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In Memoriam  

 

 
 

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

R. Van Ede 16 mei 2012 82 jaar Tilburg 

J.H.K. Middel 29 juli 2012 82 jaar Den Haag 

G.N.F. Van der Stap 21 november 2012 77 jaar Leiderdorp 

J.W. Oosterbaan 22 november 2012 90 jaar Zuidhorn 

J.L. Dencher 24 november 2012 99 jaar Den Haag 

J.M.A. Smeulders 10 december 2012 77 jaar Tilburg 

J. Baaij 10 december 2012 72 jaar Kvammen 

J.M.A. Hoolhorst 11 december 2012 79 jaar Hoogvliet 

N.J. Teutscher 19 december 2012 85 jaar Heemskerk 

J.W. van Eck 30 december 2012 78 jaar Rhenen 
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De redactie behoudt zich het 

recht voor om artikelen in te 
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Erelid van de vereniging 

J.H. van Rede 

A. Prins 

Bovengenoemde 

oud COZD 

overleed op 24 

november jl op 99 

jarige leeftijd in 

Den Haag. De 

heer Dencher trad 

in 1937 als jong 

officier aan bij de 

onderzeedienst in 

het toenmalige 

Nederlands Oost 

Indië. Hij diende daar aan boord van Hr Ms 

K VI en K VII. Eind 1940 werd hij naar 

Engeland overgeplaatst om te dienen aan 

boord van Hr Ms O 23. Aan boord van deze 

boot maakte hij iets vermeldenswaardig mee. 

Hr Ms O 23 viel op 25 oktober 1942 een 

Japans konvooi aan. Na het eerste schip , de 

SHINYU MARU, in een linie van vier 

schepen met een torpedo geraakt en 

beschadigd te hebben werden ook twee 

torpedo's afgevuurd op het tweede schip in 

Kapitein ter zee Jurgen L Dencher 1913 -2012 

Commandant Onderzeedienst 

1 juli 1960-27 juli 1962 

de linie. Dit schip, de TACOMA MARU, 

draaide op tijd af en de torpedo's misten hun 

doel. Dat was gelukkig want na de oorlog 

bleek dat de TACOMA MARU ruim 1600 

krijgsgevangen aan boord had waaronder 

zeer veel Nederlanders. 

Na de oorlog werd de heer Dencher in 1958 

eerste officier van de Onderzeedienst en na 

een jaar varen op een bovenwaterschip op 1 

juli 1960 Commandant Onderzeedienst 

tevens Commandant Maritieme Middelen te 

Rotterdam. Onder zijn leiding verhuisde de 

Onderzeedienst in september 1961 van de 

"Waalhaven" naar de Onderzeedienst 

Kazerne te Den Helder. 

De heer Dencher bleef als lid van onze 

vereniging het wel en wee van de 

onderzeeboten volgen; helaas kon hij door 

doofheid op het laatst moeilijk communi-

ceren. 

Wij blijven hem in eerbied herdenken. 

 

Driekus Heij 
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Geachte reünist, 

Zoals ik eerder heb laten weten hebben de Commissie Nabestaanden Onderzeeboten 

en de Onderzeedienst, na de vondst van Hr.Ms. KXVI, hun focus verlegd naar het te-

rugvinden van de laatste vermiste boot: Hr.Ms. O-13. Na gedegen voorbereidingen 

waarbij een enorme hoeveelheid gegevens is verzameld en geanalyseerd over wrakken 

op de Noordzee en een validatie van historische informatie, is op maandag 8 oktober 

2012 MV Tridens 1 van de firma Tranship naar zee vertrokken voor een zoektocht 

naar de O-13. Aan boord was een select internationaal gezelschap hydrografen, een 

team van de Koninklijke Marine en een cameraploeg aanwezig om met de hydrografi-

sche apparatuur van de firma Fugro de zeebodem af te zoeken en deze expeditie op 

beeld vast te leggen. 

Tijdens deze groots opgezette survey zijn vele mogelijk interessante wraklocaties on-

derzocht . Helaas moest de expeditie vroegtijdig op zaterdag 13 oktober worden afge-

broken door het slechte weer en de hoge zeegang. De volgende dag is het schip weer in 

Den Helder binnen gelopen. Tijdens de zoektocht is een groot deel van het van tevoren 

bepaalde zoekgebied afgezocht. In dit gebied zijn geen onderzeebootwrakken aange-

troffen. De ‘zoektocht’ naar de O-13 gaat dus door.  

Voor het onderzoeken van de zeebodem worden sonarsystemen gestroomd vanaf het 

schip en dit kan niet bij een hoge zeegang. We zijn dus erg afhankelijk van relatief rus-

tig weer. Op dit moment bekijken we alle mogelijkheden om de zoektocht voort te zet-

ten en ook het tweede deel van het zoekgebied in kaart te brengen. Helaas is in de 

herfst het weer erg vaak te slecht en we hebben ten minste enkele mooie dagen achter 

elkaar nodig om een reis effectief te laten zijn. Toch blijven we uitkijken naar een ge-

legenheid om de expeditie voort te zetten. Ik houd u daarvan op de hoogte. 

Om u een indruk te geven van de afgelopen expeditie heb ik een verslag toegevoegd 

dat door Ruurd van Rooijen, oud onderzeebootcommandant, oud Chef der Hydrografie 

en lid van CNO, is geschreven.  

 

Met hartelijke groet, 

DE GROEPSOUDSTE ONDERZEEDIENST 

 

 

Marc. RP. Elsensohn MSc 

Kapitein ter zee 

Zoektocht Hr. Ms. O-13 
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Inleiding 

 

Zoals aan gegeven in de Operatie Order:  

Maandag 8 oktober 2012 om 11.00 uur, 

iedereen aan boord. 

De dag tevoren is het team van Fugro al 

gearriveerd om hun apparatuur aan boord 

te brengen van het onderzoeksvaartuig 

Tridens 1 en het allemaal te installeren 

en aan te sluiten in het zogenoemde labo-

ratorium of lab aan boord. Ook zijn die 

dag twee officieren van de Poolse mari-

ne, beiden hydrograaf, gearriveerd. Wan-

neer iedereen en alles inderdaad om 

11.00 uur aan boord is zijn we gereed om 

de Operatie Still on Patrol O-13 de ko-

mende twee weken te gaan uitvoeren. 

Een operatie mogelijk gemaakt door:  

De firma Tranship uit Den Helder die het 

onderzoeksvaartuig Tridens 1 met be-

manning ter beschikking heeft gesteld 

De firma Fugro uit Leidschendam die 

survey apparatuur en 4 surveyors ter be-

schikking heeft gesteld. 

De firma WNL uit IJmuiden die geavan-

ceerde computerapparatuur, het OLEX 

3D bodemcontour programma met data 

bases over de bodem van de Noordzee 

beschikbaar stelde. 

De Firma Chartworks uit Den Helder die 

nog de week voor vertrek een kaartpro-

gramma beschikbaar stelde voor de ver-

werking van visserij gegevens over de 

Noordzee bodem die van de Helderse 

visser Rick Zijlstra van de HD 36 moch-

ten worden gebruikt. 

De Koninklijke Marine (KM) / het 

Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) 

die de Stichting Comite Nabestaanden 

Onderzeeboten 1940-45 (CNO) al ruim 

tien jaar ondersteunt in de Werkgroep 

Onderzeeboten en die deze expeditie nu 

mede mogelijk maakte door het 

beschikbaar stellen van personeel, 

materieel en enige financiële middelen.  

NOVUS Media Productions die de 

operatie in de breedste zins des woords 

in beeld en geluid vast legt. 

Een aantal particulieren die zich geheel 

belangeloos voor de expeditie hebben 

ingezet. 

Al met al een groot aantal partijen en 

uiteindelijk een gemêleerd internationaal 

gezelschap dat zich aan boord van de 

Tridens 1 inscheepte. 

 

De bemanning van de Tridens 1 onder 

Kapitein Jan Voortman bestond uit een 

Letste en drie Russische officieren en 

verder zeven Indonesische zeelieden. Het 

team van 16 opstappers bestond uit: 

Jouke Spoelstra (KM) projectleider van 

de expeditie; de Brit Andy Humby, de 

Pool Pawel Bocon, Jerry de Wolf en 

Roel Dirkx  allen surveyors van de firma 

Fugro. Het team surveyors bestond 

verder uit Raymon van de Veen (KM), 

de twee Poolse officieren Marcin 

Banaszak en Piotr Barczyk, Rob Lambij 

(privé) en Rolien Besançon (privé, 

dochter Ere Voorzitter CNO). Voor 

nader onderzoek van gevonden  objecten 

met de zogenoemde REMUS was een 

team van de Duik en Demonteer Groep 
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van de KM aan boord bestaande uit 

Steve Elting, Xander van den Heuvel en 

Axel Maagdelijn. Het geheel werd op 

beeld en geluid vastgelegd door 

cameraman Machiel Martens (Novus) en 

geluidsman Richard Huitema (KM).  

Ruurd van Rooijen (vicevoorzitter CNO)  

fungeerde als plaatsvervanger en 

verslaglegger voor de expeditie leider, 

Jouke Spoelstra. 

 

Maandag 8 oktober 2012 

Om elf uur iedereen aan boord dus. En 

vol goede moed. Het vertrek was op twee 

uur ’s middags gesteld. Tot die tijd nog 

de laatste spullen aan boord brengen, een 

vergeten paspoort ophalen, de weg aan 

boord een beetje vinden en meer van dat 

soort dingen. Kort voor vertrek kwam de 

Commandant Zeestrijdkrachten, Vice 

Admiraal Borsboom vergezeld van de 

groepsoudste Onderzee-dienst kapitein 

ter zee Elsensohn  aan boord om afscheid 

te nemen en vooral om een succesvolle 

expeditie toe te wensen, hetgeen door 

iedereen bijzonder werd gewaardeerd.  

Na het vertrek werd eerst op de Rede van 

Den Helder de voortstuwing beproefd 

omdat een van de motoren juist groot 

onderhoud had gehad, werd voor de 

opstappers een veiligheidsbriefing 

gegeven en werd een algehele “ships 

emergency drill” gehouden.  Aan het 

eind van de middag werd de 

verkenningston van het Schulpengat 

gerond en koers gezet naar de 

zoekgebieden. Het weer was prachtig, 

een kalme zee met een Zuid Westelijke 

wind kracht 2-3. Het plan was tijdens de 

opmars naar het Noorden langs een 

bekend wrak van een nog niet 

geïdentificeerde onderzeeboot te varen 

om daarop alle sensoren te testen. 

 

Dinsdag 9 oktober 

Rond twee uur in de nacht wordt het 

gaandeweg drukker in het Lab. We 

naderen het “testwrak”, in de planning 

genaamd Fugro 6. Ongeveer het hele 

opstapteam is present als de side scan 

sonar (SSS) met magnetometer (de 

maggy) wordt gestroomd en de eerste 

run over de Fugro 6 wordt gemaakt. Op 

een paar kleinigheidjes na werkt alles 

naar behoren en vooral de tweede run 

levert een prachtig plaatje op van dit 

onderzeebootwrak. Ik denk dat iedereen 

wel ergens in het achterhoofd de 

gedachte of hoop heeft gehad deze reis 

meer van dit soort plaatjes te zullen zien. 

Overigens is het, gezien de zuidelijke 

l igging van di t  wrak,  zeer 

onwaarschijnlijk dat het hier om de O-13 

zou kunnen gaan. 

Fugro 6. Een nog niet geïdentificeerde 

onderzeeboot. Hopelijk krijgen we 

meer van dit soort plaatjes binnen.  

Rond vijf uur in de morgen wordt de SSS 

weer binnen gehaald en wordt de opmars 

naar het Noorden vervolgd. Helaas ver-

slechtert het weer danig, de wind trekt 

aan naar een kracht van Bf 7 uit het 

NNW, het schip begint behoorlijk tekeer 

te gaan met als gevolg wat pipse gezich-

Verslag: 

Operatie Still on Patrol O-13 
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ten en het wordt opvallend rustig in het 

schip. Aan het begin van de avond wordt 

het eerste te onderzoeken object bereikt 

maar de toestand van de zee is dusdanig 

dat de SSS nog niet kan worden ge-

stroomd en wordt besloten de situatie de 

volgende ochtend vroeg weer in ogen-

schouw te nemen. 

 

Woensdag 10 oktober 

Gedurende de nacht is het weer aanzien-

lijk verbeterd, iedereen is nu wel inge-

slingerd en de zee is voldoende afgevlakt 

om de SSS (met de maggy) om 6 uur ’s 

ochtends te kunnen stromen. De kleine 

problemen die bij het testen de vorige 

nacht waren geconstateerd konden nu 

worden verholpen en rond 7 uur wordt de 

eerste lijn over de eerste te onderzoeken 

positie gevaren. Gedurende de verdere 

ochtend worden tot 11 uur verschillende 

lijnen gevaren over de te onderzoeken 

positie en over andere objecten in de 

buurt die uit de visserij gegevens zijn 

gehaald, hetgeen echter alleen de classi-

ficatie non-sub oplevert. Wat deze eerste 

“Life Run” verder oplevert is dat er on-

der leiding van de Survey Team leider 

Andy Humby op een rustige en zeer pro-

fessionele manier een goede routine 

wordt opgebouwd voor het vervolg van 

de expeditie.  

Gedurende de middag wordt de tweede 

positie aan een onderzoek onderworpen, 

terwijl Jouke Spoelstra, Rob Lambij en 

Rolien Besançon de visserij gegevens 

van de HD 36 in het zoekplan verwer-

ken. 

Hoe is het zoekplan opgezet? Nadat de K 

XVI in oktober 2011 werd gevonden is 

de focus van de Werkgroep Onderzeebo-

ten van CZSK en het CNO komen te lig-

gen bij de O-13. 

Rob Lambij en Jouke Spoelstra aan de 

slag met de visserij gegevens van de 

HD 36 

Sindsdien is het verzamelen van gege-

vens over obstakels op de bodem van de 

Noordzee en ook andere gegevens met 

betrekking tot de lotgevallen van de O-

13, met name door de projectleider Jouke 

Spoelstra in een stroomversnelling ge-

bracht. Alle gegevens over (gerapporteer

-de) obstakels op de bodem die uit aller-

lei verschillende bronnen beschikbaar 

kwamen zijn onder andere door een hy-

drograaf van de KM, Stefan Maureau, 

beoordeeld, waar mogelijk aan elkaar 

gerelateerd en ook gecorreleerd met de 

verschillende scenario’s die over het lot 

van de O-13 bestaan. Uiteindelijk heeft 

dit geresulteerd in een lijst met 23 te on-

derzoeken mogelijke wrakposities voor 

de O-13. Voor het opzetten van een opti-

maal zoekplan met zo min mogelijk tijd-

verlies vanwege het opstomen tussen de 

verschillende posities zijn al de te onder-

zoeken posities met elkaar verbonden op 

een manier waarmee de kortst mogelijke 

route over alle posities werd verkregen. 

Met het drie dagen voor vertrek beschik-

baar komen van de gegevens van de (HD 
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36) visserij obstakels in de Noordzee kan 

het zoekplan (op zee) verder worden uit-

gebreid. Bij elk van de 23 mogelijke 

wrak posities wordt gekeken naar visserij

- obstakels en in andere bronnen gerap-

porteerde obstakels of objecten in de 

buurt van zo’n positie evenals obstakels 

e.d. in de buurt van de koerslijnen tussen 

de verschillende posities van het zoek-

plan. De bedoeling is dan dat niet alleen 

de eerder vastgestelde mogelijke wrak-

positie (één van de 23) wordt onderzocht 

maar tevens de cluster van (visserij) ob-

stakels in de buurt van die positie, terwijl 

de opmars naar van de ene naar de vol-

gende mogelijke wrakpositie zoveel mo-

gelijk over de tussenliggende  obstakels 

en objecten  voert. De 23 mogelijke 

wrakposities blijven in elk geval de te 

onderzoeken prioriteitsposities van de 

hele expeditie. 

 

Aan het begin van de middag is iedereen 

in het lab ingeslingerd en rustig bezig 

met zijn werkzaamheden, waaronder het 

bewaken van de beeldschermen waarop 

de informatie van de verschillende senso-

ren wordt getoond. Als dan voor de eer-

ste keer door de SSS surveyor de kreet 

“wrak” wordt geslaakt springt iedereen 

opgewonden op om te zien wat zich op 

het presentatie scherm ontrolt. Helaas 

blijkt het loos alarm, gewoon een versto-

ring in de bodem en wordt het zoekplan 

verder vervolgd. Gedurende de rest van 

de middag en een groot deel van de 

avond wordt helemaal niets van belang 

gedetecteerd en wordt zelfs een beetje 

getwijfeld of alle apparatuur wel goed 

werkt. Als dan prioriteitspositie 6 

(zoekpositie 1-1) aan de beurt is wordt 

die twijfel overtuigend ontkracht. Dit 

object is namelijk de door Hr.Ms. Luy-

mes in 2005 al gedetecteerd, als possub 

geclassificeerd  en nu ook in het zoek-

plan opgenomen voor een extra controle 

of het al dan niet de O-13 zou kunnen 

zijn. Het object wordt inderdaad weer 

gedetecteerd op exact de zelfde positie 

als destijds, maar het is een zogenoemd 

pockmark en dus een non-sub. In elk ge-

val is nu alle twijfel over de goede wer-

king van de eigen apparatuur en plaats-

bepaling weggenomen.  

 

Donderdag 11 oktober 

Aan het begin van de Hondenwacht 

(HW, 00.01-04.00 uur) hebben we een 

kleine discussie hoe we het beste de te 

varen survey lijnen over en langs de te 

onderzoeken posities en objecten kunnen 

leggen. Tot nu toe hebben we steeds 

Noord- Zuid aangehouden. We besluiten 

voortaan, als de zeegang het toestaat, de 

lijnen Oost- West te leggen. Dit omdat 

we tot de conclusie zijn gekomen dat de 

breedte van “ouderwets” (met zons- en 

stersbestek) verkregen posities hoogst-

waarschijnlijk nauwkeuriger zal zijn dan 

de lengte. Het zal niet veel uitmaken 

maar het houdt beter rekening met de 

positie onnauwkeurigheid van het te vin-

den object en vergroot daarmee, welis-

waar in geringe mate de kans het object 

daadwerkelijk aan te treffen en daarmee 

uiteindelijk de kans de O-13 te zullen 

vinden. 

Gedurende de nacht zijn er verder geen 

bijzonderheden. De serene rust in het 

Lab wordt slechts onderbroken door 

“Start of Line” en “End of Line” om het 

begin en einde van een track langs een te 
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onderzoeken object aan te geven en daar-

mee ook het starten en stoppen van de 

data recording. En vervolgens wordt de 

brug via de telefoon of stornofoon ge-

vraagd  de draai in te zetten naar de vol-

gende survey line die vanuit het lab op 

een scherm op de brug wordt getoond. 

De gehele Hondenwacht en Dagwacht 

(DW, 04.00-08.00 uur) wordt niets van 

belang gevonden. Aan de andere kant, 

sinds we gisteren de zoektocht zijn be-

gonnen is nu al voor zo’n 40 mogelijke 

posities en objecten op de bodem vastge-

steld dat daar geen onderzeebootwrak 

ligt. 

Gevaren track volgens het Olex 

programma 

Als om 8 uur ’s ochtends de kapitein van 

de Tridens 1, Jan Voortman, op de brug 

komt om (tot 12.00 uur) de Voormiddag 

wacht (VM) op de brug te gaan lopen, 

wordt samen met Jouke en de survey 

team leider Andy het weerbericht voor 

de komende dagen bestudeerd en 

besproken. Het blijkt dat aan het eind 

van de dag de wind zal gaan toenemen 

tot windkracht 7 en naar verwachting zal 

deze stormachtige wind ruim een dag 

aanhouden waarna een periode van beter 

weer wordt voorspeld. Dat betekent dat 

op een gegeven moment de toenemende 

zeegang het werken met de SSS (en de 

maggy) onmogelijk zal maken en die 

apparatuur binnen gehaald moet worden. 

Andy verwacht wel met de uitstekende 

Multi Beam Echo Sounder (MBES) die 

onder het schip is gemonteerd te kunnen 

blijven werken. Om zo min mogelijk 

survey tijd te verliezen wordt het 

volgende plan opgezet. Na het afronden 

van de opnames rond de tiende 

mogelijke wrak positie (in het zoekplan 

zoekgebied 3 nummer 8, inclusief de 

bijbehorende visserij objecten)  wordt 

aan het begin van de middag koers gezet 

naar het olie platform “Gyda”, ongeveer 

10 zeemijl West van het mijnenveld 16 

B. Daar in de buurt ligt een 

ongeïdentificeerd wrak en tevens een 

flink aantal visserij-obstakels. Hoewel dit 

wrak niet was opgenomen in het 

zoekplan, het blijft tenslotte een kwestie 

van prioriteiten stellen, is het voor deze 

zoektocht toch een interessant wrak. In 

het verleden is dit wrak onder andere 

door Hans Besançon (destijds voorzitter, 

nu ere voorzitter CNO) bij zijn 

naspeuringen aangemerkt als mogelijke 

positie van de O-13 maar met een lage 

waarschijnlijkheid. Het plan voorziet er 

nu in zo lang mogelijk met de SSS te 

werken en dit wrak en andere visserij 

obstakels in de buurt te onderzoeken. 

Wanneer het weer dan te slecht wordt 

voor de SSS is het plan dat een 

rechthoekig gebied tussen het Gyda olie 
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platform en mijnenveld 16b (en ten 

Noorden van mijnenveld 16a) met de 

MBES volledig zal worden gesurveyed. 

Deze “box” valt net buiten de gebieden 

rond de velden 16a en b die tussen 2005 

en 2010 al volledig zijn onderzocht door 

Hr.Ms. Snellius en Luymes, de Britse 

HMS Echo en de Poolse ORP Heweliusz 

en r/v Imor. Zodra het weer verbetert en 

de zee voldoende is afgevlakt om weer 

met de SSS te gaan werken is de 

planning dat het oorspronkelijke 

zoekplan wordt vervolgd. 

Ondertussen maken onze documentaire 

makers Machiel Martens (camera) en 

Richard Huitema (geluid) net als 

gistermiddag en avond van de nu nog 

rustige zee gebruik om allerlei shots te 

maken van de verschillende operators 

tijdens hun werk en om een aantal 

interviews af te nemen. Zo wordt veel 

film en geluid materiaal verzameld 

waaruit geput kan worden om het 

uiteindelijke verhaal van de O-13 voor 

het voetlicht te brengen. 

Docu makers Richard Huitema (Li) en 

Machiel Martens 

Zo ongeveer halverwege de Achtermid-

dag wacht (AM, 12.00-16.00 uur) berei-

ken we het eerder genoemde wrak bij het 

Gyda platform. Er verschijnt een mooie 

aantekening, eerst op de MBES en ver-

volgens op de SSS. Iedereen in het Lab 

verzamelt zich rond de beeldschermen, 

terwijl de docu makers de (beheerste) 

commotie vastleggen. In eerste instantie 

lijkt het niet op een onderzeeboot contact 

maar om het zeker te weten wordt beslo-

ten de SSS lager boven de bodem te han-

gen (door het stromen van meer sleepka-

bel) om met een volgende run vlak langs 

het wrak betere detail opnames te kunnen 

maken. Ongeveer een uur later verschijnt 

een prachtig plaatje op de SSS waaruit 

met zekerheid wordt geconcludeerd dat 

het geen onderzeebootwrak is. Om tot 

een verdere identificatie van het wrak te 

komen zouden nog 1 of 2 runs vanuit 

andere richtingen moeten worden ge-

maakt. Aangezien we echter naar onder-

zeeboten, en in het bijzonder de O-13 

zoeken besluiten we hiervan af te zien en 

op te stomen naar het volgende object. 

Overigens heeft de maggy (Magne-

tometer) zo op het eerste gezicht geen 

verstoring van het magnetisch veld ge-

meten, iets wat later moet worden uitge-

zocht. 

Side Scan Sonar plaatje van het wrak 

bij het Gyda platform 

Aan het begin van de Platvoet wacht 

(PV, 16.00-20.00 uur) wordt nog een vis-

serijobstakel nabij het Gyda wrak gede-

tecteerd. Inmiddels is de wind aangetrok-
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ken tot kracht 5 à 6 uit een Zuidelijke 

richting en wordt het zo langzamerhand 

tijd om de SSS binnen te gaan halen aan-

gezien de verwachting is dat de wind in 

de loop van de avond tot stormachtig (8 

Beaufort) zal toenemen.  Omdat nog on-

zekerheid bestaat of het object  zeker 

geen onderzeeboot is wordt besloten met 

de SSS op een lagere hoogte boven de 

bodem  nog een run langs het object te 

maken om meer details op het sonar-

plaatje te kunnen zien . De run wordt 

echter op een net iets te grote afstand van 

het object uitgevoerd zodat niets wordt 

waargenomen. Dus nog geen zekerheid. 

Even kort overleg, Andy kijkt door de 

patrijspoort naar buiten en oordeelt dat 

we nog 1 SSS run kunnen maken. Deze 

is wel succesvol in die zin dat een aante-

kening op het beeldscherm wordt verkre-

gen, die echter de hartgrondig uitgespro-

ken classificatie “junk” oplevert. Vervol-

gens roept Andy een “Toolbox” bij el-

kaar die op de brug wordt gehouden. In 

essentie is dit een veiligheidsbriefing 

over het binnenhalen van de SSS en 

wordt het benodigde personeel aan dek 

ingedeeld. Kort na zes uur is de SSS en 

de maggy veilig aan dek en wordt een 

koers uitgezet om te beginnen met het 

systematisch onderzoeken van de box 

tussen het Gyda platform en mijnenveld 

16b conform het in de ochtend afgespro-

ken plan.  

Na het avondeten ontstaat aan het begin 

van de Eerste Wacht (EW, 20.00-23.59 

uur) een discussie of dit plan wel het bes-

te is. Op één na (positie 1-5) zijn alle pri-

oriteitsposities die in de Westelijke zoek-

gebieden in de nabijheid van de mijnen-

velden 16 a en b liggen onderzocht. Door 

de in het ochtend plan afgesproken box 

te gaan onderzoeken met de MBES 

wordt in feite een lage prioriteit gebied 

aangepakt terwijl de echte prioriteitsposi-

ties zo’n 50 mijl verderop in de Oostelij-

ke zoekgebieden in de nabijheid van het 

oorlogspatrouillegebied van de O-13 en 

het mijnenveld 17 liggen. Er ontstaat een 

levendige discussie waar iedereen van 

“hoog tot laag”, van filmmaker tot ma-

troos, enthousiast aan meedenkt en zijn 

bijdrage levert. 

 

Gaandeweg ontstaat het plan nu met een 

lage vaart naar de Oostelijke 

zoekgebieden op te stomen. Tegen de tijd 

dat we daar dan aankomen is het weer, 

als de voorspellingen juist zijn, hopelijk 

dusdanig opgeknapt dat we de SSS weer 

kunnen stromen en de prioriteitsposities 

uit het basis plan kunnen gaan 

onderzoeken. Voor de opmars daar naar 

toe zullen Rob Lambij en Xander van 

den Heuvel met behulp van het Quincy 

programma van de Hydrografische 

Dienst een optimale route bepalen 

waarbij zoveel mogelijk clusters van 

wrakken en/of gerapporteerde objecten  

met de MBES kunnen worden bestreken.  

 

Ondertussen hebben de beide Fugro 

surveyors van deze wacht, teamleider 

Andy  en (geoloog) Roel Dirkx, 

nogmaals de plaatjes van het Gyda wrak 

en de “Junk” aantekening bekeken, 

hetgeen niet tot andere classificaties 

leidde, terwijl ook het functioneren van 

de maggy aan een grondige analyse werd 

onderworpen. Conclusie: nogmaals 

testen als het apparaat weer te water is. 
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Aan het eind van deze dag kunnen de 

opkomende fugro surveyors, Pawel 

Bocon en Jerry de Wolf, die van 00.01 

tot 12.00 de wacht hebben,  dit nieuwe 

plan ten uitvoer gaan brengen. 

 

Vrijdag 12 oktober 

Gedurende de opmars naar het Oostelijk 

zoekgebied tijdens de HW en DW wordt 

op de MBES, die in de huidige 

zeecondities matig presteert, één contact 

waargenomen waarvan aanvankelijk 

wordt aangenomen dat het een stuk kabel 

lijkt te zijn, echter na nadere analyse 

wordt het contact als interessant 

aangemerkt en zal zo mogelijk (en zo 

nodig!) op de terugweg aan een nader 

onderzoek worden onderworpen. 

Om 8 uur vindt op de brug het nu 

gebruikelijke overleg plaats tussen 

kapitein, projectleider en survey 

teamleider om de weersverwachting in 

ogenschouw te nemen en daarop het 

survey plan aan te passen.  Helaas zien 

de weersvoorspellingen er nog niet best 

uit. De verwachting is dat de komende 

24 uur de wind verder zal blijven 

toenemen tot kracht 8-9 uit 

Zuidwestelijke  richting. Nu we aan de 

Zuidrand van de Oostelijk zoekgebieden 

zijn aangekomen wordt besloten om met 

lage vaart (ook om brandstof te 

besparen) voor de zee uit naar het meest 

Noordelijke zoekgebied, mijnenveld 17, 

op te stomen. Rob en Xander zullen een 

aantal “boxen” in het Quincy programma 

voorbereiden die worden gelegd rond een 

aantal van de 23 prioriteitsposities met 

bijbehorende clusters van andere wrak en 

obstakel informatie. Hoewel het weer te 

slecht is om echt survey werk te doen 

zullen we toch proberen om op de voor 

de MBES meest gunstige koersen die 

boxen met de MBES te onderzoeken. 

Zodoende wordt  feitelijke suvey-down-

tijd toch zo goed mogelijk benut. 

Afhankelijk van de resultaten kan een en 

ander later nogmaals met de SSS worden 

onderzocht. 

Rob en Xander: Boxen maken met 

Quincy 

Rond het middaguur blijkt dat we de si-

tuatie toch te optimistisch hebben inge-

schat. Het is een ruwe zee geworden, de 

MBES vertoont alleen maar storingen, 

kortom totaal onwerkbaar weer. Er zit 

niets anders op dan naar de beste uit-

gangspositie voor het hervatten van de 

zoektocht op te stomen en daar het weer 

af te rijden.  

 

Helaas bleven de weersvoorspellingen 

slecht en is besloten om de zoektocht tij-

delijk te onderbreken en koers te zetten 

naar Den Helder waar we op zondag 

weer zijn binnengelopen. Daarmee kwam 

een einde aan het eerste deel van Opera-

tie ‘Still on Patrol O-13’ maar we zullen 

blijven zoeken naar een volgende moge-

lijkheid om de zoektocht voort te zetten 

en succesvol af te ronden. 

Ruurd van Rooijen 
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Matroos Nagelhout: 'Ik denk dat jullie 

mij niet weer zullen zien.' 

 

Wout Smit 

 

De overlijdensregisters van Den 

Helder weerspiegelen de drama's die 

zich tijdens de oorlog hebben 

afgespeeld. Zelfs ver na de bevrijding 

werden nog honderden namen 

ingeschreven van vermisten. Elke 

naam staat voor jarenlang verdriet en 

onzekerheid bij talrijke nabestaan-

den. 

Onder de vermisten die in 1947, 1948 

en 1949 in de overlijdens-registers 

werden bijge-schreven, waren ook 

opvarenden van Hr.Ms. 013. Dit was de 

eerste van de zes Nederlandse 

onderzeeboten die het slachtoffer werd 

van de Tweede Wereldoorlog en het 

langste- 72 jaar- onvindbaar bleef.  

De O-13 was vanuit het Schotse Dundee 

op patrouille gestuurd naar de ingang 

van het Skagerrak, maar keerde nooit 

terug. 'Aangenomen moet worden dat 

Hr.Ms. O-13 ten onder is gegaan', zo 

staat vermeld in het oorlogsdagboek van 

de marinestaf. 'Deze boot is op 12 juni 

uitgezonden voor de eerste kruistocht in 

de Noordzee en moest op 19 juni de post 

verlaten om terug te keren naar Dundee, 

waar zij 21 juni werd verwacht. Er is 

niets meer van vernomen...' 

Aan boord van de verdwenen 

onderzeeboot waren 34 opvarenden, 

onder wie drie Britten. Het merendeel 

van hen woonde in Den Helder, was 

getrouwd en/of had kinderen . 

Sommigen waren hier geboren, hadden 

hier de liefde van hun leven gevonden 

of waren door de geboorte van hun 

kinderen met Den Helder verbonden 

geraakt. 

 

Hr.Ms. O-13, gebouwd in 1928, lag sinds 

29 augustus 1939 in de thuishaven voor 

groot onderhoud. In april 1940 was ze 

weer vaarklaar. Wegens de oorlogsdrei-

ging besloot de chef van de marinestaf, 

vice-admiraal J.Th. Forstner, op 9 mei 

1940 de marine in de hoogste staat van 

paraatheid te brengen. Toen er 's avonds 

berichten uit Berlijn kwamen dat een 

Duitse invasie op handen was, stuurde de 

commandant van de marine te 

Willemsoord, schout-bij-nacht H. Jolles, 

de O-13 naar open zee. 

Op enkele kilometers buiten de kust van 

Egmond was de O-13 de volgende 

ochtend getuige van de inval van de 

Duitsers. Door de periscoop zag 

commandant E.H. Vorster lucht-

gevechten boven het vliegveld van 

Bergen. De O-13 kreeg opdracht naar 

Londen uit te wijken. Onder escorte van 

de mijnenveger Hr.Ms. Jan van Gelder 

voer ze naar Engeland. 

Vanaf 29 mei maakte de O-13 vanuit 

Portsmouth haar eerste oorlogspatrouille 

Vermiste O-13: 

veel Helderse slachtoffers 

Lo Laan wilde na het ongeluk met de O-11 zijn 

contract met de marine verbreken. 

(Fotocollectie Louis Smit.) 
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in het Engelse Kanaal. Zij moest helpen 

de schepen te beschermen die bezig 

waren het Britse expeditieleger uit 

Duinkerken naar Bordeaux te evacueren. 

Vlak onder de Franse kust ontmoette de 

O-13 de U9. Dit was het eerste contact 

van een Nederlandse onderzeeboot met 

een Duitse. Tot een vuurgevecht kwam 

het echter niet. Beide schepen lagen in 

een zodanige positie dat de O-13 niet in 

staat was om torpedo's af te vuren. 

Begin juni werd de O-13 naar Dundee 

gestuurd, de uitvalsbasis voor onderzee-

bootpatrouilles in de Noordzee. Zij werd 

toegevoegd aan de negende flottielje 

onderzeeboten, speciaal opgericht voor 

de uitgeweken, buitenlandse onderzee-

boten. De Britse kapitein ter zee J.G. 

Roper voerde het commando over deze 

kleine vloot. Het personeel van de basis 

H.M.S. Ambrose werd gehuisvest in een 

complex bestaande uit een oude 

jamfabriek, een weeshuis en enkele 

havenloodsen. 

 

Ongerustheid 

Op 21 juni had de O-13 moeten 

terugkeren van haar eerste Noord-

zeepatrouille bij de ingang van het 

Skagerrak. Luitenant ter zee der le klasse 

J.F. van Dulm, commandant van Hr.Ms. 

021: 'We verheugden ons bij voorbaat op 

het weerzien van de vele goede vrienden. 

Bovendien verlangden we iets over hun 

eerste oorlogservaringen te vernemen. 

Toen zij ook de volgende dag niet 

verscheen, besloop ons een onbehaaglijk 

gevoel van ongerustheid. Het werd 

avond en nog steeds had de O-13 niets 

van zich laten horen. Wij beseften maar 

al te goed wat er gebeurd kon zijn, doch 

hieraan wilden wij niet denken en nog 

minder, erover spreken: 

Op 25 juni 1940 nam de marinestaf in 

Londen aan dat Hr.Ms. O-13 verloren 

was gegaan. De Bevelhebber der 

Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Furst-

ner, maakte op 2 juli met een vertrouwe-

lijke mededeling aan de bemanningen 

van de oorlogsschepen het verlies 

bekend: 'Met grote droefheid bericht ik U 

hierbij, dat Hr.Ms. 'O-13' zo lang over 

tijd is, dat helaas haar verlies als 

vaststaand aangenomen moet worden.... 

Toen op 19 juni de boot werd 

teruggeroepen heeft zij zich niet 

gemeld. Zo zijn dan wederom 35 van 

de dappersten onder ons gevoegd bij de 

lange lijst van Nederlanders, die in 

deze, ons tegen onze wil opgedrongen, 

oorlog het leven lieten.' Door de 

gebrekkige communicatiemogelijk-

heden hoorden de nabestaanden in 

bezet Nederland pas een halfjaar later 

over het lot van hun dierbaren. Eind 

november 1940 berichtte het Rode 

Kruis hun dat door tussenkomst van het 

Internationale Comité van het Rode 

Kruis te Genève een opgave was 

ontvangen van militairen der 

Koninklijke Marine die aan boord van 

hun schip om het leven waren 

gekomen. 'Daaronder bevindt zich ook 

Uw ....(naam, functie en stamboek-

nummer). Nadere bijzonder-heden 

omtrent oorzaak en plaats van het 

gebeurde werden helaas tot dusver niet 

medegedeeld. Namens het Roode Kruis 

moge ik U onze grootste deelneming be-

tuigen met dit droevige verlies. 

Enkele dagen later volgde een brief van 

schout-bij-nacht L.A.C.M. Doorman, een 

broer van Karel Doorman. Als hoofd van 

het Regelingsbureau Zeemacht schreef 

Het ongeluk met de O-11 in de haven van Den Helder in maart 

1940 kostte drie man het leven. De reddingsactie trok grote 

belangstelling. (Archiefdienst OZD.) 
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hij: 'Door tusschenkomst van het Infor-

matiebureau van het Nederlandsche 

Roode Kruis bereikte mij de mede-

deeling van het overlijden van .... 

(naam), eertijds dienende aan boord van 

Hr.Ms. 'O-13. Ik betuig U hierbij mijne 

deelneming in het door U geleden verlies 

en hoop, dat de gedachte, dat Uw zoon 

voor Koningin en Vaderland zijn leven 

liet, U het verlies helpt dragen en U ver-

der moge sterken:' 

 

Geruchten 

Op 28 februari 1941 meldde de Helder-

sche Courant: 'Het bericht van het ver-

gaan van Hr.Ms. O-13' was door geruch-

ten weken van tevoren reeds bekend ge-

worden. De bevestiging er van kwam via 

het Roode Kruis bij de familieleden der 

opvarenden binnen op 3 December 1940, 

aldus lezen wij in 'Onze Marine'.... Van 

Hr.Ms. 'O-13' ging het gerucht dat deze 

onder de Nederlandsche kust zou zijn 

vergaan.... Het is smartelijk te moeten 

ervaren dat aan deze onderzeedienst 

thans de zwaarste slagen worden toege-

bracht - de oorlog is niet een en al glorie, 

het is een hel! - en dat zoovele jonge 

krachten sneuvelen. Troostrijk is de ge-

dachte dat zij hun leven lieten bij het vol-

brengen van hun plicht:' 

In tegenstelling tot andere kranten nam 

de Heldersche Courant niet de lijst met 

namen over van de omgekomen beman-

ningsleden, die het Marineblad in februa-

ri 1941 publiceerde. Toch vormden zij 

het menselijke gezicht van de O-13. 

De slachtoffers waren: 

H.J.S.M. Albregts(27), W. Ausum(35), 

A.S. van Battum(18), J.A. Buys(28), 

J.J.A. Cadot(26), Th. Dam(31), J. Drij-

ver(21), A.P. van Elswijk(31), C.L. van 

Gend(23), C.A. Havenaar(27), G.J. Hei-

kamp(26), F.J. van Hilst(28), W. van den 

Hoff(35), L. Laan(19), P.L. Lutter(29), A. 

Middelink(30), W.A. de Moel(34), J.J. 

Mooldijk(32), J. Nagelhout(25), J.O. 

Nieuwenhuis(20), H. Reijtenbach(31), 

F.H. Rienstra(18), D. Schaatsbergen(29), 

C. Selderbeek(37), J.A. Sillevis(24), W.J. 

Snijder(31), C. van der Veer(21), J.A. van 

der Vliet(26), E.H. Vorster(34, comman-

dant), H. Vukkink(33) en W.A. Wahlers

(27). 

 

De drie Engelsen, ingedeeld bij de verbin-

dingsdienst, waren: B.E. Greswell, H.P. 

Mc. Donald en J.H. Spettique. Van de 

mensen die in Den Helder woonachtig 

waren, zijn de namen cursief gedrukt. 

 

Niet gelukkig 

Tot de jongste bemanningsleden be-

hoorde Lodewijk Laan, een neef van de 

bekende Helderse ijscofamilie. Lo, zoals 

hij werd genoemd, was het tweede kind 

uit een gezin van tien. Zijn vader was 

groentehandelaar. Hij had een groente- 

en fruitwinkel aan de Brakkeveldweg. 

Lo was voorbestemd om in de voetspo-

Willem van den Hoff wist bij zijn vertrek op 

9 mei 1940 nog niet dat zijn vrouw zwanger 

was van hun vierde kind. (Fotocollectie Cor 

van den Hoff) 
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ren van zijn vader te stappen. Doordat 

die in 1932 was overleden, stond moe-

der Laan er alleen voor om haar grote 

gezin te onderhouden. De oudste zoon 

Adrianus schoot zijn moeder te hulp. Lo 

wilde niet in de zaak. Hij koos voor de 

marine en sloot in 1938 een dienstver-

band af voor zes jaar. In 1939 werd hij 

bij de Onderzeedienst geplaatst. Zijn 

zus, Thecla Veronica, het zevende kind 

van het gezin en inmiddels 84 jaar, her-

innert zich dat hij zich daar niet geluk-

kig voelde. „Het leven en het werken in 

een krappe ruimte, vooral op de plek 

waar de torpedo's waren opgeslagen en 

moesten worden schoongemaakt, be-

nauwden hem:' Het ongeluk met Hr.Ms. 

O-11 versterkte volgens haar zijn weer-

zin. Op 6 maart 1940, twee maanden 

voordat de oorlog uitbrak, kwam bij de 

ingang van de haven deze onderzeeboot 

in botsing met de sleepboot Amsterdam. 

De O-11 zonk. Lo was, zoals vele ande-

ren, getuige van de reddingsactie. Het 

schip had net de kade van de Onderzee-

dienst verlaten. Een half uur na het zin-

ken konden 16 opvarenden door het to-

renluik aan hun opsluiting ontkomen. 

Drie opvarenden zaten echter als ratten 

in de val. Zij bevonden zich in een afge-

sloten ruimte in het voorschip. Pogingen 

om hen te redden, faalden. Door klop-

signalen werd contact met hen gezocht, 

maar daar werd niet op gereageerd. Pas 

de volgende dag konden de drie slacht-

offers warden geborgen. 

 

Huiveringwekkend 

Volgens de zus van Lo was het kloppen 

van de reddingwerkers op de scheeps-

wand zo huiveringwekkend, dat haar 

broer besloot met de marine te kappen. 

„Tussentijds zijn contract verbreken 

bleek echter niet mogelijk, zelfs niet met 

de hulp van de vlootaalmoezenier." Moe-

der Laan zag haar zoon voor het laatst 

tijdens een toevallige ontmoeting op 

straat. Dat was op 9 mei, de dag voor de 

inval van de Duitsers. Lo, matroos 2e 

klasse, was er op uitgestuurd met oproe-

pingsbevelen voor de bemanningsleden 

van de O-13 die thuis verbleven. Om zes 

uur die avond moest iedereen aan boord 

zijn. Zijn zus vertelt: „Mijn moeder 

kwam hem toevallig tegen op de Ruygh-

weg. Hij was op de fiets. ’Misschien kom 

ik vanavond nog even thuis, riep hij haar 

toe’. 

„Zijn laatste teken van leven kreeg mijn 

moeder via ene Nel van Dam. Lo bleek 

omgang met haar te hebben. Ze was zijn 

meisje, hoewel zij nooit bij ons thuis is 

geweest. Ons gezin werd streng katho-

liek opgevoed en verkering met een niet-

katholiek werd in die tijd niet getole-

reerd. 

„Onderweg naar het gebied op de Noord-

zee waar de O-13 moest patrouilleren, 

had het schip contact met een vissers-

boot. Om het thuisfront te informeren, 

gaf Lo aan de schipper van die vissers-

boot een brief mee voor zijn meisje. 

Daarin vroeg hij haar of zij de groeten 

wilde doen aan mijn moeder, broers en 

zussen. Dat heeft ze gedaan. Ze is bij 

ons aan de deur geweest in de Bur-

gemeester Houwingsingel om het mijn 

moeder te vertellen. 

„In december 1940 kwam er iemand 

langs met de mededeling dat Lo werd 

vermist. Ik kan me dat moment nog 

goed herinneren. Mijn moeder was be-

zig kleren te voorzien van merktekens, 

omdat een aantal kinderen van ons gezin 

ter ontspanning naar een bio-

Wim Wahlers, die in 1934 ook de historische wereldreis met 

Hr.Ms. XVIII had  meegemaakt, vierde zijn huwelijk met Gitta de 

Heer in huiselijke kring. (Fotocollectie Wim Wahlers). 
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Heden ontving ik het treurige bericht van het 
overlijden van onzen innig geliefden Man en Vader, 

HARRY VUKKINK, 

in leven Sergt.-Machinist Kon. Ned. Marine, 

in den ouderdom van bijna 34 jaren. 
Hij ruste in vrede. 

Den Helder, 25 Nov. '40. Uit aller naam: 
J. VUKKINK-v. DIJK en Kind. 

                    p/a Spoorgracht .40. 

vakantieoord mocht. Het nieuws over de 

vermissing van Lo sloeg in als een bom. 

„Wat mijn moeder als weduwe met zo'n 

groot gezin heeft moeten meemaken, is 

met geen pen te beschrijven. Door de 

bombardementen moesten we evacu-

eren. Met sinaasappelkistjes vol bagage 

zijn we naar Breezand gelopen. Later 

werden we ondergebracht in Hoorn en 

Zwaag. Het gezin was te groot om bij 

elkaar te blijven op één adres. We wis-

ten niet eens waar iedereen was. Daar-

door zag ik mijn andere broers en zusjes 

soms alleen op straat. 

Mijn oudste broer werkte enige tijd op de 

werf, maar werd tewerkgesteld in 

Duitsland. 

„Ik heb Lo niet zo goed gekend. Hij was 

zeven jaar ouder dan ik. Als kind had je 

je eigen leven, je vriendinnetjes, enz. 

Mijn mooiste herinnering aan hem is dat 

hij zo verschrikkelijk precies was. Hij 

onderhield zijn uniform met de grootste 

zorg. De koperen knoopjes moesten 

glanzen. Het ankertje moest kaarsrecht 

zitten. Toen mijn moeder op de hoogte 

was gebracht van de vermissing van Lo, 

kreeg ze het verzoek zijn kastje bij de 

Onderzeedienst leeg te halen. Daar com-

plimenteerden ze mijn moeder, omdat Lo 

altijd zo correct en precies was geweest. 

„Na de oorlog hebben we een mooie 

oorkonde ontvangen, ter herinnering 

aan zijn moed en trouw. Die oorkonde 

heb ik nu. Mijn moeder is in 1988 ge-

storven. Ze heeft erg onder de dood van 

haar zoon geleden. Ik ben in 1952 ge-

trouwd. Wij hebben onze zoon naar 

mijn omgekomen broer vernoemd. Hij 

heet Louis, maar we noemen hem Lo. 

De geschiedenis van zijn oom bij de 

marine boeit hem zeer. Hij heeft Defen-

sie aangeschreven, omdat hij het naadje 

van de kous wil weten. „Ik ben één 

keer in een onderzeeboot geweest. Dat 

was de Tonijn bij het Marinemuseum. 

Verschrikkelijk vond ik het. Zo be-

nauwd en krap. En dan de bedenken dat 

de O-13 heel wat ouder en nog minder 

comfortabel was:' 

Willem Albertus Wahlers was de zoon 

van een opperschipper, die jarenlang de 

marine had gediend en in 1911 was on-

derscheiden omdat hij met gevaar voor 

eigen leven een drenkeling uit het water 

van de Binnenhaven had gered. In 1934 

mocht Wim, korporaal torpedomaker, 

mee met de historische reis van Hr.Ms. 

K-XVIII naar het toenmalige Neder-

lands-Indië. Voor het eerst maakte een 

onderzeeboot een reis rond de wereld. 

Nederland presenteerde zich als varende 
Overlijdensadvertentie in de Heldersche 

Courant van 27 november 1940. 

Koningin  Wilhelmina betuigde de nabestaanden in 1946 haar 

deelneming (Fotocollectie Kevin Lutter) 
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natie in vijf werelddelen. 

De K-XVIII had een speciale gast aan 

boord: prof. dr. P.A. Vening Meinesz, 

die onderweg zwaartekrachtmetingen 

deed. De wereldreis bracht onder de be-

volking een golf van enthousiasme te 

weeg, vergelijkbaar met die tijdens de 

historische vliegtocht van de Uiver. Een 

filmverslag van de reis met de K XVIII 

trok volle bioscoopzalen. 

Zijn zoon Wim (71): „Ik heb mijn vader 

nooit gekend, maar op basis van wat ik 

over hem heb gehoord, zeg ik: Hij was 

met hart en ziel een marineman. Hij 

stond vooraan om mee te gaan. De trip 

met de K-XVIII was een zegetocht over 

de wereld. Overal werden ze officieel 

ontvangen door de autoriteiten. Overal 

was het feest. Daar schreef mijn vader 

ellenlange brieven over aan zijn moeder:' 

Die brieven zijn niet bewaard gebleven. 

In een van de boeken die over de 

wereldreis van de K-VIII verscheen 

(Alles wel. Geen Bijzonders!!'), staat 

wel een persoonlijk verslag van hem. 

Daarin schrijft hij: 'Hoewel geen man 

van de pen zijnde, wensch ik U een kort 

woord te zenden over de indrukken van 

mijn eerste reis. Toen wij 14 November 

1934 de reis begonnen, met het 

vooruitzicht 8 maanden te leven in een 

boot met 35 man in een kleine ruimte, 

dacht ik: het wordt een zware reis. Maar 

het is een hoop meegevallen. Het was 

mijn eerste groote zeereis. 

....Een nadeel voor ons was de taal. Het 

was moeilijk voor ons, om b.v. een 

Portugees iets aan zijn verstand te 

brengen, maar zoo gauw liet je geld zien, 

dan verstond hij alles. 

`....De mooiste momenten op zee waren: 

't Sint Nicolaasfeest, Kerstmis en het 

Neptunus-feest. Vooral het laatste, waar 

ik zelf toch een der slachtoffers was. 

`....Wat de weersomstandigheden aan-

gaat, hebben we het toch nog toe goed 

getroffen. 

`....Het schip is een pracht van een 

zeeschip, wat verschillende malen 

gebleken is en we mogen met trots 

neerzien op dit Hollandsche product. 

`....In de havens, waar we bezoek hebben 

gehad, uitten de bezoekers zich steeds 

over de helderheid van de boot, welke zij 

blijkbaar niet verwacht hadden 

 

Trouwfoto's 

Een fotoalbum met persoonlijke kiekjes 

herinnert aan de reis en het verblijf in 

Nederlands-Indië. Daarin worden ook 

de trouwfoto's bewaard, amateur-

opnamen van het bruidspaar op het 

stadhuis en van het feest in huiselijke 

kring. Wim Wahlers trouwde 28 maart 

1940 met een meisje uit Den Helder, 

Gitta de Heer. Of Wim Wahlers wist 

dat hij vader zou worden, toen hij op 9 

Piet Lutter, gefotografeerd op het dek van de  

O-13. (Fotocollectie Kevin Lutter). 
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mei vertrok, weet zijn zoon niet. 

 De vermissing van zijn vader is altijd 

een pijnlijk onderwerp gebleven. Er werd 

niet over gepraat. Zijn moeder 

hertrouwde en het leven hervatte zijn 

loop. 

Eind november 1940 kreeg zijn moeder 

bericht over de dood van haar man. 

Wegens de bombardementen was ze 

geëvacueerd. Met haar moeder en zus 

woonde ze in Sint Maartensbrug aan de 

Grote Sloot. Ruim een maand later, op 1 

januari 1941, werd haar kindje geboren, 

een zoon. Hij werd vernoemd naar zijn 

vader. 

Zoon Wim: „Mijn hart ging ook uit naar 

het varen. Maar al die vrouwen die mij 

door de oorlog hebben heen gesleept, 

mijn moeder, mijn oma en mijn tante 

Tinie, wensten onder geen voorwaarde 

dat ik dat zou doen. Wat wil je als je va-

der met een marineboot wegblijft op zee! 

Het werd nooit rechtstreeks tegen me 

gezegd, maar het werd me wel ontraden, 

zo in de geest van: Jongen, zou je dat wel 

doen?" 

Zijn stiefvader ontfermde zich vaderlijk 

over hem. „Een prima man. Was altijd 

bereid me te helpen:' Van een carrière bij 

de marine of de koopvaardij is het inder-

daad niet gekomen. Wim Wahlers ver-

diende zijn brood in de toeristische sec-

tor. Meer dan 30 jaar runde hij een cam-

ping met 250 plaatsen in de Ardèche in 

Frankrijk. Nu geniet hij van zijn rust in 

de stad, waar zijn vader en moeder zo 

nauw mee verbonden waren: Den Hel-

der. Ook al is hij dan niet in de voetspo-

ren van zijn vader getreden, de gelijkenis 

tussen vader en zoon moet opvallend 

groot zijn geweest. „Ik heb dikwijls te 

horen gekregen: Jij lijkt sprekend op je 

vader. Je doet precies zoals hij:' Zoon 

Wim herinnert zich nog een heel emotio-

nele gebeurtenis uit de jaren '60. Een 

zwager had een privé- vertoning geregeld 

van de bioscoopfilm over de wereldreis 

van Hr.Ms. K XVIII. „Ik zag toen voor 

het eerst bewegende beelden van mijn 

vader. Hij was bezig met brieven schrij-

ven, pakjes uitpakken, enz. Mijn moeder 

had die film ook nooit eerder gezien. Dat 

maakte veel los." 

 

Doodgezwegen 

Willem van den Hoff, majoor- machinist, 

liet bij zijn vertrek op 9 mei 1940 in de 

Violenstraat een gezin achter met drie 

kinderen: Mientje (6), Cor (2, geboren in 

Soerabaja) en Willem (4 maanden). Dat 

zijn vrouw inmiddels in verwachting 

was geraakt van een vierde kind, wist 

hij nog niet. Zoon Roelof werd geboren 

op 15 december 1940 op een 

evacuatieadres in Blaricum. Via haar 

zus vernam Wilhelmina Petronella van 

den Hoff- Ede dat ze weduwe was 

geworden. Dat ze tot 1946 heeft 

gewacht met het plaatsen van een 

rouwadvertentie in de Heldersche 

Harry Vukkink ging zondags met zijn zoontje 

op de fiets naar de Donkere Duinen. 

(Fotocollectie Harry Valkink.) 
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Courant, komt daardoor ze toen pas was 

teruggekeerd. Haar evacuatie was een 

lijdensweg. Met vier kleine kinderen 

zwierf ze van adres tot adres, tot zelfs in 

België. Volgens zoon Cor (75) werd in 

het gezin nooit over de dood van zijn 

vader gesproken. ,,Dat gebeurde vroeger 

niet. Zoiets werd doodgezwegen. 

Bovendien kwam er een nieuwe vader in 

ons gezin. Mijn moeder heeft ook nooit 

de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten 

bij het monu-ment voor de slachtoffers 

van de Onderzeedienst bezocht. Tot zo'n 

tien jaar geleden wisten wij niet eens 

van het bestaan ervan. Voor ons hebben 

zulke bijeenkomsten juist wel beteke-

nis" 

Toch speelde de marine een belangrijke 

Cor van der Veer. Hij had een broer die ook 

naar Engeland was uitgeweken, maar tot een 

ontmoeting daar is het nooit gekomen. 

(Fotocollectie Jos Hof) 

rol in het leven van het gezin Van den 

Hof.  Zoon Cor werd wapenelektronica-

monteur, Willem werd vliegtuigmotor-

monteur en Roel bracht zijn dienstplicht 

door bij de marine als seiner. Een 

dochter van Cor werkt inmiddels ook bij 

de marine. „Dat heb je als je in Den Hel-

der woont", zegt Cor, die zich door het 

drama van zijn vader nooit heef laten 

weerhouden om de zee op te gaan. En 

volgens zijn vrouw is hij dikwijls lange 

tijden van huis geweest. Sergeant- ma-

chinist Harry Vukkink uit Deventer be-

hoorde ook tot de opvarenden van de O-

13 die in Den Helder hun liefde vonden. 

In 1924 trad hij in dienst bij de marine. 

Op 18 januari 1934 trouwde hij met Jan-

netje van Dijk, de dochter van een aan-

nemer. Als vrijgezel huisde hij op mari-

neschepen of in de kazerne. Na hun hu-

welijk betrokken ze hun eigen stekkie: 

Schagenstraat 68. Eind december 1935 

werd hun zoon Harm geboren. Maar zo-

als vaker voorkwam in marine- gezin-

nen: de vader ontbrak bij deze gebeurte-

nis. Kort daarvoor was hij voor de twee-

de maal naar Soerabaja uitgezonden. 

Pas in januari 1938 keerde hij terug. Het 

enige wat zoon Harm zich uit die tijd 

kan herinneren is dat zijn vader hem 

zondagsmorgens op de fiets meenam 

naar de Donkere Duinen om naar de 

pauwen te kijken. Harm wilde net zoals 

zijn vader machinist worden bij de mari-

ne. Dat bleek om medische redenen niet 

mogelijk. Uiteindelijk belandde hij bij 

de PTT. Zijn moeder heeft 'een zee vol 

tranen gehuild' en is haar leven lang we-

duwe gebleven. 

 

Hoofd vol zorgen 

Petrus Leonardus Lutter stapte op 9 

mei 1940 aan boord van de O-13 met 

een hoofd vol zorgen over de situatie 

thuis. Zijn vrouw had tuberculose en 

werd verpleegd in een sanatorium in 

Gennip. Hun tweejarig zoontje Piet 
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Voor Johannes Nagelhout werd een rouwmis 

gehouden rond een lege begrafeniskist. 

(foto van bidprentje) 

moest elders worden ondergebracht. 

Zijn moeder in Rotterdam ontfermde 

zich over hem. Al vrij spoedig hoorde 

oma Lutter geruchten over de verdwij-

ning van de O-13. Zij trok aan de bel 

bij de marine in Den Helder, die op 21 

juni als volgt reageerde: 'In antwoord 

op Uw schrijven van d.d. 19 Juni 1940 

deel ik U mede, dat Uw Zoon, de kwar-

tiermeester P.L. Lutter met Hr.Ms. O-

13 naar het buitenland is vertrokken. 

Verdere inlichtingen omtrent hem zijn 

dezerzijds niet bekend: De echtgenote, 

Corrie Lutter- van Dierendonck, ont-

ving de berichten over de vermissing 

van haar man in november 1940 op 

haar evacuatie- adres in Utrecht. Bijna 

een jaar na de oorlog stuurde de minis-

ter van Marine, J.M. de Booy, de wedu-

we een brief, waarin ervan uit werd ge-

gaan dat de O-13 op 18 juni het slacht-

offer was geworden van een aanval 

door Duitse zeestrijdkrachten. 'Sedert 

genoemden datum is nimmer meer iets 

omtrent het lot van Uw echtgenoot ver-

nomen en in verband hiermede en den 

inmiddels verstreken tijd moet helaas 

worden aangenomen, dat hij bij boven-

genoemde ramp is omgekomen.' Klein-

zoon Kevin (39), machinist op een 

boorschip in Brazilië en opstapper bij 

het KNRM reddingstation van Den 

Helder, bewaart alle correspondentie 

over de vermissing van zijn opa zorg-

vuldig. Door een krantenbericht dat 

zijn vader aan de wand had geprikt, 

raakte hij als jonge jongen geboeid 

door dit drama. „Mijn vader heeft veel 

gedaan om meer te weten te komen. De 

O-13 was altijd aanwezig, maakte deel 

uit van zijn leven. Helaas heeft hij me 

weinig over zijn vader kunnen vertellen 

- hij was twee toen hij hem voor het 

laatst zag. Er kwam een nieuwe man in 

huis en over zijn vader werd niet meer 

gesproken. „Mijn vader had blijkbaar 

ook iets met de zee. Hij werd vliegtuig-

maker bij...de marine. Hij is in 1999 

overleden. Hij heeft altijd stilletjes ge-

hoopt dat zijn vader toch op een of an-

dere manier de oorlog zou hebben over-

leefd. We zijn blij dat er opnieuw naar 

de O-13 wordt gezocht. Als nu een 

exacte rustplaats kan worden achter-

haald, komt er eindelijk zekerheid over 

het lot van mijn opa." 

Kevins opa diende bij de marine vanaf 

1931, aanvankelijk als dienstplichtige. 

Van 1933 tot 1936 verbleef hij in 

Nederlands Indië. Terug op Willemsoord 

werd hij bij de Onderzeedienst geplaatst 

en opgeleid tot torpedist en 

kwartiermeester. 

 

Aan dood ontsnapt 

Jacobus Otto Nieuwenhuis in Groningen 

was in 1937 toegelaten als adelborst tot 

het Koninklijk Instituut voor de Marine. 

Op 8 april 1940 werd hij beëdigd tot 

officier. Zijn eerste plaatsing kreeg hij 

op Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau. 

Dat schip werd vlak voor de capitulatie 

op 14 mei 'met de meeste spoed' naar 
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Engeland gestuurd. Ter hoogte van 

Callantsoog, om half zeven 's avonds, 

werd het door Duitse bommen-werpers 

beschoten en geraakt. Er ontstond 

brand en tien minuten later volgde een 

ontploffing. Kort daarna verdween het 

in de golven. Hierbij kwamen l8 

opvarenden om. Nieuwenhuis ontsnap-

te aan de dood. Hij werd gered en ging 

met een ander marineschip mee naar 

Engeland. Daar werd hij toegevoegd 

aan de bemanning van de O-13. Een 

maand later restte hem alsnog een 

zeemansgraf. Matroos 2e klasse Cor 

van der Veer in Egmond aan den Hoef 

had zijn jongere broer Lou zo 

enthousiast gemaakt voor de marine, 

dat die zich ook aanmeldde als 

matroos. Net zoals Cor week Lou bij 

het uitbreken van de oorlog uit naar 

Engeland, maar dan met Hr.Ms. 

Sumatra. De hoop zijn broer een keer 

in de een Britse haven te ontmoeten, 

bleek echter ijdel. De Sumatra werd 

naar Nederlands Oost-Indië gestuurd. 

Onderweg zag Lou zich bij het 

publicatiebord aan boord plotseling 

geconfronteerd met de bekend-making 

over de vermissing van de O-13. 

In januari 1941 kreeg hij een telegram 

van zijn ouders: `Droevig bericht 

ontvangen op 25 november via Rode 

Kruis dat onze Cor in dienst van het 

Vaderland is gesneuveld. Thuis goed. 

Groetend ouders, broers, zus: 

Het bericht over de vermissing van de O

-13 leidde in enkele gevallen tot 

desertie. Van drie schepelingen, die zich 

in november 1940 om deze reden aan de 

onderzeedienst 'trachtten' te onttrekken, 

is bekend dat zij tot celstraffen van drie 

tot vijf jaar werden veroordeeld. 

Matroos 3e klasse Johannes Nagelhout 

in Friesland had zijn militaire 

dienstplicht bij de marine doorgebracht. 

Bij thuiskomst van zijn werk op 2 

september 1939 hoorde hij dat hij zich 

de volgende dag wegens de mobilisatie 

in Den Helder moest melden. Af en toe 

kwam hij met verlof. Op 6 mei 1940 

voor de laatste keer. 'Onvergetelijke da-

gen', schreef zijn moeder later. Bij zijn 

afscheid zei hij: „Ik tink dat jimme my 

net weer sjogge." - Ik denk dat jullie mij 

niet weer zullen zien. Op 28 november 

1940 bracht pastoor Wartna van de r.k. 

parochie van Bakhuizen de familie op 

de hoogte van de vermissing van Johan-

nes. Hij leidde in de kerk een rouwmis 

rond een lege doodskist. Op zijn doods-

prentje staat vermeld: `En al is zijn stof-

felijk overschot niet door zijn dierbaren 

naar het graf vergezeld, de blijde ver-

wachting leeft in hen, dat zij hem eens 

in het eeuwige Vaderland zullen terug-

zien: 

 

Mogelijke oorzaken 

Over de oorzaak van de verdwijning 

van de O-13 bestaan verschillende the-

orieën. Het kan zijn dat ze in een Duits 

mijnenveld is terechtgekomen en door 

een mijnexplosie tot zinken is gebracht. 

Een technisch mankement of een los 

drijvende mijn kunnen ook tot haar on-

dergang hebben geleid. Waarschijnlijk 

is ze overvaren door de Poolse onder-

zeeboot Wilk. Deze had op 20 juni 

1940 in het gebied waar de O-13 ver-

bleef om vijf voor half één 's nachts een 

aanvaring met een onbekende onder-

zeeboot. Van Poolse zijde werd steeds 

aangenomen dat het om een vijandelijk 

onderzeeboot ging. Uit onderzoek in de 

Duitse archieven blijkt dat op dat tijd-

stip geen enkele Duitse onderzeeboot 

werd vermist of beschadigd op zijn ba-

sis was teruggekeerd. De Britse archie-

ven maken evenmin melding van scha-

de bij onderzeeboten, alleen van de ver-

missing van de O-13. Op basis van ar-

chiefonderzoek en meldingen over 

wrakken is een team onder leiding van 

overste Jouke Spoelstra begonnen aan 
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een expeditie om het wrak van de O-13 

op te sporen. De werkgroep Onderzee-

boten, waarin het comité Nabestaanden 

Onderzeeboten 1940-1945 en de Ko-

ninklijke Marine samenwerken, heeft 

voor deze expeditie gegevens gekregen 

van de Hydrografische Diensten van de 

landen rondom de Noordzee, Olie- en 

Gasbedrijven, Offshore Survey bedrij-

ven, particuliere hydrografische dienst-

verlenende bedrijven en de visserij. 

Met de modernste hulpmiddelen wor-

den in een zone van 25 bij 25 km de 

wrakken op de bodem van de Noordzee 

nader onderzocht. 

 

Bronnen: 

Ja, het moest, Tonny Froma; 

 

De ondergang van de O-13, 

J. Hof in Geestgronden 6 (1999); 

 

Nederlandse Onderzeedienst 75 jaar, 

P.C. Jalhay; 

 

De Koninklijke Marine in de Tweede 

Wereldoorlog, deel 1, Ph.M. Bosscher; 

 

Heldersche Courant 7 maart 1940 en 

28 februari 1941; 

 

www.onderzeeboot.org 

www.bakhuizen.nl 

B ij het ter perse gaan van deze editie van 
KVO ligt 2012 al weer geruime tijd 

achter ons. 2012  gaat de archieven in als een 
intensief operationeel jaar. Hr. Ms.  Dolfijn 
was al op 1 januari buitengaats, en Hr. Ms. 
Bruinvis meerde op 22 december als laatste 
boot af te Den Helder. Op donderdag 17 
januari was de traditionele Nieuwjaarsborrel. 
Georganiseerd door directie Onderzeedienst 
in gebouw Soerabaja. Het is ouderwets gezel-
lig. We hebben vertrouwen in het nieuwe 
jaar, ondanks de reorganisatie krijgsmacht-
breed en de recessie. Dan de boten. Daar 
draait het tenslotte om. Al in 2012 ingezet, 
maar in 2013 nog concreter, de Walrusklasse 
boten worden vernieuwd. Het IPW 
(Instandhoudingprogramma Walrusklasse) 
krijgt meer concrete vormen doordat Hr. Ms. 
Zeeleeuw als eerste platform hiervoor de werf 
opschuift. Een uitgebreide uiteenzetting over 
het IPW heeft u kunnen lezen in KVO nr. 
122 van december. 

 

Hr. Ms. Walrus. heeft het hele 

jaar 2012 bij het marinebedrijf 
doorgebracht voor het geplande 

meerjarig onderhoud. De werkzaamheden 
verlopen voorspoedig. Maar door personeels-
reducties binnen het marinebedrijf blijft de 
planning een punt van zorg. 

 

Hr. Ms. Bruinvis. Reis 1/2012 

staat in het teken van opwerken. 
Eind 2011 heeft de boot voor een 

spoeddokking immers het opwerkprogramma 
moeten afbreken. Op 16 januari vertrekt de 
boot onder commando van LTZ1 Wouter 
Smit naar zee. Na 4 weken opereren in wate-
ren rondom de UK moet de operationele in-
zetbaarheid getoond worden tijdens de laatste 
dagen van de opwerkperiode. Intussen is de 
koers verlegd richting Noorse wateren. Op 
11 februari meert de boot af te Bergen (NO). 
Status operationeel inzetbaar. Na afloop van 
het weekend embarkeert op maandagmorgen 
de NL SMCC aan boord. Het volgende com-
mitment van Hr. Ms. Bruinvis is als platform 

Wat deden de    boten in 2012; 
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te dienen voor de NL SMCC/
commandantenopleiding onder leiding van 
overste Geordie Klein. De boot beëindigd reis 
1/2012 op 19 februari.  
Voor reis 2/2012 komt op maandag 26 
maart meerrol op post. De boot vertrekt naar 
zee voor circa 7 weken. Ditmaal onder com-
mando van LTZ1 Pim Hol. De reis staat 
vrijwel volledig in het teken van het vervolg 
van de SMCC/commandanten opleiding. Na 
een havenbezoek Plymouth wordt op 2 april 
koers gezet richting schotse wateren om deel 
te nemen aan de Britse oefening Joint Warri-
or, waarbij voor onze boot alles in het teken 
staat voor de studenten. Op 29 april meert de 
boot af te Faslane. Het perishers breakfast 
staat voor een aantal op het programma. De 
boot vervolgt de reis op 2 mei. Het laatste 
commitment voor deze reis staat in het teken 
van het afvuren van een aantal exercitie torpe-
do’s. Met Hr. Ms. Mercuur en Hr. Ms. Zee-
leeuw wordt een torpedolanceerprogramma 
uitgevoerd. Samen met Hr. Ms. Mercuur 
meert de boot op 9 mei weer af aan steiger 
19. 
Reis 3/2012 begint op 3 september. De 
Bruinvis zal gezamenlijk met Hr. Ms. Rotter-
dam ingezet worden tegen antipiraterij in de 
Indische oceaan. Na een havenbezoek te Pal-
ma de Mallorca is de Suez passage in de vroe-
ge ochtend van 26 september een feit. De 
transit door de rode zee verloopt voorspoedig 
en op 5 oktober wordt afgemeerd te Salalah, 
Oman. Nadat onder andere victualie en 
brandstof geladen is wordt het vertrek gesteld 
op 8 september. Op 13 november doet de 
boot vervolgens een korte stop te Djibouti. 
De reis wordt voortgezet op 15 november. 
Volgende bestemming Augusta Bay (Sicilië), 
en op 22 november wordt Suez van zuid naar 
noord gepasseerd. Na een kort bezoek aan 
Augusta Bay zet de reis zich voort naar Bar-
celona. Boot en bemanning genieten te Bar-
celona van een welverdiende binnenlig perio-
de. Op 10 december, wordt koers gezet naar 
London, waar op 21 december de NATO 
medal parade plaatsvindt. Uiteindelijk meert 

Wat deden de    boten in 2012; 

de boot op 22 december af te Den Helder. 
Deze zaterdag arriveert ook Hr. Ms. Rotter-
dam te Den Helder. Aan bemanningen van 
beide eenheden wordt de herinneringsmedail-
le vredesoperaties door de Minister van De-
fensie uitgereikt. Zowel de NATO medaille 
als de Nederlandse herinneringsmedaille vre-
desoperaties (HVO) zijn uitgereikt in het 
kader van deelname aan antipiraterij opera-
ties.  

 

Hr. Ms. Zeeleeuw. De boot 

wordt op 17 januari verhaald naar 
het marinebedrijf voor een periodie-

ke dokking. Tijdens deze dokking wordt de 
boot door de bemanning overgedragen aan 
een interim bemanning. De crew van de Zee-
leeuw staat namelijk gepland om verplaatst te 
worden naar Hr. Ms. Dolfijn, op dat moment 
te Salalah, Oman. Vervolgens zal de crew van 
de Dolfijn na terugkeer in Nederland zich 
meester maken van de Zeeleeuw. Op maan-
d a g  5  m a a r t  e m b a r k e e r t  d e 
“nieuwe”bemanning aan boord van de parel. 
16 april is gesteld als vertrekdatum naar zee 
en zo geschiedde. Onder leiding van LTZ1 
Welmer Veenstra vertrekt de boot richting 
FOST. Achtereenvolgens worden Plymouth 
en Cardiff aangedaan tijdens de FOST on-
dersteuning die de boot biedt. Op 14 mei 
wordt via de Minches de koers verlegd rich-
ting Noorse wateren. De boot neemt deel aan 
een escapex en brengt vervolgens een haven-
zoek aan het Noorse Bergen. Op 28 mei is 
het wederom meerrol op post en neemt de 
boot deel aan een NATO oefening. Dit is 
tevens het laatste commitment dat boot en 
bemanning hebben. Op 8 juni wordt afge-
meerd aan steiger 19 te Den Helder. In voor-
bereiding op het naderende IPW zal de boot 
het najaar niet meer ingezet worden. Deelna-
me aan de wereldhavendagen te Rotterdam in 
het weekend van 6 september is de laatste 
inspanning van boot en bemanning.  

 

Hr. Ms. Dolfijn. Op 2 januari 

passeert de boot het Suez kanaal van 
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noord naar zuid. De boot heeft de kerstdagen 
(2011) doorgebracht te Malta, en op 27 de-
cember is koers gezet richting Suez. Vooruit-
lopend op een terugkeer naar Nederland 
brengt de bemanning onder leiding van Com-
mandant Wiebe van Beek de boot tip top in 
orde voor overgave aan de nieuwe bemanning 
en een nieuwe commandant. Eind januari 
stapt de volledig “nieuwe” bemanning onder 
leiding van Commandant Bastiaan Ruizeveld 
de Winter in het vliegtuig richting Salalah 
Oman. De volgende 2 weken staan in het 
kader van overname van Hr. Ms. Dolfijn, en 
dus de reis van deze boot voort te zetten. Op 
20 februari heeft de bemanning zich de boot 
eigen gemaakt, en vertrekt de boot naar zee 
voor een periode ten behoeve van operatie 
Ocean Shield, antipiraterij. Van 22 tot 27 
maart brengt de boot een havenbezoek aan 
Mombasa, Kenia. Hiervoor heeft de boot de 
evenaar gepasseerd, en zijn er een aantal bar-
oe’s gedoopt door Neptunus. Na Mombasa 
breekt er weer een periode aan waarin van 
boot en bemanning veel gevraagd wordt. Uit-
eindelijk wordt op 3 april afgemeerd te Eilat, 
Israel. Het vervolgprogramma heeft als doel 
om op 1 juni te Den Helder binnen te lopen. 
Suez wordt gepasseerd op 9 mei. Brandstof 
en victualie laden te Palma de Mallorca, en 
een korte ceremonie te Portsmouth alwaar de 
NATO me da i l l e  en  de  HVO 
(herinneringsmedaille vredesoperaties) aan de 
bemanning uitgereikt worden. Zoals gezegd, 
op 1 juni meert de boot na circa 8 maanden 
buiten Nederland weer af te Den Helder. 
Op 8 oktober begint reis 2/2013 voor Hr. 
Ms. Dolfijn. Inmiddels heeft er weer een be-
manningswissel plaatsgevonden. LTZ1 Wel-
mer Veenstra met zijn mannen vertrekt naar 
zee voor circa 9 weken. Op het programma 
staat FOST support en in de staart van de 
reis een NATO oefening in Noorse wateren. 
Achtereenvolgens worden Plymouth, 
Southampton en Trondheim bezocht. Op 29 
november komen boot en bemanning weer 
veilig terug in Den Helder. 
 

Hr. Ms. Mercuur. Daar waar 

onderzeeboten varen, daar tref je 
vaak de Mercuur aan. Het torpedo-
werkschip biedt ruimte aan torpe-

o’s, opstappers en afstappers van onderzeebo-
ten. Kortom het schip is tot veel in staat, en is 
van groot belang voor de Onderzeedienst. 
Reis 1/2012 begint op 16 januari. Onder 
leiding van commandant Don Eppingbroek 
verleent Hr. Ms. Mercuur ondersteuning aan 
Hr. Ms. Bruinvis gedurende haar reis 
1/2012. Voor Hr. Ms. Mercuur eindigt deze 
reis op 20 februari. Tijdens deze reis legt het 
schip 2 havenbezoeken af. Respectievelijk 
Belfast en Bergen worden aangedaan. 
Reis 2/2012 begint op 26 maart. Ditmaal 
staat de reis vrijwel volledig in het teken van 
de NL SMCC of de Nederlandse comman-
dantenopleiding. Een welverdiend havenbe-
zoek Faslane rond 30 april sluit de SMCC 
ondersteuning af. Alvorens op 9 mei wordt 
afgemeerd te Den Helder verleent Hr. Ms. 
Mercuur haar diensten aan zowel Hr. Ms. 
Zeeleeuw als Hr. Ms. Bruinvis tijdens een 
torpedolanceeroefening. 
Na een relatief korte binnenligperiode gaan 
op 21 mei de trossen wederom los. Deze reis 
staat niet in het kader van ondersteuning van 
onderzeeboten, maar in het kader van adel-
borsten. Hr. Ms. Mercuur fungeert voor circa 
9 weken als stafschip. Gezamenlijk met een 
aantal mijnenjagers wordt een gevarieerd pro-
gramma afgewerkt. Interessante havens als 
Stockholm, Gdynia, Kiel, Leith, Dublin en 
Chatham worden aangedaan. De reis eindigt 
op 12 juli. Het najaar van 2012 wordt gete-
kend door 2 korte reisjes. Beiden in UK wa-
teren. 
Tot zover de bijdrage met betrekking tot de 
activiteiten die de Onderzeedienst in 2012 op 
de mat heeft gelegd.  
 

Eric Duenk 
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Programma 17 april 2013  
 

10.00 - 10.45 uur Aankomst Reünisten, koffie met cake 

11.00 - 11.45 uur Algemene Vergadering 

    

   Agenda: 

 1. Opening door de Voorzitter 

 2. Mededeling van het Bestuur 

 3. Financieel verslag over het jaar 2012 

 3a. Bevindingen van de kascontrolecommissie 

 4. Benoeming erelid 

 5. Rondvraag 

 6. Gastspreker : Dir. Operationele Ondersteuning CZSK CDR ir. C.H. Boele-

ma Robertus  

  Onderwerp   : Heden en toekomst van de Koninklijke Marine  

 7. Sluiting door de Voorzitter 

 

 Toelichting agendapunt 4.: 
 Will Falkmann heeft gedurende 16 jaar als redacteur van “Klaar voor Onderwater” zich ingezet om 

ons orgaan vernieuwend, leesbaar en actueel te houden. Het bestuur vindt unaniem dat Will Falkmann 

in die opzet meer dan geslaagd is en dat hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor de vere-

niging. 

 Het bestuur stelt, gezien het bovenstaande, de algemene vergadering conform artikel 3,  punt 5 van de 

statuten voor om de heer W.P.P. Falkmann te benoemen tot erelid. 

 
11.45 - 13.00 uur Bijpraten onder het genot van een drankje 

13.00  Uitgebreide nasi- maaltijd 

16.00 Tap dicht - Einde reünie.  

 

De kosten zijn gesteld op € 7,50 per deelnemer over te maken op gironummer 3928464 t.n.v.: 

Reünistenvereniging Onderzeedienst 

Jolstraat 74, 1784 NL  Den Helder     onder vermelding van “Reünie 2013”.  

 

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 achterhalen 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 

3 april 2013, 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 toe-

gestaan. 

 

Huishoudelijke mededelingen: 

Parkeren:  Er is voldoende parkeergelegenheid nabij de Dukdalf, toegang oude Rijks-

werf via Westgracht. 

Openbaar vervoer:  Trein tot Den Helder, hoofdstation. Er is geen busvervoer beschikbaar. 

Naambadges:  Bij binnenkomst zal uw naambadge worden uitgereikt. U wordt vriendelijk 

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. 

REÜNISTENVERENIGING  ONDERZEEDIENST 
 

Reünie 2013 
De jaarlijkse reünie van onze vereniging zal worden gehouden op 

woensdag 17 april 2013 te Den Helder op de Oude Rijkswerf  in de Dukdalf. 
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danken is aan het enthousiasme en de inzet 
van Rinus Peperkamp en Gijs Swart, waarvan 
helaas Gijs al weer enkele jaren is overleden. 
Vervolgens introduceerde Just onze toenmali-
ge Oudste Officier, Hans van den Bos. Deze 
overhandigde eerst aan Rinus een mooie foto 
van de binnenkomst van de Dolfijn in Den 
Helder, als dankbetuiging. Daarna gaf Hans, 
als 'aangewezen- vrijwilliger' hoofdredacteur, 
een overzicht van zijn vorderingen bij het sa-
menstellen van 'het' herinneringsboek van de 
DLF. De inhoud van deze publicatie zal be-
staan uit operationele- en achtergrondinfor-
matie, en wederwaardigheden, kaarten, foto's 
en tekeningen van bemanningsleden, opgete-
kend gedurende de 303 dagen dat de DLF 
rond de wereld voer. Hij verwacht dat het 
boek in maart 2013 uitkomt en dat de prijs 
ervan niet meer dan € 30 zal zijn. Hans riep 
alle Dolfijners op alsnog inzendingen voor het 
boek in te sturen: "Waarschijnlijk zullen er 
ook vandaag weer vele sterke verhalen worden 
verteld en kostelijke anekdotes worden opge-
haald waaruit jullie kunnen putten!" 
WLR- organisator Gerard Streefkerk verwel-
komde een ieder en nodigde ons uit voor het 
heerlijke 'Biak / Manok' Indisch buffet. 
Deze rijstmaaltijd bleek inderdaad voortreffe-
lijk en is aan gezellig gemengde tafels genut-
tigd, waarbij de drankjes de stemming, voor 
zover nog nodig, er helemaal 'in' bracht. Lo-
pend en aan de tafels is veel gerouleerd om 
persoonlijke banden te hernieuwen en om met 
de echtgenotes kennis te maken. 
Oud- WLR officier Evert Schut hield een 
korte toespraak waarin hij de reis van de 
WLR memoreerde, de aanwezige echtgenotes 
- speciaal mevrouw Gerretse, weduwe van de 
commandant van de Walrus - in het zonnetje 
zette, en de organisatoren hartelijk bedankte. 
Aan het eind van de reünie grepen Jeen Schaaf 
en Thys Arts de microfoon om, op gloedvolle 
wijze, hun blijdschap te tonen over het weer-
zien van zo veel 'oude sobats' en hun goede 
herinneringen te verwoorden aan de reis op 
onze boot "met hun beste commandant, Just 
Roele". 

GEZAMENLIJKE 
DOLFIJN- EN WALRUS-REÜNIE, 

50 JAAR NA TERUGKOMST IN NEDERLAND 

Op 3 oktober 2012 – 50 jaar na hun terug-
reis naar Den Helder – vierden 34 oud-
bemanningsleden van Hr.Ms. Dolfijn hun 
inmiddels vijfde reünie, wederom in Hotel 
Breukelen. Het was nu, voor het eerst, een 
gezamenlijke reünie, namelijk met 19 oudge-
dienden van Hr.Ms. Walrus. Ook waren de 
echtgenotes en weduwen voor deze jubileum-
bijeenkomst uitgenodigd; van de DLF waren 
er 16, en van de WLR 14 aanwezig. 
Het grote succes van de eerdere bijeenkom-
sten, in 2000, 2002, 2005 en 2008, heeft 
onze DLF- organisator Rinus Peperkamp, 
ondanks zware ziekte, de moed gegeven op-
nieuw veel tijd en energie te steken in dit, ons 
zo dierbaar, evenement. Hij is hierbij van 
WLR- zijde krachtig bijgestaan door Gerard 
Streefkerk. De WLR had in 2007 een gezelli-
ge Reünie gehouden. Het feit dat de Onder-
zeedienst een kleine hechte gemeenschap is 
waarbij veelvuldig van boten wordt gewisseld, 
maakte dat veel oud-bemanningsleden van 
beide boten elkaar kenden, wat de feestvreug-
de alleen maar verhoogde. 
Na ontvangst met koffie en gebak en vrolijke 
onderlinge begroetingen, verwelkomde onze 
DLF- gastheer Rinus de aanwezigen hartelijk 
en enigszins geëmotioneerd: "vanwege de vele 
blijken van meeleven die hij had mogen ont-
vangen". Hij vroeg een minuut stilte om onze 
overleden makkers te gedenken. Daarna gaf 
hij het woord aan onze toenmalige comman-
dant, Just Roele. Deze begroette alle aanwezi-
gen op warme wijze en memoreerde kort de 
wereldreis van de DLF, met oorlogspatrouil-
les bij Nederlands Nieuw- Guinea en Indone-
sië in 1962. Hij dankte Rinus en Gerard voor 
hun toewijding en inzet voor deze speciale 
dag, die door allen zo wordt gewaardeerd. Hij 
wees er op dat de sterke onderlinge band, die 
zo duidelijk bestaat bij de Dolfijn ’62 opva-
renden – zoals ook blijkt uit het feit dat dit al 
de vijfde reünie was – in sterke mate mede te 
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H et jaarlijks congres van de “Interna-

tional Submariners association” (ISA) 

vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 Mei in 

Catania (Sicilie). Deze bijeenkomst, 

waaraan een uitgebreid sociaal program-

ma is verbonden, staat open voor (oud) 

onderzeedienst personeel en anderen die 

een nauwe band hebben met hun onder-

zeedienst, waaronder natuurlijk partners. 

Hoewel als sluitingsdatum voor inschrij-

vingen 15 februari wordt genoemd, zul-

len inschrijvingen die wat later zijn, naar 

verwachting, ook met plezier worden 

geaccepteerd. Bij de congressen is een 

hoogtepunt de herdenking van de ge-

sneuvelde onderzeedienst mannen door 

alle deelnemende landen. 

De ceremonie wordt dit jaar gehouden 

bij het onderzeedienst monument in Ca-

tania, gevolgd door een kranslegging op 

zee. 

 

Voor nadere informatie over dit evene-

ment zie: www.isa-italy-2013.com 

en over de ISA: www.submariners.org. 

 

Jan Willem van Waning, Katja Boonstra, 

Henk Bussemaker en hun partners 

(echtgenoten) 

Aan het slot reikte Van den Bos bloemstuk-
ken uit aan de echtgenotes van Rinus en Ge-
rard, en aan de weduwe van de mede organisa-
tor van vorige Dolfijn reünies, Ans Swart, 
voor de door hen gegeven steun aan hun echt-
genoten. 
'Rondom gelukkig' vertrokken wij omstreeks 
16 uur met aller dank aan Rinus en Gerard! 
Het was weer een onvergetelijke samenkomst 
geweest van oude wapenbroeders uit een bij-
zondere operationele periode. 
 

J. Jan Willem van Waning 
(vierde officier Hr. Ms. Dolfijn) 

 
Hr.Ms.Dolfijn: 
http://peterbrouwers.tripod.com/id10.html 
Hr.Ms. Walrus: 
http://www.walrus-1962.nl 
 

Bestellen: “Herinneringsboek Wereldreis 
 Hr. Ms. Dolfijn in 1962” 
J. Jan Willem van Waning 

(Tel: 070-324 63 70).  
jjwvanwaning@veteranen.nl 

50
e
. ISA. Congres in 

Catania (Sicilie) 

van 20 t/m24 Mei 2013 

http://www.isa-italy-2013.com
http://www.submariners.org
http://peterbrouwers.tripod.com/id10.html
http://www.walrus-1962.nl
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