, voornaam. 
- Adres en postcode.  
- Telefoonnummer. 
- E-mail. 
- Naam boot en pennant-nummer. 
- Evt. hoofdmaat (small, medium, Large) 
medium past ons bijna allemaal.  
- Evt. uw voorkeur voor het ontwerp. 
 
Deze gegevens stuurt u naar: 
Kragten, J.J. 
Leeuwerikstraat 39 
1781 ZL Den Helder 
E-mail kragtenjj@quicknet.nl 
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Wij houden u middels de KVO op de hoogte. 
 

D.B.F. 
Johan(nes) Kragten 

Medewerker Traditiekamer OZD 



  

De geschiedenis van de onderzeeboot, 
die de naam draagt van het embleem van 
de Poolse staat, is zeer uitzonderlijk om-
dat deze buiten de grenzen van de Poolse 
geschiedenis treedt en andere landen er 
bij betrekt: Nederland, Estland, Duits-
land, de Sovjet –Unie, Groot Brittannië 
en Noorwegen. 
De “Orzel” was een van de weinige on-
derzeeboten, die gebouwd waren met 
steun van het Poolse Volk. Alleen de wa-
pens waren betaald door de Marine. Het 
schip was gebouwd in Nederland, waar 
de scheepswerven een reputatie hadden 
voor de constructie van onderwater voer-
tuigen. Oorspronkelijk zouden er 4 boten 
gebouwd worden, maar dat aantal nam af 
naar 3 en tenslotte zijn er maar 2 ge-
bouwd : de “Orzel”en haar zusterschip 
de “Sep.”. Het contract met de werf De 
Koninklijke Maatschappij De Schelde 
werd getekend op 29 januari 1936. De 
technische en tactische specificaties van 
het schip werden opgesteld door de afde-
ling Scheepsbouw van het Marine 
Hoofdkwartier. Het bouwproject werd 
technisch voorbereid door het Neder-
landse Verenigde Scheepsbouw Bureau 
(NEVESBU) in Den Haag. 
In de zomer van 1936 begon de bouw 
van het schip. Op 15 Januari 1938 werd 
de “Orzel”gedoopt en te water gelaten. 
Nadat de proefvaarten waren voltooid 
werd de onderzeeboot op 2 februari 1939 
overgedragen aan de Poolse Marine, ge-
paard gaande met de officiële uitreiking 
van de Poolse oorlogswimpel. De 
“Orzel” was een moderne , zwaar bewa-
pende lange afstand  en snel duikende 
onderzeeboot (binnen 50 seconde), die 
ongeveer 3 maanden op zee kon blijven. 
Op 5 februari 1939 verliet de “Orzel”de 
haven van Vlissingen en arriveerde 2 da-
gen later in de Marine  haven Oksywie. 
Op 10 Februari werd zij in Gdynia aan 
het publiek gepresenteerd. In de periode 
voorafgaande aan het uitbreken van de 

WOII opereerde de “Orzel”in de Oost-
zee, vooral in het gebied tussen Zweden 
en de Baltische Staten. Bij het uitbreken 
van de wereldoorlog, op 24 Augustus,  
was de boot volledig gevechtsklaar. 
Op 1 September verliet zij de haven met 
de opdracht om het schiereiland Hel te 
beschermen. Op 8 september werd de 
Commandant plotseling geveld door on-
bekende ziekte verschijnselen. Hij be-
sloot hierom naar Tallin te varen tenein-
de de Duitse vliegtuigen te vermijden, 
die het Noorden van Polen binnen vlo-
gen. Op 14 september kwam het schip 
aan in de hoofdstad van Estland. De vol-
gende dag echter werd zij, op bevel van 
de Estse marine, geïnterneerd op de aan-
klacht dat de “Orzel”internationale over-
eenkomsten had geschonden. De onder-
zeeboot werd tussen 2 eenheden van de 
Estse Marine afgemeerd, waarna de ont-
wapening begon. Het scheepsjournaal , 
de kaarten en persoonlijke wapens wer-
den in beslag genomen en men begon 
met de ontmanteling van het kanon en de 
torpedobuizen. De bemanning kon deze 
internering niet verkroppen en bedacht 
een plan om in het geheim te ontsnappen. 
Op 18 September, om 03.00 uur in de 
nacht, werden de 2 Estse wachten over-
meesterd, de telefoon- elektriciteit kabels 
en de meertrossen doorgesneden en de 
“Orzel”voer in het duister de haven uit. 
Ondanks het feit dat zij tijdelijk vastliep 
en dat er op haar geschoten werd, slaag-
de het schip er in om te ontsnappen. De 
achtervolging bleef vruchteloos. De ont-
snapping werd zowel door de Duitsers 
als door de Sovjet-Unie niet goed ont-
vangen en de ‘Orzel”werd hierdoor aan-
gemerkt als een bedreiging. Beide mach-
ten verordonneerden zoektochten naar de 
onderzeeboot in het zuidelijk deel van de 
Oostzee. 
De Commandant besloot om in de Oost-
zee te blijven op zoek naar doelen, zo-
lang de voorraden brandstof, voedsel en 
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camerata Kamer Orkest een tournee ge-
maakt langs alle plaatsen die direct ver-
bonden zijn geweest met de onderzee-
boot. De concerten vonden plaats in het 
kader van het Probaltica Festival 2009, 
ter gelegenheid van de herdenkingen van 
het uitbreken van de WOII. Walter Pater 
heeft dit artikel geschreven als bijdrage 
aan het programma boekje. 
 
 

water dat toelieten. Daarna zou hij naar 
Groot Brittannië doorvaren. Op 7 Okto-
ber was dat moment aangebroken en wist 
hij uit de Oostzee te ontsnappen en veilig 
de Noordzee over te steken. In de vroege 
morgen van 14 oktober kwam de 
“Orzel”aan in de haven van Rosyth. Na-
dat het schip op de Caledonian Shipyard 
in Dundee volledig was hersteld voer zij 
terug naar Rosyth om samen met een an-
dere Poolse onderzeeboot, de “Wilk”, de 
gelederen van het 2nd Submarine Squa-
dron van de Royal Navy te versterken. 
Ondanks het feit dat zij nog niet volledig 
bewapend was, slaagde de ‘Orzel”er in 
om tijdens een operationele missie het 
Duitse schip de “Rio de Janeiro”, met 
400 soldaten en een lading wapens aan 
boord, te torpederen en tot zinken te 
brengen. Hierna werd de “Orzel” volle-
dig bewapend en vertok op 25 Mei 1940 
naar zee. In de 1e week van Juni werd er 
niets meer van de boot vernomen en 
moest er worden vast gesteld dat de 
“Orzel” officieel vermist werd. De reden 
voor deze vermissing is tot op de dag van 
vandaag niet duidelijk geworden. 
Het is een traditie geworden dat ook nog 
heden ten dagen, alle Poolse marine 
schepen een eerbetoon brengen aan deze 
beroemde onderzeeboot, als zij in het 
gebied varen waar de “Orzel” vermoede-
lijk is verdwenen. Sinds 1986 heeft de 
Poolse Marine een nieuwe “Orzel”. In 
1992 werd de oude “Orzel”nog geëerd in 
Noorwegen met een monument ter herin-
nering aan het tot zinken brengen van de 
“Rio de Janeiro”. In 2008 is er een seri-
euze poging gedaan om de “Orzel”te vin-
den. Deze poging, georganiseerd door 
het Maritieme Search Agency in Gdynia 
en het Sea Institute in Gdansk, leverde 
helaas niets op. 
De “Orzel” is still on patrol. 
 
Gefascineerd door de geschiedenis  van 
de “Orzel” heeft het International Multi-

De Orzel heeft de “Rio de Janero” tot zinken gebracht 
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vitale voorraden vervoerden naar de Sov-
jet Unie. De Tirpitz was daar een van de 
meest gevreesde vijanden. 
 
Gebruik makend van de inlichtingen, die 
beschikbaar kwamen ,nadat de Enigma 
code was verbroken , en geleverd werden 
door agenten in de bezette gebieden, wa-
ren de Dundee submarines in staat om de 
Duitse U-boten het leven zuur te maken 
voordat deze de konvooien konden aan-
vallen en in een later stadium de gealli-
eerde schepen die op weg waren om de 
landing in Normandie te ondersteunen. 
In nauwe samenwerking met de RAF 
slaagden de Dundee submarines er in om 
aanvallen uit te voeren en om speciale 
agenten te landen diep in vijandelijk ge-
bied , in de Noorse fjorden. 
De Vrije Franse onderzeeboot Rubis leg-
de een mijnenveld en torpedeerde vijan-
delijke schepen in de Noorse wateren en 
de Golf van Biskaje. Een andere Franse 
onderzeeboot, de Minerve, slaagde erin 
om zwaar beschadigd door dieptebom-
men toch nog terug te komen in Dundee. 
HMS Satyr vernietigde een U-boot, ter-
wijl HMS Venture er in slaagde om een 
vijandelijke onderzeeboot te torpederen 
in de situatie dat ze beiden onderwater 
voeren. Dit zijn een paar verhalen van de 
moedige en geslaagde missies van de 
Dundee submarines. Er is echter een ho-
ge prijs betaald voor de successen: 6 On-
derzeeboten en 296 bemanningsleden 
gingen verloren. 
Het allereerste verlies van de Royal Na-
vy was HMS Oxley, die de haven van 
Dundee verliet op 4 september 1939, een 
dag nadat de oorlog was uitgebroken. Op 
10 September was zij het slachtoffer van 
een tragisch geval van verkeerde identifi-
catie door een eigen onderzeeboot, toen 
zij het patrouillegebied van HMS Triton 
binnen voer en getorpedeerd werd. 55 
Bemanningsleden verloren hierbij het 
leven.  

Dundee Submarine base 1939-1945 
 
Als de donkere oorlogswolken zich op-
stapelen in de zomer van 1939 arriveert 
het 2e submarine flotilla van de Royal 
Navy op de rivier de Tay in Dundee, ten-
einde een oorlogsbasis in te richten. De 
Dundee submarines waren al gauw op 
patrouille op de Noordzee, en de stad zou 
6 jaar lang een belangrijke rol spelen als 
geallieerde basis voor onderzeeboten uit 
Polen, Nederland, Noorwegen Frankrijk. 
Onderzeeboten uit deze landen waren er 
in geslaagd om te ontsnappen uit de han-
den van de Nazi’s om zich te voegen bij 
hun Britse collega’s van het 9e Flotilla. 
Vanaf April 1940 hadden deze onderzee-
boten veel te verduren van slecht weer, 
mijnenvelden, aanvallende vliegtuigen 
en patrouillerende bovenwaterschepen 
tijdens hun patrouilles op de Noordzee 
en de noordelijke Atlantische Oceaan. 
Vijandelijke schepen werden aangeval-
len. Een van de Dundee submarines be-
schadigde het slagschip Gneisenau en 
een andere blies het achterschip op van 
de kruiser Prinz Eugen. De Dundee sub-
marines opereerden ver binnen de pool-
cirkel om konvooien te beschermen, die 
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In Juli 1944 verliet de Sovjet onderzee-
boot B-1 de haven van Dundee. Deze 
voormalige Britse onderzeeboot HMS 
Sunfish was op weg naar de Oostzee. 
Ook zij werd het slachtoffer van een tra-
gische vergissing van de RAF, die de on-
derzeeboot identificeerde als een Duitse 
U-boot. Alle 50 bemanningsleden kwa-
men om. 
De buitengewone verhalen over de bij-
drage van de Dundee Submarines aan de 
geallieerde overwinning in de WOII zijn 
onbekend gebleven sinds 1945. Nu ech-
ter zal het Dundee Submarine Memorial 
een permanent eerbetoon brengen aan de 
dappere onderzeeboot bemanningen en 
anderen, die de Tay-side verlieten om 
een missie uit te voeren. Het Dundee 
Submarine Memorial  zal echter bovenal  
een blijvende herinnering zijn aan de 296 
onderzeebootmannen en commando’s die 
nog “Still on Patrol” zijn. 
 
Op 17 September 2009 werd op de kade 
van het oude Victoria Dock, in de haven 
van Dundee het Dundee Submarine Me-
morial onthuld. Op de plaats waar 70 jaar 
geleden onderzeeboten lagen afgemeerd 
om voorbereidingen te treffen om te ver-

(Vervolg op pagina 13) 

De Nederlandse onderzeeboot O-13 ver-
dween tijdens een patrouille op de 
Noordzee in Juni 1940 vermoedelijk is 
zij in een Duits mijnenveld gelopen. De 
34 bemanningsleden zijn omgekomen. 
De grote Britse mijnenlegger onderzee-
boot HMS Thames onderging een zelfde 
lot. Zij verging in Augustus 1940 tijdens 
de terugkeer van niet geslaagde aanval 
op de Gneisenau toen zij in een mijnen-
veld liep. 62 bemanningsleden kwamen 
om. 
De Nederlandse onderzeeboot O-22 is 
nooit terug gekeerd van een missie in no-
vember 1940 zij is vermoedelijk op een 
mijn gelopen ten zuidwesten van Noor-
wegen. 45 bemanningsleden kwamen 
om. 
12 Noorse en Britse commando’s waren 
geland door de Franse onderzeeboot Ju-
non om een aanval uit te voeren op een 
grote energie centrale bij Bodo, in Noor-
wegen in september 1942 (Operatie Mus-
ketoon). Een Noorse commando werd 
gedood in een vuurgevecht en 7 Britse 
commando’s werden gevangen genomen, 
nadat zij springladingen tot ontploffing 
hadden gebracht bij de centrale, die 
zwaar beschadigd werd. De gevangen 
genomen commando’s kwamen terecht 
in het concentratiekamp Sachsenhausen, 
waar ze geëxecuteerd werden. 
De Noorse onderzeeboot Uredd verliet 
Dundee in Februari 1944 om 
commando’s te landen voor de Operatie 
Seagull, een missie om een grote Noorse 
fabriek te verwoesten, die grondstoffen 
leverde voor de Duitse oorlogs industrie. 
Tegelijk zat aan boord een agent, die de 
Operatie Upsilon moest uitvoeren.  Hij 
moest een verbindings netwerk opzetten 
om vijandelijke scheeps bewegingen te 
rapporteren. Helaas liep de Uredd op een 
mijn, tijdens de nadering van het lan-
dingsgebied in de buurt van Bodo. 35 
bemanningsleden en alle commando’s 
kwamen om. 
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deur in London, Mr. P. Waldeck was 
aanwezig namens de Koningin. De Ko-
ninklijke Marine was vertegenwoordigd 
door de plaatsvervangend Commandant 
der Zeestrijdkrachten, Schout bij Nacht 
W. Nagtegaal en de Groeps Oudste van 
de Onderzeedienst Kapitein ter Zee P. de 
Harder. Rob Segaar en Robin Snouck 
Hurgronje namen de honneurs waar voor 
de Onderzeedienst Reünisten Vereni-
ging. Na afloop van de officiële plechtig-
heid werd door de kleindochter van een 
van de opvarenden van de O-22 bloemen 
gelegd bij de stenen van de beide Neder-
landse onderzeeboten. De dag werd be-
sloten met een lunch voor genodigden 
aan boord van Hr. Ms. Mercuur, die voor 
deze gelegenheid speciaal naar Dundee 
was gevaren. Tenslotte wil ik nog graag 
vermelden dat de Koninklijke Marine, 
het Marinemuseum en het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie zeer 
waardevolle bijdragen hebben geleverd 
aan de totstandkoming van dit indruk-
wekkende monument. 

 
De redactie 

trekken voor hun oorlogs patrouilles staat 
nu een indrukwekkend monument. Een 
zwart glanzende granieten steen met de 
silhouetten van de 6 onderzeeboten als 
gaten uitgehakt. Aan weerszijden staan 
de verschillende stenen van de boven ge-
noemde onderzeeboten opgesteld. De 
namen van alle bemanningsleden zijn in 
het zwarte graniet gegraveerd. Het gehe-
le monument is strak en simpel, maar 
daardoor des te indrukwekkender. 
Met een volledig militair ceremonieel 
werd het monument door de Hertog van 
Gloucester, als vertegenwoordiger van de 
Koningin Elizabeth, onthuld. 
Onder de vele aanwezigen waren verte-
genwoordigers van alle landen, waar de 
Dundee submarines vandaan kwamen, 
Frankrijk, Noorwegen, Polen, Rusland en 
Nederland. Hare Majesteits Ambassa-

(Vervolg van pagina 10) 
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  Hr.Ms. Ambassadeur met zijn vrouw C. Waldeck en 
 Schout bij Nacht W. Nagtegaal 



Dundeese cen-
trum. 4) De offi-
cieren  betrokken 
het  “submarine- 
castle” Mayfield 
met zijn uitste-
kende accommo-
datie en zijn bij-
behorende terrei-
nen waarop het 
mogelijk was alle 
soorten van sport 
te beoefenen. Dit 
complex, werd ca. 
2 maanden later 
door VAS voor de gehele onderzeedienst 
overgenomen, verbeterde de personeels-
accommodatie. Evenzeer was zulks het 
geval met de technische inrichting van de 
basis. Aanvankelijk was de Nederlandse 
Onderzeedienst aangewezen op de Neder-
landse kustvaarder MULAN en na 19 au-
gustus bovendien op de AMSTEL-
STROOM, welke schepen als drijvende 
magazijnen dienst deden. In 1944 be-
schikte bv. het Nederlandse gedeelte over 
een behoorlijk uitgeruste werkplaats, ge-
combineerd voor Technische Dienst en 
Torpedodienst. Daar werden met “eigen 
middelen” tappen voor koersregelaartol-
len gemaakt, terwijl onder meer ook een 
groot deel van de mechanische onderde-
len van de torpedobuizen voor Hr.Ms. O-
19 werd vernieuwd. Aan het Camper-
downdock was een Nederlandse accu-
werkplaats verschenen waar onze batterij-
en werden uitgebouwd, ingebouwd en 
geformeerd, ter voorziening, in het enor-
me oorlogsverbruik op dit gebied; zie 
hoofdstuk 1.1.30: bijlage 2. 
Ook was er een centraal magazijn van 
Nederlandse onderdelen van afwijkend 
model en er was een groot magazijn, “up 
the hills” in Lockee, waarvan menigeen 
het bestaan nimmer . vermoed zal hebben 
en waar grote en moeilijk vervangbare 
reservedelen veilig waren opgeslagen. 
Er was een goede torpedoplaats, waar de 

Te Dundee werd een gemengde Brits-
Nederlands-Frans-Pools flottielje ge-
vormd, welke gedurende de gehele oor-
log gehandhaafd bleef onder latere toe-
voeging van de Noorse en Russische 
boten en die te boek liep onder “Ninth 
Submarine Flotilla”. 
 
Aanvankelijk was de huisvesting van het 
personeel en materieel zeer gebrekkig. Op 
de aangewezen commandant van  
“S-nine”, captain J.G. Roper R.N. 2) rustte 
de onoverzichtelijke taak om uit het com-
plex jamfabriek- weeshuis- havenloodsen 
en later het aspirant onderwijzeresjes- 
pensionaat, een onderzeebootbasis op te 
bouwen welke aan de te stellen oorlogsei-
sen moest voldoen, en tegelijkertijd het 
operationele bevel te voeren over het on-
derzeebootmaterieel van de Geallieerde 
Marines, wier onderzeeboten geleidelijk 
aan op Dundee werden gebaseerd. De ha-
ven van Dundee bestond uit een aantal 
kaden langs de noordelijke oever van de 
rivier Tay, waar de ligplaatsen door de 
grote breedte van het water geheel onbe-
schut zijn tegen zuidwestelijke stromen. 
Het grote verval dat de rivier heeft, maakt 
die ligplaatsen bovendien weinig geschikt 
voor kleinere schepen. Om hieraan tege-
moet te komen had men enige bassins 
aangelegd, welke door sluisdeuren van de 
rivier waren afgesloten, zodat het verval 
er niet van invloed was. Deze bassins, die 
slechts bij hoogwater binnengevaren kon-
den worden, liepen te boek onder de na-
men Victoriadock en het Camperdown-
dock. 3) Aanvankelijk werd het personeel 
ondergebracht in een jamfabriek, terwijl 
de officieren waren ondergebracht in het 
weeshuis. Later verbeterde de accommo-
datie - zij het dan ook dat die voor de kor-
poraals en manschappen noodgedwongen 
nimmer boven een “tijdelijk oorlogspeil” 
uitkwam. Hieraan werd tegemoet geko-
men door de “Verlofhotels” in Pitlochry 
en Eddingburgh en vooral door het stich-
ten van de kantine “Hollandhouse” in het 
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wijze rechtstreeks bij de "vice-admiraal 
Submarines" voor te brengen indien hij 
ten aanzien van de uitgaande operatiebe-
velen ernstig van inzicht verschilt met de 
Britse bevelhebber. 
4. Het is van het grootste belang, dat de 
Koninklijke Nederlandse Marine in Groot 
Britanië zoveel mogelijk bijdraagt tot de 
uiteindelijke overwinning. 
Al het mogelijke moet gedaan worden om 
een volkomen medewerking te verkrijgen. 
 
1) Zie ook: Van Leyen, 100 jaar torpedo-
bedrijf Marineblad 85 (1975), pag. 264-
267. 
 
2) Captain J.G. Roper is bij het nadert 
eind van de oorlog `on active service', bij 
een vliegongeval gesneuveld. 
 
3) Dit dok is vernoemd naar de Slag bij 
Kamperduin op 11 oktober 1797, de 
grootste verwinning van de Engelsen op 
de Nederlandse Zeemacht behaald. De 
Britse bevelhebber Duncan kreeg na de 
slag een landgoed bij Dundee. 
 
4) Het Hollandhouse werd opgericht na-
dat een goed bedoelde, maar minder ge-
slaagde, kantine, opgericht door de Dun-
dee Roterians, een zachte dood was ge-
storven. Het nieuwe en eigen onderkomen 
was een succes en voldeed - voor de volle 
100% - aan de gevoelde behoefte; niet in 
het minst door de uitstekende zorgen van 
de `bazen'; aanvankelijk schipper Brock-
bernd, later sergeanthofmeester van 
Stockum en, niet te vergeten Elisabeth. 
Cf. Quint, in Veertig jaar Onderzeedienst. 

 
G. Horneman  

 
Het artikel over Dundee staat in deel 1 
van de nog te verschijnen delen (vier 
delen) over de Geschiedenis van de Ne-
derlandse Onderzeedienst in WOII bij 
Uitgeverij Aspekt in het voorjaar 2010 
(misschien zelfs nog december 2009). 

Britse Mark VIIIxx en desnoods de ex-
Duitse G 7 AD de boventoon voerden in 
plaats van de stokoude Mark II’s en de 
weinig betere TV’s en het conglomeraat 
van Nederlandse torpedo’s (III 45 IV ‘45 
en 1 t/m V 53 ‘ers) welke geleidelijk aan 
waren verschoten of “bedankt”. 
Vanzelfsprekend werden alle hulpmidde-
len “gepoold” en als het nodig was, laste 
b.v. de Hollandse lasser voor Britse repa-
ratiewerk op een Poolse boot, terwijl de 0 
14 voer met Amerikaanse, Canadese en 
Britse naaldhuizen in zijn diesels. 
 
Instructie van de SODS. 
De eerste commandant die het bevel voer-
de over het Nederlandse gedeelte van de 
basis was de kapitein-luitenant ter zee C. 
Hellingman, onder de Engelse naam van 
“Senior Officer Dutch Submarines 
(SODS)”. 
Door de Bevelhebber van de zeestrijd-
krachten in Londen was voor SODS de 
volgende instructie vastgesteld: 
1. De Senior Officer Dutch Submarines is 
belast met het administratieve bevel over 
alle in Groot Britannië aanwezige Neder-
landse onderzeeboten over de aan de on-
derzeeboten toegevoegde torpedoboten en 
hulpvaartuigen en over het bij de onder-
zeedienst geplaatste personeel. 
Alle interne personeels- en interne materi-
ële zaken dezer schepen en vaartuigen 
zijn aan zijn gezag onderworpen. 
2. In verband met de afhankelijkheid van 
de Britse Marine wat reparatie-
inrichtingen en werkzaamheden betreft, 
zal hij de materiële voorzieningen voor 
schepen en inrichtingen bespreken met de 
Britse autoriteit, die hierover is gesteld. 
3. De operatiebevelen werden door de 
Britse autoriteit rechtstreeks aan de boot-
commandanten gegeven. De SODS krijgt 
evenwel een afschrift van alle bevelen. 
Bij de bespreking van de operatiebevelen 
is hij tegenwoordig. Hij stelt zich geheel 
op de hoogte van de draagwijdte van de 
bevelen. Hij heeft het recht op zijn ziens-
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T ijdens de reünie van Hr.Ms. To-
nijn op 28 augustus 2009 in Den 

Helder vroeg ik aan Driekus Heij of het 
vaak voorkwam, dat 2 zoons uit 1 ge-
zin bij de OZD dienden. 
Volgens Driekus was het niet uniek, 
maar toch wel redelijk zeldzaam. Hij 
vroeg mij of ik het verhaal van mijn 
broer en mij wilde plaatsen in “Klaar 
Voor Onderwater”. 
 
Mijn naam is Liber Beem, geboren te 
Sprundel, Gemeente Rucphen op 14 
november 1955. Bij de Koninklijke 
Marine Bert Beem genoemd. 
Ik ben de jongste uit een gezin van 3 
jongens en 2 meisjes. 
 
Mijn beide broers, dienden bij de KM, 
Jan op de “bovenwatervloot” als botte-
lier en Karel bij de Onderzeedienst als 
schrijver. Drie zoons uit 1 gezin bij 
“De Baas” is enigszins zeldzaam, he-
laas waren onze ouders het niet direct 
eens met onze keuze. 
Mijn ouders zagen het niet zitten, dat  
ik maandenlang van huis zou zijn en 
deden hun uiterste best om mij van 
mijn plannen af te houden. 
Ik ging naar de Koninklijke Militaire 
School in Weert en werd “zandhaas”. 
Maar ja, de mentaliteit en het werk be-
viel mij niet echt en ik wilde toch naar 
de KM. 
Na 6 maanden Weert nam ik ontslag en 
meldde mij voor de KM. 
Ik werd goedgekeurd, op voorwaarde 
dat ik mijn gebit liet saneren. 
(De tandarts wilde dit alleen in twee 
keer doen op eigen risico, er moesten 4 
kiezen uit en 16 vullingen geplaatst 
worden). 
 
Op 24 september 1973 kwam ik op in 
Hollandse Rading en werd ingedeeld in 
bak 241 als torpedomaker. 

Hier moest ik omschakelen 
van zandhaas naar marine-
man, hetgeen prima lukte, 
behalve bij exercitie, (mijn 
handen en voeten waren ver-
keerd geprogrammeerd). 
Ook alle inentingen die ik bij 
de landmacht al had gehad kreeg ik 
opnieuw, omdat men bij de land-
macht alle medische dossiers van 
“mijn” lichting kwijt  was. 
Het gevolg was dat ik weken rondliep 
met gezwollen klieren achter mijn 
oren. 
 
Een bezoek aan de tandarts stond ook 
op het menu en de man keek uitge-
breid in mijn mond en zei dat het er 
goed uit zag. 
Ik antwoordde dat mag ook wel, alles 
was nog geen zes weken daarvoor 
gevuld, waarop hij vriendelijk vroeg 
of ik als Tpmkr naar de Onderzee-
dienst wilde. 
Aangezien dat mijn grootste wens 
was zei ik volmondig “ja” waarop hij 
antwoordde “tot volgende week”. 
Mijn nieuwe vullingen werden vak-
kundig verwijderd en vervangen door 
“drukvullingen”. 
 
Na de opleiding in Hollandse Rading 
werd ik geplaatst in Amsterdam op de 
Marinekazerne Amsterdam voor de 
periode van 9 weken. Wij, torpedo-
makers, leerden hier koperslaan en 
fijnmetaal- bewerken. 
Hierna werden wij geplaatst op Wil-
lemsoord in Den Helder om de Tor-
pedoschool te volgen en de nodige 
praktijkervaring op te doen in de tor-
pedowerkplaats van de Rijkswerf. 
Onze klas (Tocu 99) was de laatste 
klas die, naar later bleek, de klassieke 
torpedomakers opleiding volgde. Het 
dienstvak verdween na een reorgani-
satie. 

Twee broers bij de 
Onderzeedienst 
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Na in totaal 1 jaar opleiding, kwam ik 
met diverse klasgenoten bij de Onder-
zeedienst. 
Hier werd begonnen met een eerste 
theoretische kennismaking met het on-
derzeebootwapen. Op een verdieping 
van het cafetariagebouw was Bureau 
Opleidingen gevestigd en daar werd de 
theorie bijgebracht. 
 
Mijn eerste plaatsing als “takenboeker” 
werd Hr.Ms. Tijgerhaai. 
Het was een mooi en praktisch nieuw 
schip van het type 1 cylinder, met alle 
comfort en luxe aan boord die je maar 
kunt wensen. 
Een groot kombuis, een mooie was-
ruimte, een “eigen bedje” met een bed-
lampje en zelfs een trimfiets in de 
boegbuiskamer. 
Maar helaas, de majoor torpedomaker 
waarschuwde mij dat ik snel moest sla-
gen om zelfstandig de wacht te mogen 
lopen en moest zorgen dat ik nog onder 
zijn leiding examen zou doen voor 1e 
klasser. 
Hij zou namelijk van boord gaan en de 
sergeant tpmk zou worden bevorderd 
tot majoor. 
Het bleek dat deze sergeant een bloed-
hekel aan mij had en de majoor twijfel-
de er sterk aan dat ik onder het bewind 
van deze sergeant zou slagen. 
 
Iedereen die iets met torpedo’s en mu-
nitie van doen had mocht mij examen-
vragen stellen en een examencommis-
sie bestond uit ongeveer 10 personen. 
Tot ongenoegen van de sergeant slaag-
de ik met een cijfer 8 en vanaf het mo-
ment dat deze man werd bevorderd tot 
majoor werd had ik geen leven meer. 
Het voorval dat tot een echt conflict 
leidde was het feit dat ik al 3 keer had 
gewaarschuwd dat er een “natte” gra-
naat in het onderwaterseinkannon zat 
en vlak voor binnenkomst in 

Den Helder wilde deze majoor dat ik 
deze granaat “terugtrok”. 
Ik had foto’s gezien van verbrande per-
sonen die zoiets ooit gedaan hadden en 
wist dat dit verboden was, dus ik wei-
gerde. 
Na een gesprek met de commandant, 
die mij gelijk gaf, ben ik in Den Helder 
naar de personeelsofficier op de basis 
gegaan en het bleek dat de “oude ma-
joor” hem al had ingelicht. 
Ik ben terug aan boord gegaan om mijn 
plunje te pakken en binnen een half uur 
was ik overgeplaatst naar de basis. 
Hier heb ik mij nuttig gemaakt als as-
sistent op Bureau Opleidingen en met 
het handmatig maken van reservesleu-
tels. Zo kwam dat stukje fijnmetaal 
toch nog van pas. 
Dit duurde ongeveer 6 maanden en 
toen werd ik geplaatst op Hr.Ms. To-
nijn, waar ik mij direct “thuis” voelde. 
Heel wat anders zo’n 3 cylinder-type 
en veel minder comfort, maar wat een 
sfeer! 
Het was wel aanpoten met afoefenen, 
maar na 6 maanden kreeg ik mijn fel-
begeerde “Flipper”. 
De dingen die mij het meest zijn bijge-
bleven zijn de reizen naar Faslane, Gi-
braltar, Sicilië en Sardinië, de ontsnap-
pingsoefeningen, onderhoud op de 
RDM en het opwerken en inschieten 
daarna compleet met de eerste diep-
duik. 
Ook de reis naar Manchester via het 
Manchesterkanaal was leuk en in dat 
kanaal zijn wij zelfs vastgelopen. 
Een bijzondere reis was ook die naar 
de Kielerwoche, waar wij na het ont-
meren voor de terugtocht een modifica-
tie van het sail kregen. 
Naast ons lag een schip met een zeer 
groot anker en bij het ontmeren sloeg 
dat anker 2 grote gaten in het sail. De 
commandant was er niet echt blij mee 
en COZD helemaal niet. 
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Ook zijn wij tijdens een oefening ge-
raakt door een mark 37 oefentorpedo 
die een defecte diepteschakelaar had en 
zodoende dieper ging dan dat hij inge-
steld was. 
Aangezien deze verder goed werkte, 
vond hij zijn doel en maakte 2 rondjes 
rond de Tonijn, waarna hij het sail en 
het dek raakte. 
Het geluid hiervan, zoemend rond de 
boot en die twee klappen, ben ik nooit 
vergeten. 
Vrienden voor het leven waren de 
schipper en de majoormachinist, bei-
den onafscheidelijk en altijd bereid an-
deren te helpen. 
In Gibraltar moest onverwacht loge-
ment gevonden worden en dat zouden 
de twee heren wel even regelen. 
Dat hadden zij sneller gedaan dan ver-
wacht, dus kon er wel een drankje af en 
na enige tijd zouden zij via een kortere 
route terug naar boord gaan. 
De schipper wist wel hoe en zei: ‘als 
wij hier over dat muurtje springen zijn 
wij er zo”. 
Hij sprong over het muurtje en kwam 
meters lager neer. 
Een paar dagen later liep ik van de hek-
buiskamer naar de centrale en in het 
gangetje onderofficieren stond een 
mijnheer in burger die mij de weg ver-
sperde. Ik vroeg “mijnheer, wilt u zo 
vriendelijk zijn opzij te gaan?” 
Waarna de “mijnheer” mij heel vreemd 
aan keek en bromde: ”Beem, ken je mij 
niet meer?” 
De stem kwam mij bekend voor en ik 
zei: ”Verrek, schipper ben jij het?” 
De man was zo slecht terecht gekomen 
dat hij voor mij onherkenbaar was. 
Zo zijn er veel verhalen, maar als je 
vraagt wat het wezenlijke Onderzee-
dienst gevoel is, dan zeg ik: discipline, 
kameraadschap, vrijgevochten en recht 
voor zijn raap, de verantwoordelijkhe-

den die iedereen vanzelfsprekend vond  
en de ongeschreven wetten aan boord. 
Na de Onderzeedienst, ben ik naar het 
duikbedrijf gegaan en na mijn training 
op de Soemba in Den Oever werd ik 
geplaatst op Hr.Ms. Rhenen (M 455) 
als torpedomaker voor het onderhoud 
van alles wat met duiken te maken had. 
Dit was een mijnenveger die was om-
gebouwd tot duikwerkschip en boeien-
legger. 
Op 24-09-1979 was mijn laatste dag bij 
de KM en 25-09-1979 trad ik als leer-
ling-machinist in dienst bij de Neder-
landse Spoorwegen. Hier werk ik nog 
steeds, al is het wel in een andere func-
tie. 
Het kostte mij veel moeite om mij aan 
te passen aan de “burgermaatschappij” 
en het heeft lang geduurd voor ik mij 
kon schikken in het spoorwereldje. 
Het “recht voor zijn raap” was hier o.a. 
een groot nadeel, daar was men in het 
zuiden niet van gediend. 
Een voordeel van mijn diensttijd bij de 
KM is, dat ik geleerd heb wat verant-
woordelijkheid is, niet opgeven als het 
lastig wordt en indien nodig voet bij 
stuk houden. 
 
Als ik nu aan boord van het Museum-
schip Tonijn stap en de lucht ruik die er 
nog steeds hangt dan heb ik het gevoel: 
“Ik ben weer thuis”.  
 

Liber Beem 

Liber in het midden op de achterbank 



 

Het werd een periode van “afoefenen” op 
de Guppy’s. Dit lukte mede door de fan-
tastische medewerking van vele discipli-
nes aan boord. 
Na het plotselinge vertrek van de schrij-
ver aan boord van  Hr.Ms. Zeeleeuw 
vroeg men mij of ik deze plaats wilde 
invullen. Ik deed dat – toen – met pijn in 
mijn hart. Ik was zo gewend aan het ka-
meraadschappelijke op de Walrus. 
De trip onder Cdt. Jan van de Griendt 
naar de Overzeese gebiedsdelen als on-
derdeel van het Smaldeel van de Karel 
Doorman bracht hierin een verandering 
ten goede. Hij was streng maar recht-
vaardig. Iets waar ik even aan moest 
wennen na de gemoedelijke maar des-
kundige Cdt. De Bruïne van de Walrus. 
De houding en ethiek van Jan van de 
Griendt heeft in mijn verdere leven een 
grote rol gespeeld, maar daarover later. 
Na een tocht door de Caribieën en Suri-
name werd Curaçao aangedaan. Daar 
volgde de opdracht zo snel als mogelijk 
naar Nieuw- Guinea te vertrekken.  
Via het Panamakanaal, Mexico en Guam 
kwamen we in Biak aan. Daar bleek dat 
Manokwari onze thuishaven werd. 
De rol van de onderzeeboten in de wate-
ren in en rond Nieuw- Guinea was, naar 
mijn mening, niet de sterkste. Vliegtui-
gen zagen onze boten, hoe diep ook, va-
ren. Maar taken zoals het aan land bren-
gen van mariniers, maakte het verblijf in 
dit land spannend. 
Na de overdracht aan de VN Indonesië 
volgde een prachtige terugreis via Mada-
gaskar, Nigeria en Senegal naar Den Hel-
der. De wereld rond. Wie maakt dat 
mee!!! 
Terug in Nederland werd de roep om 
naar de politie te gaan, aangewakkerd. 
Op de 1e plaats omdat mijn vader zijn 
bezwaren op mijn 21e had ingetrokken en 
ik maakte geen directe kans om bij de 
Kon. Marine carrière te maken. Dit laat-

I n augustus 2009 kreeg ik van mijn 
broer Liber (binnen de Marine bekend 

als Tpmkr Bert Beem)de vraag of ik be-
reid was mijn herinneringen aan en de 
invloeden van de Onderzeedienst in mijn 
leven aan het papier toe te vertrouwen. 
Uiteraard ben ik hiertoe graag bereid. 
Tijdens de bijeenkomst ter viering van 
het 100-jarig bestaan van de OZD bleek 
dat men het redelijk uitzonderlijk vond 
dat twee broers bij de OZD hebben ge-
diend. Liber werd hier tijdens een bijeen-
komst met Oud- Tonijnvaarders weder-
om mee geconfronteerd. 
 
Samen maken wij ons verhaal. 
In 1958 maakte ik mijn ouders, die op 
dat moment in Rucphen woonden, er op 
attent dat ik graag naar de politieschool 
wilde. Mijn vader vond dit geen goed 
idee. Zoals het in die tijd hoorde luister-
de je naar je vader!!! 
Mijn 2e optie werd de Koninklijke Mari-
ne. Na de bekende route, Breda, Voor-
schoten en Hilversum, kwam ik als 
schrijver terecht op de Artillerieschool in 
Den Helder. 
Kort daarna werd onze vader ziek. Ik 
wilde op dat moment graag wat dichter 
bij mijn ouders zijn. De commandant had 
hier alle begrip voor. Overplaatsing naar 
de OZD te Rotterdam werd een feit. Een 
gouden greep voor mijn ouders en mij-
zelf. 
Onder commandant Drijfhout van Hooff 
en overste Van Rossum werd ik in de 
opleiding geplaatst als schrijver op de 
Guppy’s. Daarna volgde het “gevecht” 
voor plaatsing op een va de boten Hr.Ms. 
Walrus of Hr.Ms. Zeeleeuw. 
Een 4-tal collega’s waren in die tijd in de 
race. Het werd je best doen en opvallen!! 
In 1960 is dat gelukt. Plaatsing op 
Hr.Ms. Walrus. De toenmalige comman-
dant LTZ 1 de Bruïne en  LTZ 2 OC 
Brainich von Brainich Felth vervulden 
hierin een belangrijke rol. 
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Het leven van twee broers bij en na de 
Onderzeedienst 
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ste maakte mijn verblijf in dienst enigs-
zins uitzichtloos. 
Bij de personeelsofficier, toen ook Jan 
van de Griendt, maakte ik duidelijk dat 
ik na mijn contract stopte. Hij plaatste 
mij daarom bij Wilton Feyenoord bij de 
afbouw onderzeeboten o.a. de toenmali-
ge Dolfijn, het type 3 cylinderboot waar-
op later mijn jongste broer ging varen. 
In 1964 stapte ik binnen 3 dagen over 
van de Kon. Marine naar de Gemeente-
politie 
’s-Hertogenbosch. Daar heb ik in de ran-
gen van agent tot en met hoofdinspecteur 
vele afdelingen doorlopen. Mijn devies 
was, ingegeven door het “afoefenen” op 
een onderzeeboot, zoveel mogelijk facet-
ten van het politievak in mij op te nemen. 
Ik startte in de surveillancedienst, daarna 
wijkagent en ME- er. Via jeugd en ze-
denrechercheur werd ik kaderlid en 
groepsbrigadier. Kort daarna regionaal- 
instructeur mobiele eenheid. 
Na bevordering tot adjudant werd ik ge-
vraagd plv. korpschef te worden van het 
op te richten gemeentelijk politiekorps te 
Veghel. Een mooie uitdaging welke te 
wijten was aan mijn eerdergenoemd de-
vies en ervaring. 
De vorming van een regionale politie 
begin jaren ’90 brachten mij terug in ’s-
Hertogenbosch. 
Eerst als coördinator IBT (Integrale be-
roepsvaardigheidstraining) daarna als 
beleidsmedewerker in het district ‘s-
Hertogenbosch. 
De korpsbeheerder, de burgemeester van 
de grootste gemeente in een regio, vroeg 
mij secretaris te worden. Deze functie 
heb ik, als hoofdinspecteur, 2 jaar tot aan 
het pensioen van de burgemeester, ver-
vuld. De korpschef vroeg mij daarna een 
bureau interne zaken op te zetten. Een 
bureau dat onderzoek doet naar onge-
wenste gedragingen van politiemensen. 
Tevens is hier toen een belangrijk project 
opgezet “Ethiek en Integriteit”. Vaak heb 

ik in deze periode gedacht aan de wijze 
waarop Jan van de Griendt zijn comman-
do gestalte gaf, streng maar rechtvaardig. 
Met plezier constateer ik dat beide items, 
Ethiek en Integriteit, op de dag van van-
daag een belangrijke rol spelen binnen 
politie Nederland. 
 
In 1998 heb ik de politiedienst verlaten 
en in mijn afscheidspeech laten horen dat 
ik de wijze waarop onderzeebootmensen 
met elkaar omgaan binnen de politie al 
die jaren heb gemist. 
In 2001 overleed mijn vrouw Tineke. In 
2004 ontmoette ik mijn huidige vrouw 
Tineke en ben ik verhuisd van mijn ge-
liefde stad ‘s-Hertogenbosch naar Oister-
wijk. 
 

Karel Beem 



  

In de laatste KVO is er een vraag over 
Hr.Ms. 01. Het antwoord staat op de 1e 
blz. van het boekje “25 jaar OZD”. De 
bovenbouw lag in een bassin op een be-
tonnen onderstuk. Dit bassin was rechts 
naast de oprit naar de OZD kazerne (later 
mijnendienst). De foto is kort na de 
bouw van dit monumentje genomen, 
want later stond naast de naamplaat nog 
een zwart marmeren plaat met de dank 
van het KNMI voor de OZD hulp bij het 
meten van het magnetisch aardveld door 
prof. Vening Meinisz.  

Fred Gommers 
 
Verbazing, kijk maar op foto 2 waar nog 
een klein stukje naamplaat te zien is tus-
sen hoofd gebouwen van de mijnen-
dienst. 

Johan Kragten 
 

Copy 
De sluitingsdatum kopij voor KVO-110 

is 15 februari 2010 
Foto’s bij voorkeur in “jpg” en tekst in 

“Word” aanleveren  

Contributie 2010 
Bij deze “Klaar voor Onderwater” num-
mer 110 is een acceptgiro voor Uw con-
tributie 2010 ingesloten. Er zijn veel le-
den die meer dan de minimale contribu-
tie van € 5,00 storten. 
Het financiële beleid van de vereniging 
is gebaseerd op dit meerdere. U wordt er 
op gewezen dat de ‘contributie 2010 
voor 1 maart 2010 betaald moet zijn. 
Buitenland leden worden nadrukkelijk 
gevraagd geen cheques op te sturen, om-
dat verzilveren zeer hoge kosten met zich 
meebrengt. 
Onze voorkeur gaat uit naar Online ban-
king. 
 

Uw penningmeester 
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Aankondiging 
Reünie 2010 

 
Woensdag 21 april wordt de 

jaarlijkse ALV & Reünie in het 
 Evenementen Centrum Amster-

dam “ECA” Marine kazerne 
Amsterdam gehouden. 

Vergeet het niet in Uw agenda 
 te schrijven 

1 

2 
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G. Kowalski 

27 oktober 2009, 13.47 uur 
 
Minister Eimert van Middelkoop heeft een bezoek gebracht aan de Onderzeedienst in de mari-
nehaven van Den Helder. De minister werd ingelicht over de laatste stand van zaken en heeft 
de onderzeebootsimulator en Hr. Ms. Dolfijn bezocht.  
“Het bezoek vergt wel wat van me, want ik 
ben in lichte mate claustrofobisch”, zei 
Van Middelkoop over zijn rondleiding in 
een onderzeeboot. Hij kreeg een indruk 
van de beperkte ruimte aan boord in de 
Platform OnderWater Centrale Trainer, 
een onderzeebootsimulator. 
Aan boord van Hr. Ms. Dolfijn ervoer de 
minister kort hoe het is om te werken en te 
leven op een onderzeeboot. Hij bezocht de 
onderzeeër van de torpedoruimte tot de 
dieselruimte. Hij sprak met beman-
ningsleden, die hij bijvoorbeeld vroeg hoe 
ver een torpedo geleid kan worden naar 
een doel. De bemanning stelde de getoon-
de belangstelling van Van Middelkoop op 
prijs. 

 

Minister bezoekt Onderzeedienst 
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