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OMSLAGFOTO: 
De Guppy’s, Walrus en 
Zeeleeuw afgemeerd voor 
‘Buitenveld’ in De Helder 

Het nieuwe jaar is begonnen en als re-
dactie van de KVO gaan we verder op de 
oude voet. Met andere woorden, er ver-
anderd niets aan uw vertrouwde blad. 
Het is lastig om in uw blad een stuk te 
maken over de nieuwe onderzeeboten. Er 
wordt op internet en in politiek Den 
Haag veel over gesproken en gepubli-
ceerd. Het is echter lastig om er een goed 
artikel over te schrijven. We hopen na-
tuurlijk allemaal dat we over een aantal 
jaren kunnen spreken over de bouw en de 
proefvaarten van een nieuwe klasse on-
derzeeboten met een nieuwe generatie 
onderzeebootmannen. 
 

De onderzeedienst heeft inmiddels af-
scheid genomen van  groepsoudste Hugo 
Ammerlaan die met veel vreugde de 
functie heeft uitgevoerd. Gelijktijdig 
heeft hij letterlijk het vaandel overgedra-
gen aan Herman de Groot. Deze gaf aan 
blij te zijn terug te keren bij de Onder-
zeediesnt. Het blijft immers in je hart 
zitten. Aan hem dus de taak om de On-
derzeedienst voldoende boven te laten 
komen in de politieke discussie naar het 
voorbestaan van de Onderzeedienst en 
nieuwe boten. 
 

Eric Duenk heeft weer een overzicht ver-
zorgd over wat de huidige Onderzee-
dienst het afgelopen jaar aan reizen heeft 
uitgevoerd. Dit is altijd een leuk stuk om 
te lezen en interessant om te weten waar 
de huidige boten voor worden ingezet bij 
de hedendaagse Koninklijke Marine. 
 

Vorig jaar was ik als vertegenwoordiger 
van de Reünistenvereniging op de uitrei-
king van het boek “de Tegenaanval” van 
Dhr. Bussemaker. Hij had het boek ge-
schreven in een co-schrijverschap met 
Janet van Klink. Zij hield een erg leuke 
voordracht over hoe de samenwerking 
tussen een ‘oude man’ en een ‘jonge 
vrouw’ tot stand kwam waarbij de man 
verstand had van het onderwerp, en de 
vrouw eigenlijk niets van onderzeeboten 
wist. Ik heb haar dus gevraagd om het 
stuk te mogen publiceren waarop zij zeer 
positief reageerde. Bij de boekbespreking 

werd ook nog door de kleindochter van 
de commandant van de O16 gesproken, 
de u wel bekende minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Busse-
maker. De voordrachten van Dhr. Busse-
maker en Mevr. van Klink wilde ik u niet 
onthouden en kunt u dus lezen in deze 
KVO. 
Een ander boek waar we aandacht aan 
besteden is een boek over internationale 
missies die door onderzeebootbemannin-
gen zijn uitgevoerd tussen 1945 en 2001.  
 

Daarnaast wordt 2017 wederom een jaar 
van herdenken. Velen van u hebben het 
horloge besteld ter gelegenheid van het 
111 jaar bestaan van de Onderzeedienst. 
We zullen dit in Juni groots gaan vieren 
op de Nieuwe Haven in Den Helder. Het 
programma voor deze dag is terug te vin-
den in deze editie. Omdat we het 111 ja-
rig jubileum vieren tijdens Marinedagen 
en Sail Den Helder, is besloten om de 
Algemene leden Vergadering op een an-
dere datum te houden. Ook deze uitnodi-
ging staat hier in het blad. 
Redenen genoeg zou ik zeggen om elkaar 
te ontmoeten. 4 mei bij de dodenherden-
king bij het monument op steiger 19.  19 
april tijdens de ALV in de traditiekamer 
in gebouw Waalhaven en op 21 juni op 
de nieuwe Haven bij de grote reünie. 
Mocht nog meer behoefte hebben aan 
saamhorigheid, dan is er nog de moge-
lijkheid om mee te lopen op de Neder-
landse Veteranendag in Den Haag op 24 
juni. In vorige edities van de KVO is al 
veel geschreven over de Veteranenstatus 
voor onderzeedienstpersoneel. Als u ve-
teraan bent, kunt u meelopen in het defi-
lé. Verder is natuurlijk iedereen welkom 
op het Maliveld in Den Haag voor een 
ontmoeting. Zie hiervoor de aankondi-
ging in het blad.  
 

Ik wens u veel leesplezier met deze editie 
van de KVO. Mocht u nog een verhaal of 
foto voor ons hebben, dan  houden we 
ons aanbvolen. Niets mooiers als een 
blad voor– en door u. 
 

De Redactie 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

 

            
29 oktober 2016 J.G.J. Muller 68 jaar  Den Helder 
14 december 2016 N. van Vlimmeren 62 jaar  Oosterhout 
31 december 2016 H.S.M. van Duijn 70 jaar  Alkmaar 
01 januari 2017 G.J. Scheppink 86 jaar  Deventer 
05 januari 2017 G. Woering 83 jaar  Leiden 
06 januari 2017 H.B. Vink 63 jaar  Rotterdam 
23 januari 2017 E.J.H.G. van Swaaay 85 jaar  Schipluiden 
26 januari 2017  H.J. van Honk  89 jaar  Berg en Dal  
11 februari 2017 J.G. Saldenis 79 jaar Klimmen  

 
Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

Contributie 
 

De minimale contributie bedraagt € 7,50 per jaar, 
buitenland leden € 10 per jaar i.v.m. de hoge porto 
kosten. 
IBAN: NL57INGB0003928464  
BIC: INGBNL2A 
 

Betaling dient voor 1 maart overgeschreven zijn, wil 
men als lid ingeschreven blijven. Zij die reeds lid zijn, 
krijgen in de december KVO een acceptgiro bijgesloten. 
 

Gironr vereniging: NL57INGB0003928464 
t.n.v. Onderzeedienst Reünistenvereniging 
Jolstraat 74    
1784 NL  Den Helder 
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"Romantische" Boten 

AFZIEN OP "ROMANTISCHE" BO-
TEN:DE ZWAARDVIS EN TIJGER-
HAAI 

 
Een fout maken is 
een probaat mid-
del om reacties op 
mijn stukjes te 
krijgen,  
zeker als het de 
marine aangaat. 
Maar nu, zomaar, 
een vriendelijke  
'ingezonden me-
dedeling' van oud-
marineofficier Ir. 

B. A. Mooiman die ik  
graag in zijn geheel overneem. Wie weet 
inspireert het meer mensen in onze  
haven tot een bijdrage. 
 
In 1961 kwam de Onderzeedienst van 
Rotterdam naar Den Helder en werd de  
Onderzeedienstkade geboren. 
Daar lagen onder andere de twee T-
boten. De Zwaardvis en de Tijgerhaai.  
Engelse boten uit de Tweede Wereldoor-
log, die er echt uitzagen zoals een  
onderzeeboot er uit hoort te zien. Ro-
mantisch dus. Maar schijn bedriegt. 
Boven water varend waren het slinger-
bakken van de eerste orde, waarbij de  
golven al snel over het schip heen sloe-
gen en door het luik op de brug de  
bedieningsruimte in plensden. 
Als de diesels bij stonden woei er onge-
veer een orkaan, door het schip. 
De bedjes hingen met minimale ruimte 
onder elkaar door de hele boot. Ook in  
de gang. Van onvoorzichtige voorbijgan-
gers kreeg je regelmatig een opdonder,  
zodat je meteen klaarwakker was. Vrien-
delijke woorden werden dan  
uitgewisseld. Als je niet bofte en de man 
boven je was nogal zwaar  
uitgevallen, zakte zijn bed zo ver door, 
dat je helemaal klem lag en alleen  
met een behoorlijke portie kracht je bed-
je uit kon om de wacht te gaan  
lopen. 
De jongste officier bofte al helemaal niet. 

Die sliep op de opgeklapte  
rugleuning van de bank in het officiers 
verblijf, de longroom. Met naast hem  
de tafel en daarnaast een elektrische ver-
plaatsbare kachel, want het was  
altijd verdraaide koud daar. Als er een 
lekker zeetje stond liep hij het  
gevaar uit zijn bed te glijden er via de 
tafel sissend op de bloedhete  
kachel van het type ribbuis terecht te ko-
men. Ik verzeker u, dat de  
afdrukken van die ribbuizen dan nog lang 
in zijn billen stonden. 
 
NIET VERTROUWD 
De boten mochten niet dieper duiken dan 
60 meter. Dat was toen al erg diep.  
De reden was, dat men de huid niet ver-
trouwde op grotere dieptes. Want hoe  
groter de diepte, hoe groter de druk. De 
boot werd dan een beetje ingedrukt.  
Dat hoorde je. Gekraak alom. Er werd 
gezegd, dat je je pas zorgen moest  
maken als je 't gekraak niet hoorde. 
Als je toevallig op de wc zat en de com-
mandant riep: de diepte wordt 60  
meter, dan moest je afknijpen en maken 
datje er vanaf kwam, want na 40 meter  
diepte ging de deur knellen en bij 60 me-
ter kon je hem niet meer open  
krijgen. Zoals de Engelsman zegt: caugt 
with your pants down. 
 
De machinisten hadden achter in de boot 
een eigen slaapverblijf. Om daar te  
komen moest je door de machinekamer 
tussen de diesels, de koppelingen en de  
elektromotoren door. Het stonk er dan 
ook altijd sterk naar 
dieselolie. Veel  
sterker dan in de rest 
van de boot. Die geur 
ging overal in zitten 
en je  
droeg hem bij je als je 
de wal opging. 
Zelfs op feestjes en 
partijtjes viel dat op. 
Toch had het een ze-
kere  
aantrekkingskracht. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi44oXWiJzSAhUDfxoKHRXICzYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F351703052123431473%2F&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNGhGH333BK1Aev9q-ECsavp99MA-g&ust=148759051492


 

PAGINA 4 

Ruiken echte 
mannen naar 
dieselolie? 
 
Moeder de 
vrouw was er 
niet lekker mee. Als na een reis de tas 
met vuil goed  
openging moesten tegelijk alle ramen 
van het huis open. Wat wil je, de  
sokken werden gedragen tot ze braken, 
ondergoed werd na een week  
binnenstebuiten gedragen, en daarna nog 

Onderzeedienstbroeders,Flipperdragers 
en Snuiverzakken  

 
Op zaterdag 24 juni 
wordt de Nederlandse 
Veteranendag te Den 
Haag gehouden. 
In 2016 heeft de actieve 
onderzeedienst en een 
detachement onderzee-
dienstveteranen meegelo-
pen. Het wordt weer tijd 
om aan te melden voor 
het defilé Nederlandse 
Veteranendag 2017. 
 

 
Stuur een mail vóór 30 Maart naar: 
defile3claxons@gmail.com met je gege-
vens (veteranenpasnummer, volledige 
naam, adres, mobielnummer, partner/
begeleiding ja/nee, OV ja/nee) 
 
Om mee te lopen in het defilé dien je een 
veteranenstatus te hebben. 
(Zie link) 
https://www.veteraneninstituut.nl 
 
Voor diegene in werkelijke dienst dienen 
zich zelf via de VI-site aan te melden (ga 
naar -mijn.vi-) 
(Er is een VI-app en Veteranendag-app 
te downloaden) 
 

achterstevoren, 
lakens werden 
gewoon  
niet verschoond: 
Dan gleed je 
gemakkelijk 

tussen de vette lappen. 
Wie hoor ik zeggen, dat de mannen van 
de subs vetnekken waren? 
 

Jan T. Bremer  
Helderse Courant, 29 oktober 2004 
 

Nederlandse Veteranendag 

Ons tenue is: 
Baret/zwarte OZD-Veteranenpolo/
blauwe spijkerbroek/zwarte schoenen 
(zie foto's) 
Heb je nog geen Veteranenpolo?? 
Deze is te bestellen tot nader order 
 
Uiteraard ben je van harte welkom om 
ons aan te moedigen tijdens defilé en 
voor het 'biertje vastwerken' als je de 
veteranenstatus niet hebt, graag zelfs. 
Alle Onderzeedienstbroeders, Snuiver-
zakken en Flipperdragers bij elkaar. Ziet 
u in Tent A op het Malieveld  
 
Links:  
https://www.veteraneninstituut.nl/
diensten/direct-regelen/ 
 
https://www.veteraneninstituut.nl/
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Stuifzeetje Over P 322 (deel-2) 

HOOFDSTUK 2 
 

OPWERKPERIODE 

 
1. OEFENINGEN 
 
Het eerste salvo dat we schoten was geen 
succes. Achter de buizen in de boegbuis-
kamer leek het wel wat. Onder luid gesis 
en gestoom en geklap van open en dicht 
slaande kleppen werd daar elke drie se-
conden zo'n projectiel verzonden. Twaalf 
duizend kilo in 21 tellen. 
 
Maar de torpedo is een wonder van tech-
niek. Eenmaal afgeschoten en in zijn ele-
ment doet hij verder alles zelf. Met zijn 
twintig meter per seconde flitst hij door 
het water, zijn koers is rechter dan de 
beste stuurman stuurt, zuiver houdt hij 
zich op elke ingestelde diepte. Vijf mijl 
lang is de lijn des onheils die hij door het 
water trekt; twee uur te voet in nog geen 
tien minuten. Hij kan draaien, hij kan 
luisteren, hij kan voelen, hij kan sprin-
gen, hij kan bijna denken. 
Hij kan dit alles ook niet doen. 

 
Zoals 
vier 
van 
onze 
eerste 
acht 
torpe-
do's. 
Vier 
van 
deze 
prijzi-
ge 
robots 
man-

keerden aan het eind van de baan. Na 
enig zoeken vonden we er twee, die la-
gen te zonnebaden op de oevers van het 
smalle Loch; één had stal geroken en had 
de helling van het torpedo-atelier be-
klommen. Hij lag nu thuis, enigszins ge-
deukt uit te rusten van de lange tocht. De 
vierde was helaas de modder ingeschoten 

en blies zijn laatste luchtbel uit in het 
torpedokerkhof op de bodem van Loch 
Long. 
 
Heel Schotland schijnt geschapen te zijn 
voor onderzeeboten. De Oostkust een 
springplank voor de patrouilleboten; de 
Westkust en 
vredig oe-
fenbad. Hier 
was het rijk 
van de lage 
kaste der 
"Pingers", 
de boten die 
als doel-
schip voor 
de jagers 
voeren. To-
bermory, hun hoofdzetel, een verscholen 
gehucht op het eiland Mull waar een 
handjevol mensen zich beijverden door 
de week de whiskey glazen te vullen en 
des Zondags de kerken. 
 
De Lochs rond Glasgow vormden meer 
toneel voor "opwerkers" zoals wij. Twee 
maanden duurde het proces waarbij ma-
chine en man gevormd werden tot één. 
Zestig koppen en zestigduizend stukken 
staal gingen er aan de éne kant in en 
kwamen na verloop van negen weken 
samengesmeed de River Clyde weer uit. 
het was een grote lopende band. 
 
In Holy Loch lag het moederschip, vol-
behangen met wapens van afgewerkte 
boten; elke week kwam er een bij. Wij 
deden er de volle krachtproef, wij maten 
de brandstof-verbruiken, wij bepaalden 
de actieradius, we draaiden en doken, 
met maximum roer en naar maximum 
diepte, kortom, we bekeken alle eigen-
schappen van onze nieuwe aanwinst, die 
van belang zouden kunnen zijn. Onder 
en boven water, verticaal en horizontaal. 
Loch Long was een ideale inschietbaan 
voor torpedo's. Lang, recht en smal, be-
schut door hoge oevers, aan de ene kant 
het torpedo-atelier, aan de andere kant 
een bar met hotel. Voor fanatieke alpi-

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigkqvDi_7QAhWIeVAKHWUGC2kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F444660163184894483%2F&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNEjpDpCw8tffgyugFn0wiqIx4nEdg&u
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nisten was er een Cobblers-rots. 
In Loch Goile deden we de luisterproef. 
Sinds de opkomst van de onderwaterluis-
terapparatuur was een nieuwe eis aan de 
beproefde onderzeeboten gesteld: niet 
alleen onzichtbaar zijn, doch ook onhoor-
baar. In Loch Goile keurden geleerden 
het geluid dat werd uitgezonden door de 
ondergedoken boot. Loch Goile had zijn 
Lorelei - de "Wren" van de motorboot, 
die zestig harten te luid deed kloppen. In 
Gare Loch werd het laatste stofje magne-
tisme uit het schip geveegd, teneinde im-
muun te worden voor Hitlers eerste ge-
heime wapen. Heel belangrijk is dit voor 
een onderzeeboot, omdat een boot onder 
water dichter bij de mijnen komt dan er 
boven. 
Verder Inchmarnock water om het perso-
neel te oefenen. Aanvallen onder en bo-
ven water, bij dag en bij nacht, met tor-
pedo's en met kanon, totdat alleen nog 
maar met secondewijzers geteld werd en 
vergissingen tot de onmenselijkheden 
gingen behoren. Daar kreeg de 
"Zwaardvisch" een voorproefje van wat 
later een hoofd-schotel zou worden - een 
dieptebom, die de verf van boven op de 
tafels deed vallen. 
Tenslotte de proef voor gezel van het gil-
de op de wijde Ierse Zee. Aanvallen op 
zwaar beschermde Atlantische konvooi-
en, die zo juist hun gevaarvolle tocht 
door de U-boot-oceaan volbracht hadden. 
Eén van onze belagers was de beroemde 
onderzeebootjager "Walker", die net zijn 
zevende U-boot tot zinken had gebracht 
en gelukkig over ons bevriend karakter 

was ingelicht. 
Dat alles bood Schotland. 
En de stille wateren en de 
stoere bergen rondom. 
De regen, die mist ge-
noemd wordt en de stor-
men; de verlatenheid en 
een doedelzak in de verte - 
de kilt en de "reel" - een 
kleurrijk volk, dat getint is 
met het goud van de herfst, 
die op de winter wacht. 
 

En overgrote (onschotse) gastvrijheid! 
En allerliefste lassies!! 
En whiskey!!! 
 
2. OPWERKPATROUILLE 
 
We lagen in een gloeiend heet bad de 
kou van twee weken af te spoelen. Die 
ochtend bij zonsopkomst was de 
"Zwaardvisch" Bressay-Sound binnen 
gevaren, terug van zijn eerste opwerk-
patrouille. 

Het was weer het oude recept geweest; 
veel slecht weer, bittere koude en geen 
doelen. Op ons nieuwe schip waren er 
zelfs niet de defecten, die gewoonlijk op 
de oude bootjes het leven in de brouwerij 
hielden. De "Zwaardvisch" had zich een 
uitmuntend zeeschip getoond, zoals trou-
wens de meeste onderzeeboten zijn. De 
hoogste zeeën zijn slechts strelingen voor 
de huid, die de klappen van diepte-
bommen kent op honderd meters water-
diepte. In dit dikke pantser is boven wa-
ter eigenlijk slechts één zwakke plek: het 
torenluik, dat moet open blijven staan om 
de lucht door de gulzige dieselmachine 
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leven van plezieren. 
Zingen was verboden, maar het ver-
warmde mij. Als de binnenrollende zee-
ën elk bevochtigd tot een ijzige klam-
heid, dan hielp alleen nog maar het leven 
van plezieren. Het deed goed om de wind 
te weerstreven, die het geluid trachtte te 
smoren. Het deed goed om de zee, die 
even het zwijgen had opgelegd, hijgend 
en proestend na te jouwen met een nieu-
we aanhef. 
 
Achter mij stonden vier donkere figuren. 
Ik wist dat ook hun voeten sopten in de 
laarzen en dat ook zij de druppels weg-
likten van de lippen, die bitter smaakten 
van de zwarte verf op de zuid-wester. 

Ook zij hadden jun middel-
tjes die warm maakten, al 
was het niet te zien van bui-
tenaf. Als monniken stonden 
ze de kijkerglazen schoon te 
vegen om toch maar even 
een diepere blik in de donke-
re nacht te boren dan de vij-
and. Als de wond nog wat 
aanwakkerde, hadden de kij-
kers geen nut meer. Dan 
striemden de hagel en de zee 
het oog, dat zo hulploos 
bloot was en werden de wim-
pers zwaar van het zout. En 
tenslotte, als de storm eerst 
recht de golven blies tot ber-
gen waartussen de 
"Zwaardvisch" verloren 
scheen, dan kwamen de 
grijplijnen en bonden zij 

zichzelf wast - de wachters die daarbo-
ven stonden. Dan had Gods toorn voor 
even een eind gemaakt aan de strijd der 
mensen. 
 
Aan het einde van de wacht kwamen ze 
naar beneden vallen. Moeizaam wurm-
den ze zich, tollend in de engheid van de 
hekbuiskamer en met de vingers stijf van 
kou, uit de natte cocon en aten hun boter-
ham met bullebief omdat de kok niet 
meer koken kon. Dan rolde ze in een 
kooi, die steigerde en slingerde. De oud-

door te laten. Zuurstof voor drieduizend 
paarden. 
 
Om de zuigkracht van de luchtstroom 
aan te tonen wordt sinds jaar en dag aan 
de onderzeebootstudent het verhaal ver-
teld van de dikke admiraal, die zich bij 
inspectie zover in het luik liet zakken als 
zijn embonpoint veroorloofde. Een paar 
slagen van de diesel deden dan de rest. 
Het is merkwaardig hoe een dergelijk 
verhaal een belangrijke rol in iemands 
leven spelen kan. Elke keer als ik naar 
boven worstelde - en dat was minstens 
viermaal in het etmaal - moest ik er aan 
denken. Ik had me gewikkeld in vier jae-
gers, drie overhemden, twee truien en 

een onderzeebootpak. Deze cocon (plus 
mijzelf) deden mij de admiraal zeer nabij 
komen. De drieduizend zwoegende paar-
den verzetten zich krachtig tegen het af-
snijden van hun luchttoevoer. 
 
Het intellect, de technici die in de ver-
blijven zaten te kaarten, voelden het aan 
hun oren en zeiden tegen elkander: "Daar 
gaat de oudste officier door het luik - 
drie klaver". Op datzelfde ogenblik kreeg 
de oudste officier zijn eerste zee over en 
begon zijn eentonige klaagzang van het 
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gasten sliepen er geen seconde minder 
om, alléén de jonggedienden beten in het 
spant. De jongste officier, die aan bak-
boord boven sliep, kwam via de tafel bij 
de oudste officier terecht in stuurboords 
benedenkooi, hetgeen een nieuwe storm 
ontketende. 
 
Sta vast is niet voldoende voor de onder-

zeedienst; lig vast bovendien - en als je 
dat niet kunt: bind vast. 
 
In Lerwick op de Shetlands, in die som-
bere onderzeebootbasis van grijze nis-
senhutten elk genoemd naar een vergane 
onderzeeboot, is het allemaal vergeten en 
vergeven. In het hete bad is het goed zin-
gen van het leven van plezier. 
 
Vierstemmig galmde het door de zinken 
hut, toen de Ouwe kwam vertellen, dat 
we voort moesten maken. Drie uur later 

gooiden we de trossen los en de koers 
werd niet Zuid, naar de meisjes en de 
warmte, maar Noord naar het Altenfjord. 
 
 
3. TWEEDE (TIRPITZ) PATROUILLE 
 
De Tirpitz had zich weer geroerd. 
Het was bijna gedaan met de geduchte 
rover. In de dagen van weleer had hij 
zich de schrik der oceanen genoemd. 
Toen evenwel zijn oudere broer Bis-
marck gebleven was op de eerste stroop-
tocht, was hem de lust vergaan. Heel 
hoog in het Noorden had de adelaar zijn 
nest gekozen; in de lange donkere pool-
nacht maakte hij zijn tochten, spiedend 
naar de prooi, die wegkroop tegen de 
grens van het eeuwige ijs: de Russische 
konvooien naar Archangel. 
 
Het duurde niet lang of het spoor was 
weer opgevat en de schuilhoek verkend. 
Sinds die dag was het te gevaarlijk ge-
worden voor hem, buiten de bescherming 
van het fjord. Hij werd gedwongen zijn 
dagen in ledigheid te slijten. En ledigheid 
is des duivels oorkussen. 
Binnen de versperring drongen de aan-
slagen van de agressieve vijand. Vlieg-
tuigen wondden hem met bommen en 
maakten de koude lucht boven het fjord 
warmer dan hem lief was. Voordat hij 
naar veiliger streken de wijk kon nemen, 
kwam zijn noodlot door het water en de 
dubbele torpedonetten gekropen. Dwerg-
onderzeeboten deden een succesvolle 
aanval: zijn bloed vloeide mijlen in het 
rond. De enige kans op behoud lag nu op 
een goed geoutilleerde scheepswerf in 
het Zuiden. Niet in staat daar op eigen 
kracht te komen, waren zijn trawanten ter 
hulp gesneld en wachtten op een gele-
genheid hem Zuidwaarts te slepen. 
Dat was de stand van zaken toen wij uit 
Lerwick voeren. Wij voelden het aan als 
een beschikking van Hoger Hand. Hier 
de "Zwaardvisch", een nieuwe onderzee-
boot nog geen zes uur geleden terugge-
keerd van zijn opwerk-patrouille; perso-
neel en materieel in prima conditie. Om-



 

PAGINA 9 

dat wij het eerste bij de hand waren kre-
gen wij de Noordelijke post, dus de eer-
ste kans om af te rekenen. En er stond 
wat op de rekening die Holland te pre-
senteren had. 
Kon het anders? Dat moest voorbeschik-
king zijn! 
 
De dozijn boten die ten zuiden van ons 
zouden komen konden gevoegelijk weg-
blijven. 
 
Om helemaal zeker te zijn, offerde ik een 
penny. Kwartiermeester de Dulk, die aan 
het roer stond en vroeger visser was ge-
weest, vertelde mij, dat als de Hollandse 
vissersvloot uit Lerwick voer, de schip-
pers een cent overboord gooiden voor 
een goede vangst. Al van vóór de Ruyter 
was dit middel probaat gebleken. Den 
Dulk zei, dat het alleen maar met centen 
ging; dat leek mij overdreven. Op de 
juiste plaats waarschuwde hij en over-
boord vloog mijn koperen offerande. Te-
gelijk verdween iets glinsterends het wa-
ter in; de Commandant was op de brug 
gekomen. 
 
De Noorse kust is van nature beschermd 
door de duizenden eilandjes die er voor 
liggen. Hiervan had de vijand een handig 
gebruik gemaakt en zich een vaarwater 
geschapen, dat geheel was afgesloten 
van de open zee. De gaten werden ver-
sperd met mijnen. 
 
Na vijf jaar oorlog, door voorzichtig 
doch gestadig proberen en ten koste van 

wat schepen, was er hier en daar een ope-
ning in de versperring gevonden, waar-
door de onderzeeboten in de tedere Le-
den konden komen om tijdens perioden 
van verhoogde bloeddruk des vijands 
ader te laten. 
 
Maar de dagen gingen voorbij in dat 
sprookjesachtige fjord van ons, zonder 
dat de spiegelvlakte van het water ooit 
door iets anders verstoord werd dan de 
rimpels van onze eigen periscoop en des 
nachts was er alleen het groene verba-
zende flitsen van het Noorderlicht, dat de 
wacht verbrak. in de bergwal rondom 
waren de openingen verborgen in een 
machtige camouflage van de natuur, alles 
wit met zwartbruine strepen, waar de 
sneeuw zich niet had kunnen zetten. Des 
nachts waren de bergen hoog en donker 
en schenen dichterbij gekomen; in de 
stilte leek het alsof het geluid van de bat-
terij-ladende diesel in Oslo te horen zou 
zijn. 
De Tirpitz bleef echter waar hij was. Na 
twee weken werden wij teruggeroepen en 
zetten koers naar Dundee. 
 
Teleurgesteld waren wij en één les wij-
zer, geduld. 

Het boek ligt voor ons open om te 
lezen, maar er is een Ander, die het 
blad omslaat. De dromer mijmert 
van wat komen zal, de wijze leest en 
wacht. 
Of kon het zijn, dat Kees den Dulk 
dan toch gelijk had. Eén penny en 
één Shilling op een hoop van dui-
zenden centen 
 

(Naar het boek van J. van Dapperen 
Stuifzeetje over P322)  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBmJHJ6JfRAhULVhoKHY9_BgAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.charlottehuiskes.nl%2FAnsichtkaarten%2FWilliam%2520Dijkstra%2Findex%25201.htm&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQ
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzqbT7pfRAhUFmBoKHSNlDhUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdennilfloss.blogspot.com%2F2013%2F08%2Fgerman-battleship-tirpitz-with-her-guns.html&psig=AFQjCNGy9sXtthtwY0Y68QpV
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Wereldwijde inzet van de vloot  
 
Een boek waarin ook de onderzee-
bootoperaties in de Adriatische zee zijn 
beschreven. Wellicht een interessant 
boek voor onderzeebootmannen die deze 
periode hebben meegemaakt, of voor hen 
die het interessant vinden  om te lezen . 
 (Red) 
  
‘A tool of first resolve’, zo staat in de 
Angelsaksische wereld het teruggrijpen 
op de eigen vloot bekend bij interventies 
in wereldwijde brandhaarden. Ook Ne-
derland stuurde na 1945 in diverse inter-
nationale crises als eerste reactie de ei-
gen zeestrijdkrachten in geallieerde 
vlootverbanden de oceanen over. In Out-
of-area. De Koninklijke Marine en multi-
nationale vlootoperaties 1945-2001 be-
schrijft  Anselm J. van der Peet dit optre-
den.  
  
Vlootoptreden als politiek instrument 
Van der Peet gaat na hoezeer dit vlootop-
treden buiten het NAVO-verdragsgebied, 

out-of-area, een normaal verschijnsel 
was in de Nederlandse buitenlandse poli-
tiek. Ook komt aan bod in hoeverre de 
Koninklijke Marine binnen deze beleids-
vorming speelbal was of medespeler. Bo-
vendien wordt bezien of de zeestrijd-
krachten bij deze uitzendingen daadwer-
kelijk een effectief politiek instrument 
waren.   
  
De auteur doet zijn onderzoek aan de 
hand van aansprekende missies zoals die 
van torpedobootjagers en Marine Lucht-
vaartvliegers naar Korea (1950-1955), 
operaties van fregatten en mijnenjagers 
in het Midden-Oosten (1984-2000) en 
onderzeebootpatrouilles en boardings 
door mariniers in de Adriatische Zee 
Balkan (1992-2001). De inzet van de Ne-
derlandse vloot wordt hierbij vergeleken 
met die van coalitiepartners, en dan voor-
al van de Britse Royal Navy, die door de 
Koninklijke Marine als ‘zustermarine’ 
werd gezien.  
  
Bronnen Met behulp van onder meer 
veel nieuw bronnenmateriaal zoals recent 
vrijgegeven NAVO-dossiers en vraagge-
sprekken met politieke, ambtelijke en 
militaire hoofdrolspelers, geeft Out-of-
area voor het eerst inzicht in de politiek-
militaire en operationele achtergronden 
van het multinationaal optreden van de 
Nederlandse vloot over de jaren 1945-
2001.  
  
Anselm J. van der Peet is als senior we-
tenschappelijk medewerker werkzaam bij 
het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie en publiceert regelmatig over de 
Koninklijke Marine in de twintigste 
eeuw. Out-of-area is de handelseditie van 
het proefschrift waarop hij in december 
2016 promoveert.  
 
Anselm J. van der Peet, Out-of-area. De 
Koninklijke Marine en multinationale 
vlootoperaties 1945-2001; Uitgeverij 
Van Wijnen; paperback met flappen; ge-
ïllustreerd; 591 blz;  
ISBN: 978 90 5194 520 1; prijs €39,50.  

Boek: ‘Out Of Area’ 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBmJHJ6JfRAhULVhoKHY9_BgAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.charlottehuiskes.nl%2FAnsichtkaarten%2FWilliam%2520Dijkstra%2Findex%25201.htm&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQ
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz1K_ug5zSAhUDuRoKHepPBTwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fout-of-area%2F9200000063867321%2F&psig=AFQjCNFl9e7hPBMS4uQ2z3e3iMsA-G6jNg&ust=14875892232
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Nieuwe Groepsoudste 

Er is een nieu-
we Groepsoud-

ste Onderzee-
dienst. Na de 
aanvaarding 

van de functie 
op 18 okt 2013 
heeft Kapitein 

ter zee Hugo 
Ammerlaan 
zijn functie nu 

overgedragen 
aan kapitein ter 
zee Herman de 

Groot. Dit ge-
beurde op 14 
dec 2016 tij-
dens een cere-

monieel ten overstaan van familie, vrien-
den en collega’s.  

 
‘Het was een uitdagende, vernieuwende 

en vooral leuke functie’, vertelt KTZ 
Ammerlaan tijdens zijn toespraak.  In 3 
jaar zijn er veel zaken veranderd. De bo-

ten zijn bezig met een upgrade. De eerste 
is inmiddels afgerond en is weer in de 
vaart. Ook personeelstekort en de aan-

schaf van nieuwe onderzeeboten ken-
merkten zijn commando. Ammerlaan 
heeft de functie van Groepsoudste erva-

ren als zeer speciaal en hij vindt het jam-
mer om de Marinebasis Den Helder te 
verlaten. ‘ Ik ben bezig geweest met het 

verleden, heden en toekomst van de On-
derzeedienst’, aldus de scheidend 
Groepsoudste. Hij vertrekt eind maart 

naar Washington voor de functie van ma-
rineattaché Washington en tevens defen-
sieattaché Mexico. 

 Nieuwe Groepsoudste KTZ De Groot 

komt van de Defensiestaf waar hij hoofd 
van het militair strategisch element is 
geweest. Hij neemt ten overstaan van 
zijn familie en nieuwe collega’s het stok-

je van KTZ Ammerlaan over. ‘Ik ben blij 
om terug te zijn op onze steiger 19. Iets 

wat in je hart zit, zal nooit verdwijnen en 
nooit onzichtbaar zijn. Dat onzichtbaar 

zijn doen we alleen op zee’, spreekt de 
nieuwe Groepsoudste zijn bemanning 
toe. De Groot is blij met deze mooie 

stap. ‘Ik heb alle functies bij de Onder-
zeedienst doorlopen en dit is de laatste 
functie die nog openstond.’ De Groot 

moet de Onderzeedienst gaan voorberei-
den op varen met gemengde bemannin-
gen. Dit gaat hij doen op een manier die 

een onderzeebootcommandant waardig 

is. Met de periscoop in de vergroting om 
alle invalshoeken goed te bekijken en 
daarna een besluit te nemen.  

De Groot is in 1982 in dienst getreden bij 

de Koninklijke Marine. Na zijn studie 
aan het KIM kwam hij in 1985 aan boord 
van de Hr.Ms. Zwaardvis. Hij heeft di-

verse functies doorlopen op verschillen-
de onderzeeboten. Ook heeft hij in deze 
periode een periode in het Verenigd Ko-

ninkrijk gezeten. Na deze periode heeft 
hij in 1997 zijn SMCC gedaan aan boord 
van de Hr.Ms. Bruinvis waarna hij het 

commando heeft gevoerd over de Hr.Ms. 
Bruinvis en daarna de Hr.Ms. Walrus. 

In 2001 werd hij verbonden aan FOST 
(Flag Officer SeaTraining) voor het op-
werken van dieselelektrische onderzee-

boten. Als ST-14 voer hij mee op zowel 
nucleaire en conventionele boten van de 
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Britten. In de 4 jaar dat hij in Groot-
Brittannië was geplaatst nam hij ook deel 

aan de Amerikaanse SMCC. Hij was 
hierin de eerste buitenlander die voor 
deze Amerikaanse commandanten oplei-

ding was geslaagd. Dit moest in 2005 
wel leiden tot de functie van teacher bij 
de Nederlandse SMCC. Hij heeft com-

mandanten van verschillende landen op-
geleid.  

In 2009 werd hij commandant van een 
oppervlakte eenheid. Hr.Ms Zuiderkruis 

heeft onder zijn commando 2 missies  
uitgevoerd. In 2010 naar het Caribisch 
gebied om deel te nemen aan anti-drug 
operaties en in 2011 richting de Golf van 

Aden om daar anti-piraterij te doen. De 
Hr.Ms. Zuiderkruis verwierf in deze peri-
ode de term ‘Fast Combat Support Ship’. 

Na de varende periode volgt een periode 

in Den Haag waar hij onderzocht wat de 
mogelijkehden voor samenwerking met 
andere landen was t.a.v. de vervanging 

van de Warus-klasse. 

Nu in de laatst mogelijke functie voor de 
Onderzeedienst kan hij zijn ervaringen 
goed inzetten in de komende jaren op 

steiger 19. 

Jarenlang was het een trek-
pleister in de haven van 
Scheveningen, de voormali-
ge oceaanmijnenveger Mer-
cuur. Na de tweede wereld-
oorlog werd dit schip aan 
Nederland geschonken door 
de Amerikanen in het kader 
van het Marshallplan. Het 
schip begon als Hr.Ms. Onverschrokken 
en werd ingezet als mijnenbestrijdings-
vaartuig. In 1972 werd de Onverschrok-
ken omgebouwd tot torpedowerkschip en 
daarmee kreeg zij de nieuwe naam 
Hr.Ms. Mercuur.   
  
Het schip werd in 1987 door de Konin-
klijke Marine uit dienst gesteld. In 1992 
kwamen de Koninklijke Marine en de 
Stichting Behoud Maritieme Monumen-
ten overeen dat zij het schip in bruikleen 
kregen en het zouden exploiteren als mu-
seumschip in de tweede binnenhaven in 
Scheveningen. In 2015 werd het schip 
teruggegeven aan de Koninklijke Marine 
en versleept naar Den Helder. Na asbest-
sanering heeft de Koninklijke Marine 
twee opties: slopen of schenken aan een 
betrouwbare en levensvatbare organisatie 
die in staat is het schip duurzaam te ex-
ploiteren en te onderhouden.  
  
De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissin-
gen wil het schip graag behouden als mu-
seumschip in het Dok van Perry in Vlis-
singen en is daarover met Defensie in 
gesprek. Vooruitlopend op de definitieve 
uitkomst, is het schip nu gelift, op het 
Schepen Lift Complex bij de Directie 
Materiële Instandhouding (DMI) te Den 
Helder, voor een inspectie van het onder-
waterschip en aansluitend beperkt onder-
houd aan het onderwaterschip.  
  
De inspectie en het onderhoud zijn nodig 
om zeker te stellen dat het schip naar 
Vlissingen kan worden versleept en daar 
langdurig als museumschip kan worden 
geëxploiteerd. 
 

DMI-info jaargang 2 nr 4 (dec 2016) 

Oude Mercuur  
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Geboorte Van ‘De Tegenaanval’ 

Op vrijdag 25 November 2016 werd het 
boek ‘De Tegenaanval’ gepresenteerd bij 
de Onderzeedienst op steiger 19. De 
schrijver, Dhr Bussemaker en de  schrijf-
ster, Mevr van Klink vertelden hoe het 
boek tot stand was gekomen. Na de toe-
spraak werd het eerste exemplaar uitge-
reikt aan Commandant der Zeestrijd-
krachten (CZSK) Generaal Verkerk. 
Hieronder de toespraak van Mevr van 
Klink. 
 
In februari 2015 vroeg Henk me hem te 
helpen om het verhaal over zijn vader 
Anton Bussemaker op papier te zetten. 
Het was een uiterst eervolle, maar tege-
lijkertijd loodzware opdracht. Straks vol-
brengen we onze missie met de uitreiking 
van het eerste exemplaar. 
 
Schrijven gaat me vrij gemakkelijk af. 
Maar, een biografie moet feitelijk klop-
pen. Dat doe je dus niet even op een re-
genachtige zondagmiddag. Je moet zeker 
iets met de hoofdpersoon hebben wil je 
bijna twee jaar van je leven aan degene 
wijden. Twee jaar aan iemand die je 
nooit heb gekend en aan wie je niet ver-
want bent. Mijn persoonlijke betrokken-
heid bij Anton en de O-16 is er zeker. 
Alleen weet bijna niemand dat. Bijna 
standaard krijg ik twee vragen als ik ver-
tel over het boek: hoe kom je aan dit on-
derwerp? En: hoe schrijf je dat met een 
oude man? Ik neem aan dat velen van u 
die hier vandaag aanwezig zijn zich dat 

ook nog afvragen. 
Henk houdt met dit boek als zoon de na-
gedachtenis levend. Maar wat als er geen 
kinderen zijn? Dan val je terug op de 
overige familie, zoals ik. Mijn oudoom 
Jorinus Langerveld was hoofdmachine-
kamer van de O-16. Jorinus was een oom 
van mijn opa van moederskant. Of an-
ders gezegd, het veertien jaar jongere 
broertje van mijn overgrootvader. De 
familie Langerveld was een boerenfami-
lie, afkomstig uit Hellevoetsluis. Oom Jo 
brak dus met die traditie. Hij nam in de 
zomer van 1939 afscheid van zijn familie 
toen hij met de Tromp naar Indië ging. 
En dat was het. Mijn bejaarde betover-
grootvader in Hellevoetsluis kreeg in ju-
ni 1942 te horen dat zijn zoon niet zou 
terugkeren. 'Vanuit het niets kwam er 
bericht van het Rode Kruis,' zou een 
kleindochter het later verwoorden. Over 
de rest bleef hij in het ongewisse. Hij 
hoorde pas meer toen Jo's weduwe Trudy 
in 1946 uit Indië terugkwam. Er werd 
daarna weinig meer over gesproken. 
Oom Jo veranderde tot een 'man in uni-
form' op een foto in het familiealbum. 
 
Hoewel, ongemerkt kan zoiets binnen 
een familie toch een rol spelen. Mijn opa 
trad na de oorlog in de voetsporen van 
zijn oom, maar dan bij de koopvaardij. 
Zijn ouders stonden echter niet te sprin-
gen toen hij wilde varen. Oom Jo was 
immers omgekomen op zee en er moest 
een opvolger zijn voor de boerderij. Het 
zeemansbloed kruipt waar het niet kan 
gaan. Tussen mijn al gepensioneerde opa 
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en mij was later een hechte band. We 
spraken veel over de oorlog in Hellevoet-
sluis. Nooit over zijn gesneuvelde oom. 
Op een moment na. 
 
In oktober 1995 werd het wrak van de O-
16 gevonden. Het artikel in het AD van 
Willem van der Post - met Henk en zijn 
broer Ton op de foto - lag op tafel. Daar 

bleef het jammer genoeg bij. Toen ik me 
jaren na opa's dood in Jo's verhaal begon 
te interesseren schaamde ik me een beet-
je. Ik wist niet wat ik las. Het eerste suc-
ces na Pearl Harbor. Bussemaker de Wil-
lems-Orde. Eén man die het overleefde. 
Mijn oudoom maakte deel uit van die 
bijzondere geschiedenis. Waarom wist ik 
dat niet? Ik snakte naar meer informatie. 
Maar, ik moest daarvoor terugvallen op 
het kinderboek van Norel en de roman 
van van der Geest. Verhalen over de O- 
16 die ver af staan van de werkelijkheid.  
 
Aan de andere kant waren er boeken met 
een technische grondslag. Voor mij 
moeilijk door te komen. Door het schrij-
ven van deze biografie ben ik de geschie-

denis beter gaan begrijpen. Ik heb een 
boek geschreven zoals ik dat zelf graag 
zou lezen. 
 
Henk was 86 toen we aan onze missie 
begonnen en ik net geen dertig. Hoe 
schrijf je een boek met een leeftijdsver-
schil van 57 jaar? We namen Henks con-
ceptteksten als uitgangspunt. Hij was er 

al jaren mee bezig, maar het zag er niet 
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naar uit dat het snel zou worden gepubli-
ceerd. Henks vrouw Elly zou zeggen: 
Henk schrijft als een Delftenaar. Bol van 
technische en tactische aspecten. In een 
biografie staat de persoon centraal. Ik 
wist wat me te doen stond. De journalis-
ten van het magazine Alle Hens ver-
woordden het onlangs zo mooi: ik heb 
Anton tot leven gewekt.  
Helaas, ik kan iedereen verzekeren, ik 
ben geen goede fee met een toverstafje. 
Er gaat het nodige speurwerk aan vooraf. 
 
Waar begin je met het tot leven wekken 
van iemand? Bij de geboorte natuurlijk. 
We wisten dat Anton op 1 februari 1900 
in Midwoud in Noord-Holland ter we-
reld was gekomen. Maar, waar? Geluk-
kig telde Midwoud rond de eeuwwisse-
ling welgeteld één straat. Zo moeilijk 
kon het dus niet zijn om daar de voorma-
lige onderwijzerswoning van vader Otto 
te vinden. En in april 2015 stonden we 
inderdaad voor het geboortehuis van An-
ton en zijn tweelingbroer Henk. We bel-
den onaangekondigd aan en de bewoon-
ster gaf ons gastvrij een rondleiding. 
Hier was het dus allemaal begonnen. Nu 
de rest nog! 
Om Anton verder tot leven te wekken 
ben ik bijna 100 keer op de fiets naar 
Henks woning in Oegstgeest gegaan. Om 
over het aantal telefoongesprekken en 
emails maar niet eens te beginnen. Uren-
lang zaten we aan de tafel Henks oor-
spronkelijke teksten door te nemen. Ik 
ging doorvragen. 
Henk kun je dit iets beter uitleggen? Hoe 
reageerde je vader toen? Hoe was de 

sfeer in huis? Op basis van 
Henks verhalen en wat we 
vonden in archieven en boe-
ken ging ik alles herschrij-
ven. De technische stukken 
waren stevige kost. Hoe leg 
je in begrijpelijk Nederlands 
de roedel-divisie-tactiek uit? 
Of driehoeksmetingen? Of 
hoekschoten? Meerdere ma-
len zei Henk: je bent duide-
lijk een alfa! ‘Ja, Henk’, ant-

woorde ik steevast, ‘maar het moet ge-
woon simpeler. Anders leest niemand 
straks ons boek!’ 
Het persoonlijk archief van Henk bleek 
uniek materiaal te bevatten. Enkele brie-
ven van Anton uit de jaren twintig zijn 
bewaard gebleven. Verreweg de meesten 
zijn van zijn vrouw. Bep Bussemaker 
schreef aan het begin van de jaren dertig 
vanuit Indië brieven aan haar ouders in 
Holland. Meestal ging het daarin over 
bioscoopbezoeken, danspartijtjes, uit-
stapjes en hun ondeugende jongens, de 
puckjes. Daaruit blijkt dat het gezin Bus-
semaker een uiterst gelukkig gezin was. 
Al voel je in Beps schrijven de onrust in 
de kolonie dichterbij komen. De muiterij 
op de Zeven Provinciën in februari 1933 
maakte haar iets duidelijk: mijn leuke 
leventje in Indië is helemaal niet zo zeker 
als dat het lijkt. 
De brieven van Anton en Bep zijn van 
onschatbare waarde. Niet ik wek de per-
sonen tot leven. Dat doen zij zelf. Het 
zijn hun woorden. Geschreven zonder 
vooroordeel. Zonder weet te hebben van 
de fatale afloop. 
Van de periode vanaf halverwege de ja-
ren dertig weet Henk zich nog veel te 
herinneren. Hij was toen al heel nieuws-
gierig en stond regelmatig zijn ouders 
stond af te luisteren. Dat werpt 80 jaar 
later nog steeds zijn vruchten af. Neem 
die ene uitspraak die zijn vader eind 
1941 deed na besprekingen met de Brit-
ten. ‘We zijn verkocht en verraden.’ Die 
zin loopt nu als een rode draad door ons 
boek heen. 
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Ik ben 
tijdens 
het 
schrijf-
proces 
getrof-
fen door 
Henks 
doorzet-

tingsvermogen. En dat voor een bijna 88- 
jarige. Nooit was iets hem te veel. Zelf 
even iets thuis opzoeken. Of naar een 
archief. Of een locatiebezoek. Hij is on-
uitputtelijk als het op zijn vader aan-
komt. Tijdens het lezen van een van de 
brieven van zijn moeder begreep ik in-
eens waarom. Bep schreef in maart 1932 
over de thuiskomst van Anton: 'Henkje 
was zoo verrukt dat papa weer thuis was. 
Hij deed niets anders dan lachen en An-
ton stralend van plezier aankijken.' Als 
heel klein kind is een adoratie voor zijn 
vader ontstaan en die heeft Henk nooit 
losgelaten. Hij moest en zou dit verhaal 
vertellen. 
 
Den Helder is voor ons auteurs een bij-

zondere plaats om ons boek te presente-
ren. We hebben elkaar hier 3½jaar gele-
den ontmoet. Henks vader en mijn oud-
oom zijn hier opgeleid. Ze hebben hier 
gewerkt en gewoond. Ze zijn hier van-
daan naar Soerabaja vertrokken. Anton 
vertrok in oktober 1939 met de O-20. 
Mijn oudoom was hem in augustus van 
dat jaar voorgegaan met de Tromp. 
 
Soms ben ik bijna jaloers op het feit dat 
er van Anton nog zoveel is overgeble-
ven. Over het persoonlijk leven van mijn 
oudoom weet ik bijna niets. Het verhaal 
van Anton en Bep Bussemaker is indirect 
het verhaal van Jo en Trudy Langerveld, 
de andere bemanningsleden van de O 16 
en zoveel andere marinemannen en hun 
families. Ik ben blij dat ik met Henk hun 
verhaal mag doorgeven. 
 
Henk heeft al tal van mensen bedankt. Ik 
wil nu Henk bedanken. In het bijzonder 
voor dit. Je gaf volledige openheid in je 
familiearchief dat ik zonder restrictie 
mocht overnemen. Zeer persoonlijke in-
formatie. Waaronder zelfs de laatste brief 
van je moeder aan je vader, die hijzelf 
nooit heeft gelezen. Elly was gedurende 
het hele proces onze trouwe steun en toe-
verlaat. 
 
Als laatste bedank ik WalburgPers. Onze 
uitgever gaf ons de kans het verhaal van 
Anton precies, 80 jaar na de tewaterla-

ting en 75 jaar na het succes en de 
ondergang van de O 16 uit te ge-
ven. Dankzij de uitgever is het jaar 
2016 het jaar van de O 16 gewor-
den. Zonder WalburgPers hadden 
we hier vandaag nooit gestaan. 
 
De tegenaanval  
Anton Bussemaker (1900-1941)
Onderzeebootcommandant ,  
door Henk Bussemaker & Janet 
van Klink (€ 24,95)  
 
https://www.walburgpers.nl/
winkel/geschiedenis/tegenaanval/ 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir9Lm1t6nRAhXLExoKHUlmCgkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fzeegeschiedenis.wordpress.com%2F2016%2F11%2F25%2Fde-tegenaanval%2F&psig=AFQjCNHwNBbANJES_mwyutWPC9vsZW9qtw&ust=1
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Wat Deden De Boten In 2016 

afgewerkt van scholing en opwerken. Op 
maandag 4 juli is het dan zover. De boot 
vertrekt voor een 2 weekse proeftocht 
naar zee. Overigens niet ver van huis. 
Het Marsdiep is de locatie waar de boot 
zich zal ophouden. Onderwater vaart is 
er nog niet bij. Voorlopig eerst de veren 
schudden bovenwater en de vele nieuwe 
systemen eigen maken. Dat is de doel-
stelling van de reis. Op vrijdag 15 juli 
meert de boot weer af aan steiger 19.  
Na het zomerver-
lof wordt het pro-
gramma weer op-
gepakt. Op 31 au-
gustus vertrekt de 
boot voor een 
vaarperiode van 
circa 3 weken naar 
zee. Ditmaal is een 
eerste trimduik 
ook onderdeel van 
het programma. 
Rotterdam wordt 
aangedaan van 2 
tot 4 september. 
Dit omdat de we-
reldhavendagen 
daar plaatsvinden 
en het belangrijk is 
dat ‘de parel’ aan 
het publiek getoond wordt. Vanuit Rot-
terdam vertrekt de boot op maandag 5 
september naar Noorse wateren. De eer-
ste onderwater vaart verloopt goed. Geen 
grotere problemen als dat er wel eens 
wat condensvorming optreedt. Dat was 
vroeger niet anders. De reis wordt op 
maandag 12 september afgesloten en de  
boot keert op deze datum terug te Den 
Helder.  
De laatste reis van het jaar vangt aan op 
6 oktober. Ditmaal voor de duur van 
ruim 6 weken. Er staan een diversiteit 
aan activiteiten op het programma. Deze 
reis zal zich volledig in Noorse en 
Zweedse wateren afspelen. Na vertrek op 
6 oktober wordt op 12 oktober een op-
werkteam aan boord genomen en werkt 
de boot een opwerkprogramma af. Af-
sluitend aan deze periode brengt de Zeel-

2016 was een goed jaar voor de Onder-
zeedienst. De gestelde doelen die we 
onszelf opgelegd hebben zijn vrijwel 
allemaal behaald. Hoogtepunt van het 
jaar was de eerste vaartocht van Zeel-
eeuw. Na een benoemd onderhoud in-
clusief de uitvoering van het Instand-
houdingsProgramma Walrusklasse (IP-
W) van circa 4 jaar is de boot begin juli 
’16 naar zee vertrokken. Laten we ech-
ter de andere boten niet vergeten, die 
ook een intensief jaar achter de rug 
hebben. Zo heeft Walrus ruim 180 da-
gen buiten Nederland doorgebracht en 
Bruinvis ruim 100. Beiden met gevari-
eerde programma’s die bij tijd en wijle 
het uiterste van de beide bemanningen 
vroegen. 
 
Voor de Zeeleeuw begint het jaar waar 
het in 2015 eindigde. Op een plekje bij 
het marinebedrijf (DMI) op het droge. 
De boot heeft sinds september ‘15 een 
commandant en een bemanning. Hier-
mee is de ziel weer teruggekeerd aan 
boord. LTZ1 Erwin Ruijsink heeft het 
commando over de S803i, zoals de pa-
rel door de bemanning genoemd wordt. 
De “i” staat uiteraard in relatie met het 
instandhoudingsprogramma.  
Tot en met de maand juni wordt een 
druk programma door de bemanning 
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eeuw een bezoek aan Stavanger van 14 
tot 16 oktober. Op 17 oktober wordt, na 
vertrek uit Stavanger, aangevangen het 
hoofdwapensysteem te onderwerpen aan 
diverse beproevingen. Inmiddels is het 
oefengebied naar het  noorden verlegd en 
meert Zeeleeuw op 27 oktober te Bergen 
af. Meerrol wordt op post geroepen op 
31 oktober en vertrekt de Zeeleeuw naar 
haar volgende commitment. Vervolgens 
ligt de boot van 11 tot 13 november te 
Gotenborg (Zweden) waar op 14 novem-
ber koers gezet wordt naar Den Helder. 
Op 25 november meert de Zeeleeuw af 
te Den Helder. Een intensief jaar zit erop 
voor boot en bemanning.  

 
Walrus vertrekt op 17 februari 
naar zee. LTZ1 Berend van der 
Kraats voert het commando. Van 
26 tot 28 februari wordt de haven 
van Trondheim aangedaan. Op de 
29ste vertrekt de boot naar zee om 
deel te nemen aan de NAVO oefe-
ning Cold Response. Na afloop  

vertrekt de boot richting Portsmouth. 
Van 11 tot 13 maart wordt een bezoek 
gebracht aan deze zuid Engelse haven. 
Op de maandag na het havenbezoek 
wordt koers gezet naar het westen om 
deel te nemen aan 2 weken FOST onder-
steuning. Plymouth wordt bezocht van 
25 tot 27 maart. Zee wordt gekozen op 
28 maart en het programma bestaat tot 
aan het geplande havenbezoek Dublin 
van 24 tot 26 apr uit SMCC 
(commandantenopleiding). De Neder-
landse perisher Menno Mertens vol-

brengt de SMCC met glans en heeft in-
middels al weer geruime tijd een com-
mando. Na afloop van het havenbezoek 
Dublin wordt op 27 april koers gezet 
naar Den Helder, waar op 30 april wordt 
afgemeerd. 
Op 1 juni vertrekt de boot naar Amster-
dam. Aankomst diezelfde dag en de boot 
wordt gereed gemaakt om als platform te 
dienen tijdens een belangrijke conferen-
tie die in Amsterdam plaatsvindt. Geen 
straf om in hartje Amsterdam afgemeerd 
te liggen. Terugkeer naar Den Helder 
staat gepland op 3 juni.  
Na het zomerverlof vertrekt de Walrus 
op 12 september naar zee. Deze reis 
voert de boot een programma uit waar 
onderzeeboten voor gemaakt zijn. Res-
pectievelijk worden Malta, Kreta en Por-
to aangedaan. Op 12 december keert de 
Walrus terug te Den Helder. 

 
De Bruinvis vertrekt 
onder leiding van LTZ1 
Pieter-Bas Peters op 5 
februari naar zee. Deze 
reis duurt 3 weken en 
staat in het teken van de 
“Eyes only fase” van de 
commandanten oplei-

ding. Traditioneel wordt voorafgaand aan 
de COQCEX het Noorse Bergen aange-
daan van 12 tot 14 februari. Op 26 febru-
ari keert de boot terug te Den Helder.  
Na een periodieke dokking vertrekt de 
boot op 30 juni weer naar zee. Comman-
dant, LTZ1 Menno Mertens, heeft het 
commando overgenomen van LTZ1 Pe-

ters. Eerste commit-
ment is deelname aan 
de Belgische marineda-
gen te Zeebrugge van 1 
tot 3 juli. Geen straf. 
Op 4 juli wordt weder-
om zee gekozen en de 
periode die daarom 
volgt voert de boot een 
programma uit in de 
south coast exercise 
areas zuid van het Ver-
enigd Koninkrijk. Den 
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op 7 november verlaten en de laatste 2 
weken FOST zijn begonnen. Laatste ha-
ven van de reis is Portsmouth. Van 18 tot 
20 november ligt de boot in deze haven. 
Op 21 november gaat de reis richting 
Den Helder waar op 22 november wordt 
afgemeerd.  

 
Ten aan-
zien van 
Dolfijn en 
Mercuur 
kan ik 
kort zijn. 
Deze een-
heden 

hebben respectievelijk BO en IP-W als-
mede IP-M. (benoemd onderhoud, in-
standhoudingsprogramma Walrus en in-
standhoudingsprogramma Mercuur) 
Kortom beide eenheden ondergaan een 
benoemd onderhoud en tegelijkertijd 
wordt een instandhoudingsprogramma 
uitgevoerd.  

Een hartelijke groet, 
 

Eric Duenk 
LTZ2OC 

Hoofd buro operaties Onderzeeboten 
 
 

Helder wordt vervolgens op 11 juli aan-
gedaan. Wat rest op de korte termijn is 
het geplande zomerverlof.  
27 augustus is de dag dat de Bruinvis 
wederom zee kiest. Deels boven- en on-
derwater wordt de transit richt zuid Euro-
pese wateren afgelegd. De haven van 
Gibraltar wordt bezocht van 2 tot 
3 september. Na vertrek op 4 sep-
tember wordt druk geoefend in de 
Alboran oefengebieden. Deze lig-
gen ten oosten van de straat van 
Gibraltar. Na afloop van deze pe-
riode brengt de Bruinvis een be-
zoek aan Lissabon van 14 tot 16 
september.  De thuis reis wordt op 
17 september aangevangen en op 
22 september keert de Bruinvis 
terug in Den Helder. 
De laatste reis van 2016 voor de 
Bruinvis staat volledig in het te-
ken van FOST. De boot brengt 
ruim 5 weken door in de zuid En-
gelse oefengebieden. Tal van oe-
feningen worden ondersteund 
door boot en bemanning. De reis heeft 
voor onderzeebootbegrippen een goed 
havenprogramma. De reis begint op 15 
oktober. Na een eerste intensieve week 
wordt Plymouth aangedaan van 21 tot 23 
oktober. Het oefenprogramma wordt op 
24 oktober weer opgepakt. Ditmaal 2 
weken. Het Ierse Cork wordt aangedaan 
van 4 tot 6 november. Deze haven wordt 
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Bestuursmededeling 

Concept Jaarverslag 2016 over de financiën van de vereniging  

 
 
 
 
 
 

 

Inkomsten  - Uitgaven   = Winst  
15.970,81 - 14.117,26   = 1.853,55 
 
Vermogen van de vereniging per 31 december 2015   24.328,48  
Saldo verlies / winst:                         1.853,55 
Vermogen van de vereniging per 31 december2016   26.182,03 

Inkomsten over 2016      Uitgaven over 2016    

Contributies 2016 6.844,23   Bestuurkosten 2.327,11 

Contributies 2017 5.757,00   Representatie 341,94 

Contributies 2018 30,00   Reunie 4.241,83 

Rente 156,13   KVO 6.865,21 

Diversen 745,95   Internet 35,11 

Bijdrage reunie 2.437,50   50jr Flipper 13,90 

      Zakelijke rekening 287,16 

    + Kosten buitenlandbetaling 5,00 

Totaal:  15.970,81    Totaal:  14.117,26  

 
REÜNISTENVERENIGING  ONDERZEEDIENST 

 
Algemene ledenvergadering 2017 

 
I.v.m. de viering van het 111-jarig bestaan van de Nederlandse onderzeeboten 
op 21 Juni 2017, zal dejaarlijkse  Algemene Leden vergadering van onze ver-
eniging worden gehouden op: 

 

woensdag 19 april 2017 om 11.00 uur 

Locatie: Traditiekamer Onderzeedienst, gebouw Waalhaven, steiger 19. 
    

 Agenda: 
1. Opening door de Voorzitter 
2. Mededeling van het Bestuur 
3. Financieel verslag over het jaar 2016 
3a. Bevindingen van de kascontrolecommissie 
4. Rondvraag 
5. Sluiting door de Voorzitter 
 

Deelnemers dienen zich, i.v.m. de toegangscontrole, vóór 14 april op te geven,  
bij voorkeur per mail via ledenkvo@hotmail.com of  
telefonisch bij de penningmeester, tel. 0223 630265 tussen 18.30 en 20.00 uur.  
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REÜNISTENVEREGING ONDERZEEDIENST 
Reünie 2017 

 

De jaarlijkse reünie van onze vereniging wordt gehouden op woensdag 21 juni 2017 op de 
Nieuwe Haven in de grote tent. Bij deze reünie zijn ook de partners van harte welkom.  
De reünie wordt georganiseerd in samenwerking met het actief dienend personeel van de  
Onderzeedienst en staat in het teken van 111 jaar Onderzeedienst. 
 

Programma 21 juni 2017  
10.00 - 11.00  uur Aankomst Reünisten, ontvangst met koffie  
11.00 - 12.00  uur Openingswoord door CZSK (of VO) 
  Welkomstwoord door GO OZD KTZ H.M.T. de Groot 
  Welkomstwoord door VZ RVO Jhr. R.A. Snouck Hurgronje 
   Presentatie programma VZ Commissie 111-jaar Onderzeedienst 
   Boekpresentatie door Jaime Karremann  (onder voorbehoud) 
12.00 - 13.30  uur Nasimaaltijd op locatie 
13.30 - 15.45 uur Festiviteiten en presentaties in tent en op haventerrein/OZD 
15.45 - 16.00  uur Slotwoord.  
   Vertrek reünisten, partners, gasten en actief dienend personeel 
16.00 uur Einde reünie.  

 
De kosten voor deelname aan deze reünie bedragen € 10,00 wanneer u alleen komt en € 15,00  
wanneer u met uw partner komt. Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op  
rekeningnummer NL57INGB0003928464 t.n.v.: Reünistenvereniging Onderzeedienst 
   Jolstraat 74, 1784 NL  Den Helder  
   onder vermelding van “Reünie 2017”.  
 

Mocht u uw overschrijving elektronisch doen, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk in de ruimte 
voor de mededelingen 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 31 mei 2017, uw beta-
ling moet dan binnen zijn! Dit alles heeft te maken met de toegangscontrole tot de Nieuwe Haven. 
Deelnemerslijsten moeten ruim vooraf ingeleverd worden bij de bewakingsdienst Defensie.  
 
Let op: Bij het juninummer van KVO wordt uw genummerde uitnodiging ingesloten. 
Deze uitnodiging is samen met een geldig legitimatiebewijs uw toegangsbewijs tot de 
Nieuwe Haven.  
 
Huishoudelijke mededelingen: 
 
Parkeren:  
Er is voldoende parkeergelegenheid op de parkeerplaats bij de werkplaats Klein Kaliber Wa-
pen (KKW). U kunt dan ook het beste via de zuidpoort het haventerrein opkomen. 
U dient er rekening mee te houden dat u geen gebruik kunt maken van de parkeerplaats voor 
de Witte Raaf i.v.m. de opbouw van de Marinedagen en de voorbereidingen voor Sail 2017.  
Volgt u daarom strikt de aanwijzingen van DBBO en verkeersregelaars op. 
  
Openbaar vervoer:   
Trein tot station Den Helder Zuid.  Vanaf 09.30 uur is er busvervoer beschikbaar van Den 
Helder Zuidnaar de Nieuwe Haven. ’s Middags is er vanaf 15.30 uur busvervoer beschikbaar 
naar Station Den Helder Zuid.  
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NL Onderzeeboten 

 

 Naambadges:  Bij binnenkomst wordt uw naambadge uitgereikt. Wij verzoeken 
u deze na afloop weer in te leveren.  

 
Consumpties:   U ontvangt bij binnenkomst 3 consumptiemunten. Verdere con-

sumpties zijn voor eigen rekening. Muntverkoop wordt verzorgd 
door personeel van de  Witte Raaf. 

 
Horloges: De Firma Fromanteel heeft een eigen kraam waar de bestelde horloges 

opgehaald kunnen worden.  
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