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Omslagfoto: 

De centrale van een 

moderne onderzeeboot,. De 

Zeeleeuw na de IPW 

modernisering (STBD 

zijde) 

Geachte lezer. Voor u ligt weer het vol-

gende exemplaar van de KVO. Het is al 

het 140ste exemplaar. Af en toe verbaas 

ik mezelf over het feit dat er nog steeds 

kopij is. Een aantal van u doet zijn best 

om kopij te leveren. Dat levert elke keer 

toch weer nieuw materiaal op. Zelfs 

soms uit onverwachte hoek. Op 4 mei is 

op steiger 19 weer de jaarlijkse doden-

herdenking geweest. Hier waren velen 

aanwezig om bij ons herdenkingsmonu-

ment stil te staan bij hen die hun leven 

gaven voor onze vrijheid. Op deze pagi-

na ziet u 2 foto’s van deze dag. Op een 

van de foto’s zijn de 4 generaties te zien 

die allen op de herdenking af kwamen. 

Het is goed te zien dat dit wordt doorge-

geven aan opvolgende generaties. De 

toespraak van de Groeps-Oudste en de 

VLOP zullen we proberen af te drukken 

in KVO 141.m Op het ereveld te Loenen 

werd een herdenking gehouden op 1 mei. 

Helaas bereikte deze info en de bijge-

voegde uitnodiging ons te laat om daar 

nog aan deel te kunnen nemen of u op 

tijd te informeren. Wel hebben we een 

verhaal van de familie Hoeke, over de 

commandant van de Colombia, J.L.K. 

Hoeke, in ons blad opgenomen. 

 

Natuurlijk ook weer een vervolg op de 

‘Stuifzeetje over P 322’. De Zwaardvisch 

gaat naar zee en verdwijnt zelfs richting 

de oost.  

 

Voor het jaarlijkse golftournooi is er 

weer een oproep om deel te nemen. Wie 

mag zich een jaar lang Onderzeedienst 

golfkampioen noemen en wint de 

‘Driekus Heij Trofee’. 

 

Nieuw in de KVO is een stripverhaal. 

Het Nationaal Comité Veteranendag 

heeft verhalen van veteranen laten opte-

kenen door kunstenaars. gebundeld en 

inmiddels in 2 stripboeken uitgegeven. 

In deel-2 staat een verhaal van de 

Hr.Ms. Dolfijn tijden de operaties in 

voormalig Joegoslavië.  

 

In april is de Algemene Ledenvergade-

ring gehouden. In de traditiekamer op 

steiger 19. Het bestuur heeft daar ver-

slag gedaan over hoe de vereniging  er 

voor staat. Een verslag van deze verga-

dering is in het blad opgenomen. 

 

Ik hoop dat u weer met genoegen de 

KVO ter hand neemt en dat we elkaar 

mogelijk treffen op 21 juni als we ons 

111 jarig bestaan vieren samen met de 

actieve Onderzeedienst. Ik hoop u daar 

te treffen.  
 

De Redactie.. 
 

En dan nog dit: 

Geacht bestuur, gaarne had ik op 21 

juni a.s. de verjaardagen van de OZD 

(111de) en van mijzelf (84ste)

gezamenlijk willen vieren. Mijn dochter 

gaat dan echter promoveren, en familie 

gaat nu eenmaal voor. Zeker 

als dat familielid een product 

is van ons reisje in juni 1969, 
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In Memoriam  
 

 
 
 

 

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

 

9 januari 2017  D.G. Schouten 79 jaar    Amsterdam  
11 februari 2017 J.G. Salden 79 jaar   Klimmen 

28 februari 2017  W.B. Berendsen 79 jaar    Zutphen 
6 maart 2017 J.M.M. Awater 66 jaar    Hippolytushoef  

19 maart 2017  L.C. Brutsch 82 jaar    Anna Paulowna  

 

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 
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Flessenpost 

27 februari 2017, de 75ste herdenking 

van de slag in de Javazee in de Klooster-

kerk was onze eerste stap. En vandaag, 4 

m e i 

woon ik 

hier in 

D e n 

H e l d e r 

de her-

denking 

bij van 

d e 

OZD.   

  

M i j n 

l a t e r e 

vader werd als 24-jarige dienstplichtige 

op 1 december 1941 benoemd en aange-

steld tot Lt. t/z. IIIe  kl KMR en vervol-

gens op 6 januari 1942 in Soerabaja ge-

plaatst aan boord van Hr.Ms. K XVIII 

onder bevel van Cdt Luit.t/z.1e kl C.A.J. 

Van Well Groeneveld. Een week na die 

dramatisch verlopen slag in de Javazee 

op 27 februari 1942 vond Van Well 

Groeneveld alsnog de dood tijdens de 

vernietiging van het M.E. in Soerabaja. 

Mijn vader, net als het grootste deel van 

de bemanning bleef ongedeerd. Het toe-

val loopt als een rode draad door deze 

geschiedenis heen, en blijkt alles bepa-

lend voor ons toekomstige gezin.  

  

Een maand eerder, op 23 en 24 januari 

1942 liep tijdens een aanval op Japanse 

schepen bij Balik Papan de K XVIII door 

dieptebommen ernstige averij op en zak-

te door lekkage in het achterschip naar 

de bodem van de Javazee. Tegen ieders 

verwachting in liep de boot enkele dagen 

later toch de haven van Soerabaja -met 

het nodige vlagvertoon- binnen. Voor de 

verrichte krijgshandeling ontving ook 

mijn vader in 1947 het Bronzen Kruis.  

Het jappenkamp overleefd, zette hij na 

de oorlog het werk voort in dienst van 

KM en opnieuw de koopvaardij.  In fe-

bruari 1942 lag de K XVIII ter reparatie 

aan de wal, en kon dus geen deel uitma-

ken van het vlooteskader onder bevel van 

Schout bij nacht Karel Doorman. Nu, 75 

jaar later, kan ik dat toeval pas als het 

grootste geluk bij een “ongeluk” be-

schouwen. Mijn moeder was als ver-

pleegster in maart 1947 door het Rode 

Kruis naar Ned.-Indië uitgezonden. Later 

dat jaar trad zij met mijn vader in het hu-

welijk. In 1954 overlijdt mijn vader in 

Soerabaja. Door zijn overlijden na een 

kortstondig ziekbed kwam een eind aan 

dat verre avontuur. Mijn moeder en haar 

2 jongens (3 en 5 jaar) keren hals over 

kop terug naar Nederland.   

  

Oorlog en ellende wilde men in die tijd 

graag vergeten. Decennia later keert het 

tij. Bovendien brengt ook de leeftijd mee 

dat mijn belangstelling voor de familie-

geschiedenis groeide. Want heel veel 

blijkt onbekend (gebleven). Eerdere na-

speuringen liepen vast.  Maar dan wordt 

de ‘flessenpost’ opgepikt. Meneer R. Van 

Well Groeneveld reageert december 2016 

op een annonce in het periodiek van 

KVO. Hij is zoon van de commandant 

van de K XVIII, die in 1942 in Soerabaja 

v e r o n g e l u k t 

was. Hij stelt al 

zijn puzzelstuk-

jes met informa-

tie beschikbaar 

die ik in dank-

baarheid aan-

vaard. Het is 

zo’n ervaring 

van flessenpost 

die menigeen op 

open water wel 

eens aan de ele-

menten heeft 

t oeve r t ro uwd 

met een heime-

lijke wens ooit 

iets te vernemen 
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Foto genomen op 27 januari 1942 in Soerabaya na terugkeer van Balik Papan waar de 
KXVIII ondanks de opgelopen averij. 
F. de Beer: 1ste rij staand rechts van het midden, direct achter de zittende commandant 
in het midden 

van een onbekende uit een ver land. 

Meestal blijft dat uit.  Het toeval bepaal-

de dit keer opnieuw anders. 75 jaar later 

is er contact, dit keer tussen de zoons.  

Het is daarom een grote eer om als zoon 

van Luit. t/z IIIe kl K.M.R. hulde te 

brengen op deze 4e mei 2017 aan de 

vroegere commandant van Hr.Ms. K 

XVIII  Luit. t/z 1e kl C.A.J. Van Well 

Groeneveld. Ik doe het mede namens 

mijn broer en ook mede namens de 

“vinder” Rex Van Well Groeneveld. 
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Stuifzeetje Over P 322 (deel-3) 

HOOFDSTUK 3 

 

DE "GROTE" TOCHT 

 

1. DUNDEE 

 

Nieuwediep mag dan, zoals het liedje 

zegt, het zeemansparadijs zijn, Dundee 

was  h e t  o n g es l a g en  o n d e r -

zeemansparadijs. Gedurende de gehele 

oorlog bleef het de basis voor de boten 

die op de Noorse kust voeren. Het beleef-

de zijn gouden tijd in het begin van de 

oorlog, voordat de strijd in Noord-Afrika 

de Middellandse Zee tot een rijker jacht-

veld maakte dan de magere en zwaar be-

schermde ertsroute door de Indre Leden. 

 

Door de korte afstand naar het vijandelijk 

gebied was de mond van de River Tay de 

verzamelplaats geworden van boten met 

een kleine actieradius, van aanleg of van 

ouderdom. 

 

Dat was de reden dat Dundee internatio-

naal werd. 

 

Op de rivier wapperden naast de Britse 

oorlogsvlag de Nederlandse zowel als de 

Franse tricolore, het kruis der Noren en 

het rood-witte doek der Polen. Al deze 

boten stortten hun bemanningen uit over 

het Schotse jute-stadje en wat (zoals ge-

woonlijk) van groter invloed zou blijken 

te zijn op het wel en wee van de bevol-

king, zij brachten hun meer of minder 

uitgebreide walploegen met zich mee. Al 

deze landaarden werden even liefderijk 

opgenomen in de verweerde huizen, 

waarvan de grijze gevels een slecht beeld 

gaven van de gulle gastvrijheid er achter. 

 

In de familiekring aan de wal vonden de 

uitgestotenen iets terug van dàt, wat zij 

sinds het verlaten van huis en haard zo 

node gemist hadden en wat hun niet ge-

boden kon worden in de prozaïsche jam-

fabriek, waarin de kazerne gevestigd 

was. 

 

His Majesty's "Ambrose" bestond uit een 

vreemde drie-eenheid: een jamfabriek, 

een weeshuis en een meisjesinternaat. In 

de jamfabriek was lang geleden het laat-

ste potje geweckt; er werden nu torpedo's 

gemaakt en alles wat verder behoort bij 

de onderzeeboot-oorlogvoering. In 

plaats van de wezen in de "Orphanage" 

was gekomen de Captain (Submarines) 

met zijn diverse staven en ook uit het 

internaat waren helaas de meisjes verwij-

derd om vervangen te worden door on-

derzeeboot-officieren. 

 

in voorbeeldige harmonie leefden de ver-

schillende nationaliteiten naast elkaar. 

Een ieder had zijn eigen verblijven, kan-

toren, werk- en 

bergplaatsen. Een 

ieder had zijn ei-

gen moeilijkhe-

den, die maar één 

uitweg konden 

vinden: naar bo-

ven. Alleen op 

het bureau van de 

Captain (S) kwa-

men de veilig-

heidskleppen uit; 

alleen daar kon 
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stoom worden afgeblazen. 

 

Wat een meesters waren het! Het leek zo 

eenvoudig op het eerste gezicht, die rust 

en verdraagzaamheid in de doolhof van 

gangen door de jamfabriek. Doch hoe-

veel tact moet voor die geruisloze van-

zelfsprekendheid gescholen hebben in 

het grote kantoor onder de spitse toren-

tjes van het weeshuis. 

Al die nationaliteiten, ze waren zo ver-

schillend en ze wilden zo verschillend. 

De Hollanders moesten meer aardappels, 

de Fransen moesten rode wijn, de Polen 

moesten liefde en de Noren moesten om 

te beginnen niets van iemand anders. Eén 

misgreep, één verkeerde beslissing en 

verloren was het evenwicht. Maar dat 

gebeurde nooit. 

Sommige Captains (S) presteerden het 

met alleen hun persoonlijkheid, andere 

zorgden bovendien hun kelder gevuld te 

houden met de diverse nationale dran-

ken, maar allen hielden zij H.M.S. 

"Ambrose" veilig "adsumus", zoals het 

wapen zegt. 

 

In mayfield, het officiersverblijf, waar 

het onderlinge contact groter was, kwam 

de kleurenpracht van het patroon nog 

beter tot uiting. De traditionele portdronk 

op de staatshoofden, als slot van het we-

kelijkse "guest-dinner", was een gebeur-

tenis op zichzelf, vooral als er nog Ame-

rikaanse of Russische gasten aanzaten. 

 

De vorsten en presidenten werden naar 

het land alphabetisch gerangschikt om 

moeilijkheden te voorkomen, waarbij 

een ieder het gelukkig vond dat de B van 

de gastheer vooraan kwam. 

Door dit internationaal karakter kreeg 

Mayfield iets aparts, wat nergens anders 

ter wereld werd gevonden en wat er niet 

weinig toe bijdroeg het huis boven op de 

heuvel met zijn sportterreinen rondom en 

het uitzicht op de schilderachtige Tay-

monding, tot een trekpleister te maken 

voor de vijf verschillende onderzeedien

sten. Elke keer als je weerom keerde van 

een patrouille was er het gevoel dat de 

hele wereld verheugd was je terug te 

zien, hetgeen een zeldzaam gevoel is en 

bijna nog groter waarde heeft dan de 

duiktoelage. Als je wat langer weg was 

geweest, naar Amerika bijvoorbeeld, of 

naar de Middellandse Zee of met een 

torn naar de Oost, dan was bij terug-

komst alles hetzelfde gebleven en niets 

veranderd aan de gastvrijheid, die zich 

met Mayfield vereenzelvigde. 

 

Toen in 1942 de gebadpakte schonen van 

het Cape-God-kanaal Hr.Ms. O 15 een 

laatste vaarwel toewuifden en toen ik 

met pijn in het hart het heerlijk intermez-

zo met het laatste streepje van Amerika 

onder de kim zag verdwijnen, dacht ik 

aan Dundee en Mayfield. Als een lich-

tend punt zag ik het, in de duisternis van 

de nachten boven water; als een oase in 
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mijnen erin maakte het water te bitter 

voor onderzeeboten. 

Overal elders kon elke nieuwe kust, die 

in des vijands haden viel, ogenblikke-

lijk worden afgezet door een cordon 

van deze onzichtbare wachters. Zo 

lagen de onderzeboten van hoog bo-

ven Noorwegen tot aan Spanje's 

Noordkaap en dan verder omgebogen 

in de Middellandse Zee al om de Ape-

nijnse laars. Uit deze gebieden konden 

wij onze keus doen: de koude fjorden, 

de stormen van de Golf of het zonnige 

Italië. 

 

Uit strategische overwegingen werden 

het de fjorden. Het hakenkruis was 

van de oceanen geveegd, alleen in de 

hoeken en gaten kroop het nog. De 

kustvaart was spaarzaam, de binnen-

vaart bloeide. Door de verborgen gan-

gen van de Indre Leden kronkelden 

zich de Duitse convooien. Daar was de 

belangrijkste scheepvaart en dáár moes-

ten wij dus zijn. 

De vier grote boten, die zo nieuw waren 

dat ze in de Meidagen nog onafgebouwd 

de vijand ontglipt waren, vonden op de 

Noorse kust hun eerste operatieterrein - 

de vijfde, Hr.Ms. O 13, tevens zijn laat-

ste. Toen kort daarop ook Hr.Ms. O 22 

wegbleef, waren er slechts drie volwaar-

dige boten over voor de krijg in Europa. 

Twee oude bootjes, die niet meer te ge-

bruiken waren voor het echte bedrijf, 

maakten zich nuttig met het uiterst be-

langrijke "pingen". Dat was 1940. 

 

De vijandelijke landingen in Noord-

Afrika, met de bijkomende troepen- en 

voorraadtransporten naar dit dorre oord 

maakten de Middellandse Zee eensklaps 

tot een rijk jachtterrein. Belust op groter 

buit lieten de drie grote boten de magere 

ertsroute los en wendden de stevens Gi-

braltar-waarts. In allerijl werden Hr.Ms. 

O14 en O 15 aangetrokken uit de West 

de hardheid van de zee die komen ging. 

Ik was de enige die daaraan dacht, omdat 

ik de enige aan boord was die Mayfield 

kende; niemand anders wilde het gelo-

ven. 

Nu, in 1944, aan boord van Hr.Ms. 

"Zwaardvisch", die warm lag te draaien 

voor de grote tocht naar de Oost, stonden 

enkele oud-O 15 gasten afscheid te ne-

men van vrouw en kroost; het gehavende 

stadje aan de Tay had het gewonnen van 

Philadelphia, Pennsylvania, Metropolis. 

 

Bonnie-Dundee, Wij, de Hollandse On-

derzeedienst en misschien wel heel Hol-

land, zijn je grote dank verschuldigd. 

2. NAAR DE OOST 

 

Toen de boosaardige zwaargewicht ons 

in 1940 uit de touwen had geslagen en 

wij enigszins duizelig en wankel, doch 

meer onversaagd, ons hadden opge-

maakt om opnieuw het strijdperk te be-

treden, vonden wij onze toegang ver-

sperd. 

 

De geringe diepte van de zeeën langs de 

lage landen en de sterke concentratie van 
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om de lege plaatsen te vullen. De eerste 

arriveerde na een sensatie-rijke tocht in 

een konvooi dat veel te lijden had van 

onderzeeboot-aanvallen; de tweede eerst 

geruime tijd later, omdat de Canadese 

autoriteiten hun oog met wel gevallen 

hadden laten vallen op dit oefenjuweel 

en er node afstand van wilden doen. Wel 

meer moesten wij, Hollanders, tot onze 

spijt ervaren, dat voor de grote bondge-

noot de anti-onderzeedienst uit de aard 

der zaak dikwijls van meer belang was 

dan de onderzeedienst zelf. De onder-

zeeboten, die dienden als oefenmateriaal 

voor de onderzeebootjagers stonden in 

hoog aanzien en ook op dit terrein waren 

de Hollanders in trek. Wat wel vleiend 

was, maar niet bevredigend voor een na-

tie, die juist door zijn kleinheid spectacu-

laire successen behoefde. 

 

1942 gaf ons de publiciteit; 1942 gaf ons 

de frontpagina's. 

De verraderlijke overval van Pearl Har-

bour had de beschermende arm der ge-

rechtigheid gebroken en maakte de roof 

van de gordel van smaragd mogelijk. Het 

gaf Holland een reus als bondgenoot en 

het gaf de Hollandse onderzeedienst één 

gouden bladzijde in het boek der ge-

schiedenis. 

 

Ruim 100.000 Japanse tonnen brachten 

de Indische boten in drie luttele dagen 

tijds tot zinken; over de gehele wereld 

werd gesproken en geschreven over de 

"one-ship-a-day-dutch". Maar tegen wel-

ke prijs. 

Van drie pracht-divisies, een lust voor 

iedere onderzeebootman, had de helft 

zijn laatste duik genomen. Van de veer-

tien boten waren er zeven vernietigd, 

vier onbruikbaar en twee nog slechts te 

gebruiken voor bijzondere opdrachten. 

Alleen Hr.Ms. O 19 was over om de 

strijd in de frontlinies voort te zetten en 

ook deze boot moest zeer nodig in repa-

ratie. 

 

1943, het edele trio uit de Middellandse 

Zee snelde ter hulp. Zij hadden ruim 

50.000 ton in de blauwe wateren laten 

zinken, waarbij hun aflosser, de nieuwe 

Dolfijn, nog eens 25.000 voegde. Dit 

succes deed het te meer betreuren dat 

Dolfijn's zusterschip, de Haai, reeds op 

stapel prijs gegeven moest worden, door 

dat haar bemanning die uit de Oost 

moest komen, onderweg door vijandelij-

ke actie verging. De O 14 en O 15 waren 

te oud voor het inspannende bedrijf in de 

Middellandse Zee. Zij bleven op de 

Noorse kust. 

 

Tot zover was dus de Nederlandse drie-

kleur, door wijs beleid, vertegenwoor-

digd op alle belangrijke gevechtsfronten. 

In het vooruitzicht waren echter de repa-

ratieperioden, waar nu eenmaal geen en-

kel oorlogschip buiten kan. Dat was de 

reden dat de  

"Zwaardvisch" gekocht werd; een groot 

schip, geschikt voor de lange patrouilles 

in de uitgestrekte gebieden van de Oost. 

Om zijn zestig koppen voltallig te maken 

moest de vrijwel aftandse O 14 uit de 

dienst genomen worden. "Zwaardvisch" 

en O 19 kwamen net op tijd gereed om 

de grote O-boten af te lossen, die onder-

tussen de 200.000 hadden volgemaakt 

met zwaar beschermde Japanse tonnen. 

 

Er was geen tijd te verliezen. 

 

In het voorjaar van 1944 spoedden twee 

boten zich Zuid-Oostwaarts. Gibraltar, 

Port-Said, Aden flitsten voorbij zonder 

indrukken achter te laten. 

"Wrong way" riepen de soldaten langs 

het Suezkanaal. In Colombo werden we 

verwelkomd door de Bevelhebber van de 

Zeestrijdkrachten, Admiral Helfrich. In 

Trincomalee, aan de andere kant van 

Ceylon, ging het gordijn op voor de laat-
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ste acte van het Nederlandse onder-water-

strijd-toneel! 

 

De twee sterren O19 en "Zwaardvisch" 

waren zich niet bewust van hun eervolle 

positie. Zij wisten niets van een atoom-

bom, die aan de keerzijde van de aardbol 

zijn voltooiing naderde en hun prestaties 

zou maken tot de finale. 

Niet alleen uit de Marine-Hoofd-

kwartieren te Melbourne, Colombo en 

London rustten de blikken in gespannen 

verwachting op het tweetal, maar meer 

nog uit eenvijftal scheepswerven, ver-

spreid over de gehele wereld - en bovenal 

uit de diepten van de fjorden en de Java-

Zee. 

 

 

3. DERDE PATROUILLE 

 

Als het niet de eerste keer was geweest dat 

wij de vijand zagen, zou onze derde pa-

trouille weinig vermeldingswaardigs opge-

leverd hebben. Drie lange weken door-

kruisten we de Straat van Malakka zonder 

dat er ook maar een rookwolk aan de kim 

verscheen om onze verwachtingen te span-

nen. De vijand had zich teruggetrokken in 

de veroverde veste en scheen zich niet te 

wagen in de op een kier staande deur. 

 

Wel waren er inheemse prauwen, kleine 

scheepjes, die met hun onschuldige uiter-

lijk en inlandse bemanning bedoeld waren 

om versmaad te worden door de geallieer-

de onderzeeboten. Vele kleintjes maken 

echter een grote. 

Wij brachten drie van deze contrabande 

voerende prauwen tot zinken met het ka-

non; altijd na de bemanning aan boord te 

hebben of, in de nabijheid van land, in de 

sloepen te hebben laten gaan. De vierde 

was een echte Japanner die ons in ondiep 

water trachtte te lokken. Het plannetje 

mislukte; duidelijk lichtgroene strepen 

door het water waarschuwden ons voor de 

riffen. Getrouw aan de gewoonte van de 

Nederlandse onderzeeboten, staken wij, 

met gevaar voor het eigen schip, ook de-

ze kaalgeschoren hoofden, die in het wa-

ter ronddreven, de reddende hand toe. 

Niets is meer verloren dan een mensen-

hoofd in de onmetelijkheid van de zee. 

 

Dat was alles wat er gebeurde op het pa-

trouilleterrein. 

Belangrijker was het bezoek van Neptu-

nus waarmede wij, na afloop op weg 

naar Australië, vereerd werden. Ten wes-

ten van Sumatra,  

op 96 graden Oosterlengte, kwam Zijne 

Majesteit met gevolg aan boord. 

Helaas konden wij hem niet aan dek ont-

vangen zoals het behoorde. De omstan-

digheden en het feit dat de God der Zee 

geen zeggenschap heeft over de vogelen 

der lucht, maakte het noodzakelijk dat 

we klaar bleven voor snel-duiken. De 

lijvige "Zwaardvisch", die zijn weg 

ploegde door de golven van de Indische 

Oceaan, kon zelf voldoende verticale 

snelheid aan de dag leggen. Als het no-

dig was kon hij binnen dertig seconden 

onzichtbaar zijn. Hoewel zulks natuurlijk 

geen bezwaar mocht heten voor het vor-

stelijk bezoek, zou dat zeker fataal zijn 

gweest voor de stroom van aardse toe

schouwers, die zich eerst nog door het 

éne geopende luik had moeten wringen. 

Daarom had de plechtige gebeurtenis 

plaats in de centrale. Er was nauwelijks 

voldoende ruimte voor de autoriteiten en 

de ingrediënten. Bertus, de korporaal-

seiner met de grote mond, was nu zijn 

gewicht in goud waard. Hij gaf een oog-

getuige-verslag door het scheepsomroep-

systeem, waardoor een ieder op de hoog-

te bleef van de gang van zaken. 

Zoals gewoonlijk was het vermaak recht 

evenredig met de rang van het slachtof

fer. Onze jongere officieren bleven ech-

ter in gebreke. Op de Colombia, verzeker

den zij bij hoog en laag, waren zij al 
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eerder de evenaar gepasseerd; daar was 

hun het certificaat uitgereikt. Op dat 

luxeschip hadden zij de doop ondergaan 

en de kwalijke gevolgen kunnen afspoe-

len in het zwembad. Geen wonder dat 

Neptunus vertoornd was geweest over 

zoveel zachtheid in de moderne zeeman 

en kort daarop het eerste en laatste Ne-

derlandse onderzeeboot-moederschip tot 

zich genomen had. 

 

De enige officier die daarom in de ter-

men viel was Tommy Wilks, de zo lang-

zamerhand dierbaar geworden 

"Verbinder" die met zijn twintig jaren 

gelaten zijn lot droeg. Groter vermaak 

verschaften de Scheveningse vissers, die 

vanaf hun prille jeugd en langer dan ie-

mand ander aan boord Neptunus' Zeeën 

hadden bevaren en nu, voor de eerste 

maal hun tol betaalden. Maar de vreugde 

steeg ten top, toen er onverwacht uit de 

voorste rijen een toeschouwer gevangen 

werd, voor wie het de twaalfde keer zou 

worden. 

Neptunus begon nattigheid te voelen. 

T r a d i -

tiegetrouw zal 

op de eerste 

woensdag in 

juli, dit jaar op 

5 juli, het On-

derz eed i ens t 

Gol f toernooi 

worden ge-

houden op de 

baan van de 

Marinegolfclub 

“Nieuwediep” 

in Den Helder. 

Dit jaar voor de elfde maal. Voor het to-

ernooi kunnen zich oud en huidig onder-

zeedienstpersoneel en hun partners in-

schrijven. Enige vaardigheid in het 

golfen is gewenst. In een stableford wed-

strijd wordt gestreden om de Driekus 

Heij Trofee. De heren en de dames heb-

ben ieder een aparte trofee. Vier handi-

carts zijn beschikbaar. Na afloop kan 

genoten worden van een indische rijstta-

fel, waaraan ook niet-golfende partners 

kunnen deelnemen.  

Alhoewel Driekus vorig jaar heeft aange-

kondigd dat hij uit de organisatie zal 

stappen, is het wel zijn voornemen om 

ook dit jaar de prijzen uit te reiken. 

 

Het programma is als volgt: 

Vanaf 11.00 -   Aankomst met koffie etc. 

12.00 -     Aanvang wedstrijd. 

16.00 -  Borrel en prijsuitreiking. 

17.30 -  Indische rijsttafel.  

 

De kosten zijn totaal € 45 (€ 25 

greenfee plus € 20 koffie en 

maaltijd).  

Alle drankjes zijn voor eigen reken-

ing.  

 

Opgave gaarne vóór 30 juni bij:  

Gideon van Beek  

tel.nr.: 0227-720204 of per  

Driekus Heij Trofee  
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Dolfijn op Patrouille 
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ALV - Traditiekamer OZD 

Verslag van de Ledenvergadering van 

woensdag 19 april 2017 in de Traditie-

kamer van de Onderzeedienst. 

 

De voorzitter opende de vergadering 

ten 11.03 uur. Enkele leden waren door 

omstandigheden verlaat. Hij verwel-

komde de aanwezige leden, in het bij-

zonder de ereleden Falkmann en Heij. 

Zes leden hebben bericht van verhinde-

ring gestuurd.  

 

Op verzoek van de voorzitter las de se-

cretaris de namen van de sinds de laat-

ste ledenvergadering overleden leden 

voor, waarna door allen staande een 

minuut stilte in acht genomen werd om 

de overleden vrienden in te herdenken. 

 

De voorzitter deed de volgende mede-

delingen: 

- De vereniging telt nu 1153 leden. Dat 

is iets minder dan bij de vorige verga-

dering, maar mogelijk dat met het oog 

op de komende reünie nog nieuwe 

aanmeldingen komen. 

- Een afvaardiging van het bestuur zal 

op 4 mei een krans leggen bij het On-

derzeedienst-monument.  

- De voorzitter was aanwezig bij de 

herdenking van de slag in de Javazee 

in de Kloosterkerk in Den Haag. 

- De reünie wordt dit jaar samen met de 

viering van 111 jaar Onderzeedienst 

gehouden. Dat is ook de reden om nu 

apart de ledenvergadering te houden. 

- Op Veteranendag, 24 juni, zal weder-

om een detachement onderzeedienst-

veteranen deelnemen aan het defilé.   

 

De voorzitter las het verslag van de vo-

rige ledenvergadering, hetgeen werd 

goedgekeurd. 

 

De eerste penningmeester deed verslag 

van de financiële situatie van de vereni-

ging. 

Enige vragen van de leden werden door 

de penningmeester naar tevredenheid 

beantwoord. 

De penningmeester zal onderzoeken of 

andere banken voordeliger kunnen zijn 

voor het betalingsverkeer. 

 

De secretaris las de bevindingen van de 

kascontrolecommissie voor, waarna de 

vergadering decharge verleende voor het 

gevoerde beleid en het financieel verslag 

werd goedgekeurd. 

 

De voorzitter bedankte de heer Bazen 

voor zijn werk in de kascontrole com-

missie en deelde mee dat de volgende 

commissie zal bestaan uit de heren J.E. 

Maas en J. Spoelstra. 

 

Het bestuur wees op de strikte handha-

ving van de sluitingsdatum van inschrij-

ving voor de reünie in verband met de 

toegangscontrole. 

 

Bij de rondvraag zei de voorzitter dat het 

bestuur nog een locatie voor de reünie 

van 2018 moet uitzoeken, dit is onder 

meer afhankelijk van de beschikbaarheid 

van het Evenementen-gebouw in Am-

sterdam.  

 

De voorzitter sloot de vergadering ten 

11.40 uur en nodigde de aanwezigen uit 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw37e1jubTAhWNJlAKHcYFDywQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.gravitatedesign.com%2Fblog%2Fhow-to-build-your-brand-with-periscope-and-meerkat%2F&psig=AFQjCNHzCtkTgcVgi7S0
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Dodenherdenking Ereveld Loenen 

van: Willeke van Brouwershaven-Hoeke 

Opmerking: Geachte medewerkers en 

leden van de Onderzeedienst Reünisten-

vereniging, 

  

Op zoek naar informatie over onze fami-

lie (levend en gevallenen) kwam ik 

een exemplaar uit het Reünistenblad van 

2010 tegen. In uw 

blad kwam ik de naam 

van mijn grootvader 

tegen, John Louis Ka-

rel Hoeke, bij ons be-

kend als opa Job, 

bij het verhaal over 

Hr.Ms. Colombia. 

 

Aanstaande maandag 

(1 mei 2017) zal ik de 

grote eer hebben om 

als representant op te 

treden van mijn opa 

bij de derde bijeen-

komst van “Ereveld 

vol Leven” te Loenen. 

Voor zijn verhaal is 

extra aandacht in het 

programma en het 

programmaboekje van 

de dag. Graag zou ik 

uw vereniging dat doen toekomen en u 

willen uitnodigen aanstaande maandag te 

komen naar Ereveld Loenen. 

 

Mijn opa's geschiedenis komt aan bod bij 

punt 5 in het programmaboekje van de 

herdenkingsbijeenkomst te Loenen. 

Uitgebreider kwam zijn geschiedenis aan 

bod in uw blad van 2010 (KVO 113) en 

in onderstaand stuk over onze familiege-

schiedenis geschreven door wijlen mijn 

oom Jan Hoeke. Als laatste bijlage een 

foto van mijn opa. Deze is genomen in 

Engeland, kort voor zijn overlijden. 

Mijn tante, weduwe van Jan Hoeke en 

schoondochter van John Louis Karel 

Hoeke, heeft het archief van mijn oom en 

opa naar het militair archief in Den Hel-

der laten overbrengen. 

Familieverhalen  

  

VOORWOORD. Het is mijn bedoeling 

om vast te leggen wat ik uit geschreven 

bronnen, uit overlevering en ervaring 

weet over mijn tak van de familie Hoeke. 

Er blijft nog veel te 

vragen over, maar    

daar zijn voor wat 

onze voorouders 

betreft, geen ant-

woorden meer op te 

krijgen. Daarom wil 

ik nu vastleggen wat 

er nog te redden 

valt. Ook zal ik eni-

ge van mijn eigen 

belevenissen ver-

melden, omdat mijn 

kinderen daar vaak 

naar vroegen; dat 

zal de hoofdmoot 

worden. Een bonte 

verzameling van 

wetenswaardigheid-

jes. 

Aanrader voor de 

lezer: probeer een 

soort dagboek bij te houden, noteer zo nu 

en dan (met datum) wat je de moeite 

waard vindt, als geheugensteun en om 

aan belangstellenden na te laten. En ver-

geet niet alle op jezelf en op familieleden 

betrekking hebbende papieren te bewa-

ren.  

  

Dit werkstukje draag ik op aan mijn op-

drachtgevers, de vier vrouwen met wie ik 

mijn leven heb gedeeld: mijn echtgenote 

Marja en mijn kinderen Caroline, Stella 

en Hanneloes.  

  

(“Papa, als ze mij vragen wat voor werk 

jij doet, wat zeg ik dan? “Zeg dan maar 

dat ik secretaris ben, dat ik heel veel 
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John Louis Karel Hoeke 

 

Tijdens WO-II heeft Kapitein ter Zee 

John Hoeke als commandant in de Caraï-

bische wateren succes geoogst met inbe-

slagneming van enige Duitse koopvaar-

dijschepen.  

Zijn laatste vaarperiode is als comman-

dant van een passagiersschip. Dit is een 

noodsprong, want het schip is niet voor-

zien van waterdichte compartimenten en 

dus zeer kwetsbaar. En dat blijkt ook. 

Eén torpedotreffer is voldoende om het 

schip tot zinken te brengen.  

John Hoeke verlaat als laatste het schip.  

 

Zijn kleindochter Willeke van Brouwers-

haven-Hoeke zal plaatsnemen achter het 

moet schrijven”)  

   

Noordscheschut, 7 februari 2010  

  

©  J.W.P. Hoeke 

(uit de familiekroniek) 

 

Zijn laatste vaarperiode was als com-

mandant van Hr.Ms. Colombia, een van 

de KNSM gecharterd passagiers/

vrachtschip dat te Dundee is ingericht als 

ozbt-moederschip. Dit was een nood-

sprong, want het schip was niet voorzien 

van waterdichte compartimenten en dus 

zeer kwetsbaar. De burger bemanning 

werd gemilitariseerd en bleef aan boord. 

Eén torpedotreffer is voldoende geweest 

om het schip tot zinken te brengen.  In 

het boek “Veertig jaren Onderzeedienst” 

zijn de lotgevallen t/m de torpedering 

zeer lezenswaardig beschreven (blz. 185 

– 194). Ik kan niet nalaten uit dat verhaal 

twee stukjes aan te halen:   

1) “Uit het officiële rapport: 

11u 42  torpedotreffer in ruim II aan SB                                                       

11u 53  commandant verlaat het schip op 

h e t  m o m e n t  d a t 

de brug gelijk met het water staat 

(springt overboord) 

11u 54  het schip staat verticaal in het 

w a t e r ,  m e t  h e t                                                                     

achterschip in de lucht; roeren en schroe-

ven ca. 25m uit het water                                                        

11u 55  het achterschip verdwijnt onder 

den zeespiegel”. 
 

Na de oorlog bezocht de hoofdvlootpre-

dikant ds. Sillevis Smit , die goed be-

vriend was met mijn vader, mijn moeder 

en vertelde: de overlevende bemanning 

was al in de reddings- sloepen, vader 

bleef op de brug de vlag groeten totdat 

het water bij de brug kwam, sprong toen 

overboord en zwom naar een sloep, met 

zijn waterdicht verpakte postzegelalbum 

onder de arm. Er is een iets andere ver-

sie van deze episode gepubliceerd , zie 

bronvermelding.   
  
2) De laatste alinea:  “Moge de lezer dan 

tenslotte voor zijn geestesoog zien staan 

den commandant, den Kapitein t.z. 

J.L.K. Hoeke, die op zoo’n waardige en 

rustige wijze zijn ongelijksoortige be-

manning bestierde en die zich het verlies 

van zijn schip persoonlijk zo sterk aan-
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