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Omslagfoto: 
Op 21 juni is de nieuwe 
tactische onderzeeboot trainer 
geopend op de 
NLBEopschool. Daarbij zijn 
de plaquettes onthuld van alle 
deelnemers aan de NLSMCC 

111 jaar Onderzeedienst 
hebben we op 21 juni op 
gepaste wijze gevierd. 
Daarbij werd nog even 
gememoreerd aan het 
feit dat onze vereniging, 

Reünisten Vereniging Onderzeedienst, 
alweer 40 jaar actief is. Op 2 dec 1977 
werd deze opgericht. Het ledenaantal be-
droeg na het eerste jaar van oprichting 
188. Dit aantal groeide snel. In het 40-ste 
jaar bestaat het ledenaantal nog altijd 
rond de 1200. Niet slecht. De interesse is 
groeiende. Dit blijkt ook nog maar eens 
uit het feit dat ook tijdens Nationale Ve-
teranendag in Den Haag er tegenwoordig 
een peloton onderzeedienst veteranen 
mee loopt. Het aantal deelnemers was dit 
jaar verdubbeld tot ruim 40. Ook  op zo-
genoemde ‘sociale media’ als Facebook, 
messenger en Twitter is een druk contact 
tussen oud opvarenden van de onderzee-
dienst en geïnteresseerden. Wij blijven u 
echter op de hoogte houden via ons eigen 
contactorgaan, de ‘Klaar Voor Onderwa-
ter’ of afgekort KVO. 
Er is inmiddels zelfs een boek versche-
nen over een periode die velen actief 
hebben mee gemaakt. Ook dit boek is zo 
goed ontvangen dat een 2de druk op han-
den is. En dan hebben we dit jaar nog 
een jubileum. Het Onderzeedienstmonu-
ment bestaat ook alweer 70 jaar. Het is 
op 20 juni 1947 onthuld op de Waalha-
ven in Rotterdam en is sindsdien mee 
verhuisd met de Onderzeedienst en staat 
inmiddels al jaren op steiger 19. Daar 
houden we nog elk jaar de goedbezochte 
4 mei herdenking. 
In deze uitgave de toespraken van de 
Groepsoudste Onderzeedienst en de On-
derzeedienst dominee zoals zij die gege-
ven hebben op 4 mei bij de laatst gehou-
den herdenking van de gevallenen van de 
Onderzeedienst.  
Verder weer een vervolg, deel 4, in de 
omzwervingen van de Zwaardvisch tij-
dens de tweede wereldoorlog. 
 
Een brief, van Frits van Karlsbeek ver-
teld zijn verhaal over wat hij voor de On-

derzeedienst voelt en de wens om bij de 
reünie ter ere van het 111 jarig bestaan te 
zijn. Met een traan verteld hij waarom 
het niet mocht lukken. 
 
We hopen dat u weer veel plezier beleeft 
aan deze uitgave van wat ons bindt en 
boeit. De Onderzeedienst. 
 
En voor uw agenda van 2018 kunt u al-
vast 18 april noteren als datum voor de 
volgende reünie. Meer details volgen in 
december. 
 

Red.. 

Contact vereniging: 
 
Naam: Jan Koeten (KPLZVP) Tonijn/
Potvis etc. 
 
Email adres: j.koeten2@kpnplanet.nl 
 
Opmerking: Wie heeft er informatie voor 
een dochter van KPLKOK Theo Meer-
tens. Hij heeft op de Guppy's gevaren en 
ik denk de Zeehond. Bemanningslijst, 
foto's welkom.  
 

Groet,  
Jan 

Op deze heugelijke dag wens ik U allen 
met hun partners een ongelofelijke 
mooie dag toe. 
Door lichamelijke omstandigheden kan 
ik helaas niet van de partij zijn. 
Wens een ieder namens mij een fijne re-
ünie. 
Was een onderzeebootman van de:  Gup-
py, drie cilinder, eenmaal de zwaardvis 
en begin afbouw Walrus. 
Periode van December 1968 tot maart 
1980. 
  

Groeten, 
Piet van der Hoeven 

Postboei 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

 

            
07 mei 2017 R.H. Harskamp 65 jaar  Ijsselstein 
28 april 2017 W.J.M. Janssen 81 jaar  Heerhugowaard 

 

 
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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4 mei toespraak Groeps-oudste 

“Moed om te leiden en moed om te vol-
gen” 
 
Nabestaanden en andere betrokkenen, 
oud- en actief dienend onderzeedienst 
personeel, bemanningsleden van de bo-
ten en de Mercuur. Ik wens u allen een 
goede morgen en heet u van harte wel-
kom op de herdenkingsplechtigheid, hier 
in Den Helder bij de Onderzeedienst. 
Het geeft mij veel genoegen dat u in zo’n 
grote getale hier bent. Voordat ik verder 
ga wil ik graag eerst enkele woorden in 
het Engels richten aan onze buitenlandse 
gasten. 

 
A warm welcome to the representative of 
the United Kingdom, Lt de la Rue, I am 
very happy you represent your country 
today. The United Kingdom has offered 
us great support during the war years and 
we are still the closest of allies. But not 
just support, you also complemented our 
crews and fought together side by side on 
our boats. So today we not only honour 
our own fallen but also the 6 British sail-
ors wo fell while serving on board our 
boats. Thank you for joining us. 
 
Please allow me to continue in Dutch. 
 

4 en 5 mei gaan hand in hand. Een sym-
biotisch paar. Symbiose betekent in de 
oorspronkelijke wijde betekenis: het 
langdurig samensmelten van twee orga-
nismen van verschillende soorten waarbij 
deze samenleving voor ten minste een 
van de twee noodzakelijk is. Herdenken 
en vrijheid vieren is zo’n symbiose en in 
mijn ogen zijn ze ieder noodzakelijk 
voor de ander. Morgen onze vrijheid vie-
ren zonder vandaag stil te staan bij hen 
die ervoor gestreden hebben en er voor 
vielen, zou deze vrijheid het zoveelste 
lege containerbegrip maken. 
 

Wij Nederlanders houden 
van die vrijheid, een vrij-
heid die het mogelijk 
maakt om 17 miljoen 
bondscoaches te hebben, 
of 17 miljoen minister pre-
sidenten, 17 miljoen me-
ningen in een land waar de 
baas nooit echt de baas is, 
omdat we vrij zijn. Die 
vrijheid is geen recht dat 
automatisch komt, het 
moet verworven worden 
en het moet onderhouden 
worden en desnoods afge-
dwongen worden. 
 
Vandaag herdenken we. 
We eren onze gesneuvel-

den. We hebben dit jaar al de slag in de 
Javazee herdacht en we hebben allemaal 
met ontzetting het nieuws ontvangen 
over de verdwenen kruisers en torpedo-
bootjagers, de verdwenen oorlogswrak-
ken en daarmee de verdwenen laatste 
rustplaats. Ik kan niet anders dan hier 
vandaag toch even bij stil te staan. We 
zijn nog steeds op zoek naar de O-13 en 
ik ben er van overtuigd dat we op enig 
moment ook onze laatste boot die nog op 
patrouille is zullen vinden. Maar sinds 
het nieuws over de Javazee worden ook 
initiatieven ontplooid om de huidige situ-
atie van onze boten opnieuw vast te stel-
len en om met regeringen ter plaatse af-
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spraken te maken. Dat zijn we aan hen 
verplicht. 
 
Vaak valt bij herdenken het woord moed. 
Wat is dan die moed? De Amerikaanse 
schrijver Mark Twain omschreef het als 
volgt: 
 
Moed is weerstand tegen angst, beheer-
sing van angst, niet de afwezigheid van 
angst. 
 
Dat geeft al een goede duiding, maar hoe 
was dat dan op onze boten? Hoe was dat 
voor onze gesneuvelden? Ik wil hier toch 
graag nog een andere wending aan ge-
ven. 
 
Over moed zei Winston Churchill eens: 
 
Er is moed voor nodig om op te staan en 
te spreken, maar er is ook moed nodig 
om te gaan zitten en te luisteren. 
 
Het eerste deel van die uitspraak gaat 
over de moed om te leiden. De comman-
dant die voorwaarts gaat, die een koers 
richting de vijand opdraagt. Omdat het 
moest. Voor Koningin, volk en vader-
land? Ja zeker wel maar ook voor zijn 
eigen vrouw en kinderen en zeker 
ook voor zijn scheepsmakkers. Dit 
zijn de marinemannen waar dap-
perheidsonderscheidingen aan wor-
den uitgereikt, vaak postuum. 
 
Maar het tweede deel dan? Dat is 
de even grote moed om te volgen: 
Geen leider kan zonder volgers, 
geen commandant zonder zijn be-
manning. Het getuigt van grote 
moed om terwijl je vaak zelf niet 
alles kan overzien of begrijpen 
toch te volgen. Ook deze twee vor-
men van moed zijn zeker aan 
boord van onderzeeboten een sym-
biotisch paar. 
 
We weten niet wat er in de laatste 
ogenblikken gebeurd is. We weten 
niet wat de mannen dachten toen 

hun boot in de diepte zonk. We weten 
niet of ze dachten in termen van vrede en 
vrijheid.  
 
Ik denk wel dat we allen moed kunnen 
putten uit een vergelijking met de ge-
beurtenissen rond 11 september 2001., 
toen de vliegtuigen zich op de twin-
towers en het Pentagon stortten. Vele 
moedige acties en vele, vele tekenen van 
liefde in die laatste minuten, niet alleen 
in de vliegtuigen maar ook in de instor-
tende torens.  
 
Ik put daar moed uit en ik weet daardoor 
zeker dat zij, als zij hun kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen en ove-
rige familie hier vandaag zouden kunnen 
zien, bijeen rond het monument dat hen 
gedenkt, zij de conclusie zouden trekken 
dat hun heldhaftig offer er toe heeft ge-
daan: Ja het moest 
 

Wij zullen ze nooit vergeten. 

 

Groepsoudste Onderzeedienst 
H.M.T. de Groot 
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Stuifzeetje Over P 322 (deel-4) 

SUCCESSEN OP DE 4e PATROUILLE 
 
1. DUITSE ONDERZEEBOOT 
 
U-Pich was twee jaar oud en had drie 
patrouilles gemaakt van 35, 75 en 135 
dagen. Hoeveel ton hij tot zinken ge-
bracht had tot op de 6de october 1944 - 
zijn dag des oordeels - is ons niet be-
kend; wèl dat hij uit was op meer kwaad. 
Hij was op weg naar de Westkust van 
Australië, waar zijn commandant en een 
gedeelte van de bemanning inderdaad 
arriveerden - zij het ook onder enigzins 
gewijzigde omstandigheden en in een 
zeer onschadelijke vorm. 
 
Op die zesde oktober aan het ontbijt had 
Kapitän-Luitnant Helmut Pich het mis-
schien  over het oponthoud in Batavia, 
toen de torpedo aankwam waarop U-Pich 
geschreven stond. Nog geen tien minuten 
later bevond hij zich, ontdaan van schip 
en kleding en halve bemanning, aan 
boord van zijn meester. Zijn eigen com-
mando lag voor goed op veertig meter 
waterdiepte. 

 
De "Zwaardvisch" was die ochtend on-
dergedoken, zoals de goede gewoonte is 
van onderzeeboten. De opgaande zon 
had nog even de top van de goenoeg La-
sem karmijn gekleurd, voordat zij was 
verder gegaan een dag te scheppen als 
elke voorafgaan-de. De Rembangse prau-

wen waren ons voorbijgesneld op hun 
morgentocht uit; de vissers hadden ver-
wonderd staan kijken naar de fontein van 
dartele visjes, die speels boven ons op-
sprongen. Des avonds, wisten wij, zou-
den zij één voor één wederkeren naar de 
rokende houtvuurtjes in de kampong. 
 
Om zes uur had de afkomende wacht ge-
geten en was naar kooi gegaan. Het was 
stil in het schip. Alleen in de centrale, 
waar de duikroe-ren zijn, was er bewe-
ging en onderdrukt gepraat, dat elke vijf 
minuten onderbroken werd door het een-
tonige "op periscoop" en de spanning die 
zich dan hechtte aan de officier van de 
wacht. De lucht buiten trilde nog niet. De 
geruispeiler zat weggedoken in zijn 
hoekje; nu en dan verstarde zijn blik als 
er een school vissen voorbij zwom. 
 
Plotseling boog hij zich voorover. 
Te 06.41 was dat, en op hetzelfde ogen-
blik stond de officier van de wacht stil 
achter de periscoop. 
"Ga de commandant waarschuwen," zei 
hij. 
 

06.42 Het grote lichaam van de Ouwe 
wringt zich uit het hutje. Het is alsof zijn 
armen de periscoop al omstrengelen, 
voordat zijn benen het deurtje uit zijn. 
Eén meter hoger moeten we sturen om 
beter te kunnen kijken. 
"Schroeven," rapporteert de geruispeiler, 
in dezelfde peiling. 
 

06.43 "Torpedo-alarm," zegt de com-
mandant. 
Twee zoemers brommen door het schip. 
Een valse rust zit in die toon, maar het is 
beter dan de claxons die hun boodschap 
gillend overdrijven. Veel geluid is toch 
niet nodig; vanaf het ogenblik dat Hoey-
mans aan de geruispeiler voorovergebo-
gen hebben zestig onderbewustzijn en 
wakker gelegen. 
 

06.44 Chaos, Vijftig man zijn uit hun 
kooi gesprongen. 
Schoenen schieten zij aan, geen veters, 
een broek, bovenste knoop gaat dicht on-
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der het lopen. Als de minuut om is staat 
een ieder op zijn post en is de rust weer-
gekeerd. "Op de aanval," zegt de com-
mandant. Overal klikken de stophorlo-
ges. 
 

06.45 Bootsman Kossen aan het voor-
duikroer stuurt voor zijn leven. Hij moet 
de laatste hand leggen aan de trim die 
veranderd is door het op post komen - 
water moet van achter naar voor worden 
gepompt. Straks in de laatste fase van de 
aanval, als we de vijand dicht genaderd 
zijn, zullen de machines op sluipvaart 
gezet worden om zo min mogelijk peri-
scoopzog te krijgen. Dan hebben de roe-
ren maar heel weinig uitwerking en moet 
de trim dus perfect zijn. Het is een 
schrikbeeld voor Kossen als op het nip-
pertje de zware vijftienhonderd tonnen 
van de "Zwaardvisch" het ongelukkige 
decimetertje zouden wegzakken waar-
door de commandant niet meer kijken 
kon. Als een ruiter te paard, tegenzittend, 
stuurt de bootsman Kossen. 
 

06.46 "Op periscoop," zegt de comman-
dant. 
Van der Meer aan de handels is afgeoe-
fend. Hij wacht totdat hij het daglicht op 
de pupil ziet vallen, schakelt dan op 
langzaam en stopt ogenblikkelijk als dat 
gezegd of geduimd wordt. Geen centi-me
-ter te veel periscoop zal de vijand van 
ons te zien krij-gen. Van der Meer heeft 
zinds lang geleerd het ongeduldige "op, 
op, op" te verwachten en het niet te ver-
staan als "stop, stop, stop". Of omge-
keerd, wat gevaarlijk is voor het schip en 
de aanval. 
 

06.47 "Doel is een onderzeeboot," zegt 
de commandant. 
"Ik zie 'm in deze peiling - de hoek van 
inzien is twee streken over stuur-boord - 
afstand twee mijl - neer periscoop!" 
 

Naar beneden schuift het instrument en 
daarmee de commandant, totdat hij vrij-
wel plat op dek ligt. Geen seconde mag 
onbenut gelaten worden voordat de peri-
scoop weer helemaal onder water is; al-

leen zijn mond is vrij. Kwartier-meester 
de Boon met het oorlogs-dagboek schrijft 
zich een kramp in de stijve zeemansvin-
gers. De Boon, die van de sleepvaart 
was, neemt geen risico's; alles wordt ge-
noteerd; vloeken incluis. 
 

06.48 Tichelaar heeft de gegevens op de 
periscoop afgelezen; van Hattem, de 
jongste officier draait ze door de reken-
machine; Wilks, de verbinder, zet de uit-
komsten in kaart. Na een tweede waarne-
ming weet hij wat. Over het plot gebo-
gen, passend en metend, zegt hij: "khoers 
hondred en faiftien, vaart twhaalf mail, 
Sir".  
Hoeymans aan de geruispeiler zit de 
schroefomwentelingen te tellen. 
"Veertien mijl" is het volgens hem. 
"Goed," zegt de Commandant, "geef hem 
dertien mijl - op periscoop"! 
 

06.49 "Dàt is de peiling - afstand is dàt - 
ik zie 'm..... vijf streken over stuurboord - 
er is een kanon vooruit - mitrailleurs-
bordes achter de brug - neer periscoop"! 
 

De oudste officier, als tactische hoofdas-
sistent staat klaar met de verkennings-
boekwerken: Japanse onderzeeboten, 
Duitse onderzee-boten, geallieerde on-
derzeebo-ten. Het is een vrijwel onbe-
gonnen taak: ze lijken allemaal op elkan-
der. De keus wordt bepaald: een Duitser 
van het 1600 ton type. 
 

06.50 Het hoofd van de machinekamer, 
als chef van het onderwaterbedrijf, is ge-
rust. Alle techniek doet het, de trim zit in 
de boot, keurig wordt de diepte gehou-
den; wat hem betreft kan het gebeuren. 
Leen Bruin, de Scheveniger, stuurt feil-
loos op de afvuurkoers. Van vooruit 
wordt er gemeld "alle buizen klaar tot op 
pen uit". Van Hattem staat nog even in-
gewikkeld met de rekenmachine te goo-
che-len. 
"Zeventien en een halve graad wordt de 
voorhoudhoek," zegt hij. 
 

06.51 We zijn er klaar voor. 
Alleen die verdomde nationaliteit. 
We zijn nu dicht bij en mogen niet meer 
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Het is doodstil in het zotste tenue hebben 
er aan gewerkt, zes torpedo's doen de 
rest. 
Het is Doodstil in het schip. 
De vier torpedomakers in de boegbuiska-
mer luisteren. 
De kleine, stevige majoor Bom is zicht-
baar afgevallen, zijn scherpe donkere 
ogen hebben iets van de oude zelfverze-
kerdheid verloren. 
 

Het is het eerste Salvo van de 
"Zwaardvisch". 
 
"Veertig seconden," telde Claus, 
"41...42...". 
 
Toen was er een doffe explosie, niet eens 
een harde. 
 
"Op periscoop," zei de commandant. 
 
Ik zag hem rood aanlopen, "Kijk," fluis-
terde hij, "vlug". 
 
Dat was de laatste blik die er op de U-
Pich geworpen werd. Zeventien secon-
den na de explosie, met een verschrikke-
lijke helling voorover, verdween het laat-
ste puntje vn haar staart voorgoed onder 
water. 

dan enkele seconden kijken. Om dezelf-
de reden is de Commandant overgegaan 
op de naaldperiscoop, waar hij minder 
door kan zien. 
 

"Op," zegt hij. 
"30 graden ." zegt Tichelaar. 
"Neer". 
Een blik op het silhouet in het boek. Het 
lijkt er wel op, maar wat eeuwige ellende 
als het toch een eigen onderzeeboot zou 
zijn! 
 

06.52 "Op". 
"25 graden". 
"Neer - pen uit," zegt de Com-
mandant. 
"Op". 
"Neer". 
Pennen zijn uit. 
Waarschuwt Tichelaar: "21 gra-
den geweest". 
"Op, op, op!" De Ouwe is bedekt 
met parels van het zweet. Ver-
schrikkelijke beslissing moet hij 
nemen. 
Dan zegt hij: Verdomme - een 
hakenkruis - zet 'm op de voor-
houdhoek - opgepast - is dat 17½ 
graad? - VUUR!!" 
 
Zes torpedo's worden er afgevuurd. Bij 
elke torpedo veert het schip wat achteruit 
en loopt de luchtdruk op. Achthonderd 
meter was de afstand; daar doen de tor-
pedo's veertig seconden over. een eeu-
wigheid lijkt het, vergele-ken met de elf 
minuten die voorbij zijn. 
De periscoop blijft nee. Gehurkt erachter 
zit de commandant, zijn ogen neerge-
slagen. Onzichtbaar zijn we nu . Acht 
keer in totaal heeft hij gekeken, elke keer 
slechts luttele seconden. Dat was vol-
doende om een doopceel te lichten en 
een doodvonnis te onderte-kenen. In elf 
minuten werd alles gevonden van iets dat 
er de twaalfde niet meer zou zijn: een 
gedoemde onderzeeboot, het type en het 
tonnage, de lengte en de diepgang, de 
koers en de vaart, en zelfs het soort men-
sen aan boord. 
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2. KANONACTIE 
 
Sinds onheugdelijke tijden hebben artil-
leristen een wrok gekoes-terd tegen de 
torpedo. In hbekrompen hovaardij, zich 
wèl bewust van hun adeldom - die stamt 
van de katapulten voordat het buskruit 
werd uitgevonden - zien zij neer op de 
nieuwe winner, die 71 procent van het 
gezonken tonnage in deze oorlog naar 
zich toe graaide, en niet eens verder te-
rug kan wijzen dan het jaar 1866, toen 
robbert Whitehead zijn eerste torpedo 
afschoot op de proef-baan te Giume. 
"De torpedo is vet en vuil", vinden zij. 
Sommigen gaan zelfs zo ver, dat zij zeg-
gen: "de torpedo stinkt". 
Uit de aard der zaak is de onderzeeboot 
bij uitstek geschikt voor een dergelijk 
wapen. Zèlf een heel grote torpedo, ver-
troetelt en verwent zij de kleintjes. In 
feite waren torpedo's haar enige zorg tot 
die dag, dat iemand op het idee kwam, 
een koekoeksei in het gelukkige nest te 
leggen. Zo deed het kanon zijn intrede op 
onderzeeboten. 
Bij ons aan boord moest De Raaf het ei 
uitbroeden. 
Niet dat hij ooit iets anders had gekend 
dán onderzeeboten. Doch hij leed aan 
luidruchtigheid, een eigenschap die ie-
mand zeer ontvankelijk maakt voor artil-
lerie in het algemeen. Zó goed vatte hij 
in feite zijn taak op, dat er werkelijk een 
ogenblik gevaar bestond voor de torpe-
do's. Dat was na het volgende voorval op 
onze vierde patrouille. De stand was toen 
1600 tegen 1300. Een 1600-tons onder-
zeeboot voor de torpedo en voor het ka-
non 1300 ton klein grut, zijnde een kust-
vaartuigje, een tankertje en vijf prauw-
tjes. 
 
De zon was net ondergegaan op de 15de 
oktober. De afkomende wacht zat nog 
aan het ontbijt. De snel vallende duister-
nis had zich reeds meester gemaakt van 
de horizon in het Oosten, toen de ge-
ruipeiler in die richting schroefgeluiden 
rapporteerde. Kort daarna tekende zich 
inderdaad boven het donker van de kim 

een fijn silhouet af van twee masten. En 
de aanval werd begonnen. 
Het was een moeilijke aanval; een wed-
loop met het duister, dat het doel voor 
zichzelf opeiste. 
En het duister won. Te 18.55 werden drie 
torpedo's afgevuurd op een donkere plek 
in de periscoop en ze misten. 
Ziedaar, de grote kans voor het kanon. 
Vier minuten nadat de torpedo's verscho-
ten waren en zeker was geworden, dat de 
vijand geen bondgenoten had in de vorm 
van onderzeebootjagers, beval de com-
mandant "Drie zoemers" of tewel: ka-
nonalarm! 
Eén minuut voor zeven wees de kolk in 
de centrale toen er weer die schijnbare 
verwarring was, als een beeld dat uit fo-
cus raakt, doch snel wordt scherp gesteld 
en dan geheel veranderd blijkt. 
Om zeven uur precies stond een ieder 
volgens de kanonalarmrol. Vanaf boven 
in de kanonschacht, langs de hoge smalle 
trap, gebogen door het schip tot in de 
diepten van de munitiebergplaats, was 
een onafgebroken rij van kanonbeman-
ning en munitieaanvoerpersoneel. 
Helemaal bovenaan, met zijn hoofd te-
gen het luik gedrukt, hing korporaal Hey-
mans, de konstabel; geheel aan het ande-
re eind stond Sadino, hofmeester officie-
ren. Zijn tengere bruine lichaam was ge-
bogen onder het gewicht van een spring-
granaat. 
De Raaf, als officier van de artillerie , 
kreeg een laatste blik op het doel door de 
periscoop en verdween in de toren-
schacht. 
 
Om één minuut over zeven werden de 
machines vol gezet. 
"Blazen", zei de commandant. 
De volle luchtstroom perst het water uit 
de hoofdtanks. Snel lichter werd de 
"Zwaardvisch". De duikroergangers 
trachtten het steeds rijslustigere schip zo 
lang mogelijk op diepte te houden. Toen 
dat niet meer lukte, gooiden zij de roeren 
vol voor rijzen en de boot "sprong" uit 
het water. Bij het passeren van de acht 
meter, met de luiken juist boven de gol-
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ven, blies de commandant met bolle 
wangen op zijn padvindersfluitje. Het 
schelle geluid overstemde ternauwer-
nood het geraas in de centrale; kanon- en 
torenluik vlogen open en de mensen 
barstten er uit. Vol sloegen de diesels 
aan. 
 
Bij bovenwateractie is de commandant 
op de brug. Ik neem dan zijn post achter 
de periscoop over. Van hieruit kan ik op 
mijn gemak waarnemingen doen en aan-
teke-ningen maken, die nodig zijn voor 
de veschillende rapporten. 
Het is nu donker buiten. Er is vrijwel 
niets meer te zien 
van de vijand. 
Wel zijn er vuur-
flitsen, die zijn 
plaats verraden en 
doen vermoeden, 
dat hij voorbereid 
was. Gewaar-
schuwd wellicht 
door onze torpe-
do's, heeft hij zijn 
kanons bemand 
en maakt gretig 
gebruik van de 
voorsprong. 
Het wachten is op 
ons eerste schot. 
Veertig seconden na de order "blazen" 
dreunt het door het schip en zuigt de die-
sel de kruitdamp naar beneden. 
Veertig seconden geleden nog onzicht-
baar, nu een kanon en vertien knopen. 
Veertig seconden voorsprong heeft de 
vijand, maar wij hebben De Raaf en zijn 
kornuiten. 
 
Het vierde schot is raak. Bij het vijftien-
de begint het doel te branden. Voor het 
eerst kan ik zien wat voor schip het is. 
Geen wonder dat de torpedo's niet wil-
den raken. Op zijn hoogst duizend ton, 
geringschat ik. Een vrachtschip. Twee 
kanons, één voor, één achter. Die flitsen 
nog een paar keer. Dan is het afgelo-pen. 
Een boot steekt af. Stukken vlam vallen 
in het water. Achteruit staan dieptebom-

men. 
Na 51 schoten staken we het vuren. Het 
schip brandt van voor- tot achtersteven 
als een torenhoge toorts in de tropen-
nacht. Op dezelfde plaats, waar in de 
West-moesson van '42 de ongelijke strijd 
geleverd werd, op het veld van de slag in 
de Java-Zee, brandt een vuur der vergel-
ding. De gele mannetjes op de Javakust , 
geen acht mijl weg, kunnen het zien. De 
Hollanders zijn weer terug! Dáár, waar 
ze verdwenen waren, zijn ze weerge-
keerd! 
 
Voordat ze tot bezinning konden komen, 

moesten we weg 
wezen. Even snel 
als ze opgestegen 
waren daalden de 
kanonniers weer 
af. Blote bovenli-
chamen bezweet 
en besmeurd, ke-
ken ze zegevie-
rend in het rond. 
De Raaf was hele-
maal buiten zich-
zelf. Alsof hij een 
artillerieop-
leiding had ge-
volgd, zo ging hij 
te keer. 

"Minstens 3000 ton", overdreef hij, "de 
kogels vlogen om onze oren". 
 
Komisch zag hij er uit, met zijn helm 
achteruit geschoven op het hoofd, dat te 
groot was voor de spaarzame en verwar-
de rossige haren. Diep verontwaardigd 
was hij, toen ik hem uitnodigde rustig te 
blijven en overdrijvingen achterwege te 
laten. 
 
"Tweeduizend ton", besliste de comman-
dant. En hij had het nog niet gezegd, of 
in de verte achter ons dreunden de explo-
sies. 
De dieptebommen op het achterschip! 
2000 tonnen waren gezonken; 2000 ton-
nen voor het kanon! 
De stand was toen 1600 voor en 3300 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWlPn-pqXVAhWFb1AKHcN3AiQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fthewallpaper.co%2Fsmart-phone-desktop-images-high-resolution-photos-abstract-images-artworks-widescreen-amazing-w
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tegen. 
De schaal was gebarsten. Het koekoeks-
kuiken piepte in vermetele overmoed de 
boventoon... 
 
3. TORPEDO-AANVAL 
 
Een ieder die zich voor de Itukushima 
interesseert, kan in de Jane's Fighting 
Ships" (jaargangen 1930 tot en met 1944 
voor het laatst) een drietal fraaie foto's 
van haar vinden en enige algemene gege-
vens. 
Hoewel genoemd boekwerk niet altijd de 
beste bron is om betrouwbare gegevens 
uit te putten, zal de belangstellende toch 
ongetwijfeld de indruk krijgen, dat deze 
mijnenlegger er een was van buitenge-
woon formaat. Als hij dan nog een blik 
had kunnen werpen door de 
"Zwaardvisch"-periscoop op de ochtend 
van 17 oktober 1944, dan zou hij zich 
daarvan hebben kunnen overtuigen. 
 
Het was begonnen met een rookwolkje. 
Daaruit groeiden masttoppen, uit de 
masttoppen de zeven grijze schepen. 
Vliegtuigbescherming belette ons lang 
achtereen te kijken. Gedurende die korte 
ogen-blikken was er geen beweging te 
bespeuren. Een dode formatie achter een 
voorgrond van glad, flauw deinend wa-
ter. 
Bij elke volgende keer echter was het 
geheel wat nader gekomen en de opstel-
ling enigzins gewijzigd. Als bij het spel-
letje uit de kinderjaren was er het be-
klemmende gevoel van een onafwend-
baar lot. 
Dat was toen ze nog ver af waren. Dich-
terbij begon er leven te komen in het stil-
le beeld. De golven, die zich wit afteken-
den op de boegen betuigden van vaart, de 
onophoudelijke koersveranderin-gen van 
een wakkere bescherming. Nu ook kon-
den ze niet allemaal tegelijk meer in het 
veld van de periscoop; de comman-dant 
moest elke keer snel ronddraaien om ap-
pèl te houden en te zien of er niet een 
was die met boze plannen in zijn mars 
rondvoer. 

 
"Dààr zit een jager", zei hij dan, "Dààr 
het doel - dààr een kleinte - dààr nog een 
jager - neer periscoop". Zodoende, bij 
stukjes en beetjes, vormden wij ons en 
idee van schip en scherm. het was de 
mijnenkruiser Itukushi-
ma, geëscorteerd door 
zes sche-pen; twee ja-
gers er vóór, een grote 
mijnenlegger aan onze 
kant, een jager aan de 
andere en twee keleine 
scheepjes er àchter; 
allen hevig aan het zig-
zaggen. 
Alleen het doel zelf 
scheen zich niet druk te 
maken. 
In het begin dachten 
wij dat het voor anker 
lag; een soort kabel 
stak vooruit in het water. Later echter 
vonden we beslist vaart. Zes mijl, niet 
meer en niet minder en de koers con-
stant. 
 
Door deze geringe vaart werd de aanval 
een langdurige. Eerst na een uur hadden 
we de voorhoede bereikt. In de centrale 
merkten we het, doordat de commandant 
af en toe onverwcht "periscoop néér" be-
val en klaar voor wegduiken", als die 
weer òp moest. Dan wisten wij, dat de 
jagers dichtbij zaten en op ons af lagen. 
Zij schenen zich echter niet van onze 
aanwezigheid bewust; ongmerkt glipten 
wij door de voorposten. 
 
Van toen af kon er meer aandacht aan het 
doel gewijd worden, met zo nu en dan 
een hoekje van de periscoop voor de an-
dere mijnenleg-ger. 
Zeventig minuten na het begin van de 
aanval lagen we op de afvuur-koers - de 
deksels van de vijf resterende buizen 
draaiden open. Het wachten was op het 
doel om in de richtlijn te komen. 
 
Plotseling zei de Ouwe, een minuut vóór 
tijd volgens mij: 
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"Opgepast, buis één en twee - VUUR!" 
Twee torpedo's werden afgevuurd; ik 
begreep er niets van. Hij had het echter 

veel te druk om tekst en 
uitleg te kunnen geven. 
Het spelletje achter de 
periscoop was weer be-
gonnen. 
"Op periscoop". 
"Neer". 
"Op". 
"Neer". 
Dàn, even voor het juiste 
ogenblik van afvuren een 
donderende explosie, die 
het gehele schip deed 
schudden. 

"Buis drie - VUUR!" zei de Ouwe "- en 
de rest!" 
"Vijftig meter". 
 
Vijftig meter was zo diep als mogelijk; 
de kaart gaf niet veel meer. Heel weinig 
water bleef er op die diepte over tussen 
kiel en bodem. Terwijl we zakten scha-
kelden we over op geruisloze vaart en 
maakten klaar voor dieptebommen. Zes 
minuten later kwamen ze, de ondingen. 
 
De arme "Zwaardvisch" had nog nooit 
zoiets onvriendelijks meege-maakt. Hard 
waren de knallen, het kurkvijsel viel van 
de huid en aan gruzelementen sloegen de 
lampen. Buigend en zwiepend hield ons 
trouwe scheepje stand. 
 
Zalig was de stilte na het hels spektakel. 
Houcke aan de geruispeiler, doof door 
het lawaai, begon weer wat te horen. 
"Schroeven worden zachter", zei hij, en 
even later: "Schroeven gestopt". 
 
We zijn er nog niet. Als een onzichtbare 
demon waart de vijand boven ons. Wij 
voelen dat hij luistert. Alle beweging in 
het schip is gestopt. Langzaam ruisen de 
schroeven; zestig harten kloppen snel. 
Dat is alles. En zelfs dàt is te veel. 
"Schroeven zetten aan", verbreekt Houc-
ke de stilte; "worden harder - peiling ver-
andert niet". 

Het is lelijk. De jager heeft het wild ge-
hoord. 
"Stuurboord aan boord", zegt de com-
mandant, om hem het spoor bijster te 
maken. Als een stierenvechter zal de log-
ge "Zwaardvisch" wegdraaien voor de 
horens van het getergde ongedierte. Wat 
een matadoor! Tien minuten heeft hij 
nodig om een draai in het rond te maken. 
Aarzelend kruipen de roodverlichte ge-
tallen van het stuurkompas onder de zeil-
streep door, hokkend nu en dan alsof ze 
niet verder willen. 
Nog geen streek zijn we gedraaid of 
Houcke rapporteert: "Is op de run". De 
jager heeft aangezet om straks niet door 
zijn eigen dieptebommen beschadigd te 
worden. 
Nu duurt het niet lang meer. 
 
"Schroeven keihard", zegt Houcke en 
neemt de microfoon van zijn hoofd. We 
horen allemaal het sinister ritme uit de 
ebonieten oorstukken komen. Het wordt 
luider en luider, totdat het plotse-ling niet 
meer van binnen maar van buiten komt. 
Recht boven ons zit de vijand. Er is nie-
mand die er naar kijkt. Voor een onder-
zee-boot die gejaagd wordt, zit Onze Lie-
ve Heer niet boven. We wachten en niet-
tegenstaande we dat doen, komt de eerste 
onverwachts. 
"Beide machines vol", zegt de comman-
dant. 
En vreemd, zodra de donderbui is losge-
broken, drijft de spanning voorbij. Al 
klinkt elke knal ook harder dan de vorige 
en al springt en siddert de "Zwaard-
visch" als bezeten. 
 
Als het afgelopen is maakt Jack Paping 
vliegensvlug een rondje door het schip 
om te kijken of alles nog dicht is. Jack is 
het ondergeschikte Hoofd van de Machi-
nekamer. Hij is lang en mager. Op zijn 
tenen steltloopt hij voorbij; mistroostig 
staat zijn Limburg-se hoofd als hij fluis-
tert: "geen bijzonderhe-den". 
Wat zijn we ver van het bronsgroen ei-
kenhout, waarin het nachteg-jaaltje zingt. 
De gaten die de bommen in het water 
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geslagen hebben zijn intussen weer volge
-stort. De rust keert terug in de stille 
diepten. We moeten voorzichtig worden. 
 
"Beide sluipvaart", zegt de commandant. 
Houcke heeft de microfoon weer opge-
zet. 
"Schroeven gestopt", zegt hij en dan "-
over bakboord op 130 graden een andere 
jager - schroefgeluid wordt harder". 
En zo ging het door - zes lange uren. 
Langzaam kroop de "Zwaardvisch" uit 
de kring van zijn belagers. Elke meter - 
één seconde, zestig meter per minuut; 
één mijl in het halve uur. Daarboven was 
de zon gerezen en gedaald zonder dat wij 
het wisten. Even voor negen in de mor-
gen was de aanval begonnen, tegen vie-
ren in de middag werden de schroefge-
luiden zachter. Toen we op periscoop-
diepte kwamen, bleek dat de vijand zich 
verwijder-de. 
"The subsequent counter attack was inef-
fective", schreef de Engelse flottielje-
commandant in zijn toelichting op het 
patrouil-lerapport, "Zwaardvisch made 
away from the scene with ease". 
 
NASCHRIFT 1946 
 
Nu het allemaal voorbij is en andere in-
lichtingenbronnen ter beschikking staan 
kunnen nog enkele vraagpunten opgehel-
derd worden. 
 
De eerste luide explosie , die we hoor-
den, was een treffer op de beschermde 
mijnenlegger, die op het laatste ogenblik 
voor ons langs voer. De commandant, 
om zijn eigen woorden te gebruiken, kon 
de verleiding niet weerstaan. Het resul-

taat was een hoge spring-fontein even 
voor de brug. 
Het schip zonk. 
Het eigenlijke doel, de Itukushima, werd 
getroffen door één torpedo. Hij bleef nog 
enige tijd drijven en de Japanners hebben 
getracht hem terug te slepen naar Soera-
baja. Onderweg echter zonk hij, met zijn 
vele mijnen. 
 
De vraag rijst, waarom hij geen ontwij-
kende maatregelen nam na gewaar-
schuwd te zijn door het lot van zijn bege-
leider. Men ver-moedt dat hij daartoe niet 
in staat was, omdat hij hoogstwaar-
schijnlijk bezig was met het lichten van 
een onderzeese telegraaf-lijn. Dat zou 
dan de raadselachtige kabel verklaren en 
de zware bescherming. 
Ik voor mij vind het altijd verleidelijk om 
aan te nemen dat hij bezig was met het 
leggen van een onderzeebootnet. Volgens 
de "Jane's" zijn deze schepen daarvoor 
ingericht. Het kost me moeite om niet te 
vertellen, dat het de roofzuchtige 
"Zwaardvisch" was, waarvoor deze val 
werd uitgezet. 
 
In het licht van de zware bescherming 
doet de "gemakkelijke ontsnapping" 
enigszins vreemd aan. (Inderdaad onder-
vond de "Zwaardvisch" later, dat het ook 
wel eens "moeilijk" kan zijn). De reden 
hiervoor is waarschijnlijk, dat de jagers 
zich abusievelijk geconcentreerd hadden 
op het wrak van de eerste mijnenlegger. 
Toen dat onmiskenbare geluiden begon 
te geven van algehele afbraak, keerden ze 
wel voldaan huiswaarts. 
 
In nauw verband hiermeee staat ook het 
feit dat zo weinig rucht-baarheid gegeven 
werd aan dit belangrijk Nederlands suc-
ces. Reeds de volgende dag vertelden de 
Japanse omroepstations dat de neder-laag 
gewroken was. De vermetele aanvaller 
had geboet voor zijn snode streven. De 
beschermende jagers hadden de onder-
zeeboot tot zinken gebracht; er waren 
geen overlevenden. 
En doden spreken niet.- 

http://ww2today.com/wp-content/uploads/2013/05/depth-charge-attack.jpg
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4 mei toespraak VLOP-OZD 

Dames en heren, 
 
Wat maakt een volk tot één land, of tot 
één natie? 
Dat heeft, zo stelde een Franse filosoof al 
in de 19e eeuw, maar bar weinig met één 
gedeelde taal, één bepaald ras, of één en 
dezelfde religie te maken. 
Solidariteit, dat vraagt om een samen 
terugkijken op een gedeeld verleden, èn 
de bereidheid om samen de toekomst in 
te durven kijken. 
Dit even als voorwoord, ik kom hier zo 
op terug. 
 
Waarschijnlijk hebben de meeste mensen 
vanmorgen onderweg nog wel iets ge-
zien van de bont gekleurde bloembollen-
velden op de geestgronden hier in de kop 
van Noord-Holland.  
Begin mei is het al een beetje over het 
hoogtepunt heen, maar nog steeds zien 
we overal prachtige, heldere kleuren. Het 
begint met 
het geel van 
de narcissen, 
dan volgen 
het wit, roze 
en paars van 
de hyacinten, 
en nu, overal 
en in allerlei 
kleuren de 
tulpen. Met 
het zonlicht 
erop soms 
bijna te fel 
om in te kij-
ken.  
 
In tegenstel-
ling tot al die tinten grijs hier in Den 
Helder van het staal en beton, doet zo’n 
bloemenlandschap ons niet zo snel den-
ken aan oorlog en geweld. Ja, misschien 
de bloemenkransen. 
Zo’n bloembollenlandschap, inclusief 
stille sloot en rustieke boerderij onder 
een zacht wolkendek, misschien nog wel 
idyllischer en perfecter dan je ooit hier in 
het echt zult zien, schilderde verzetsman 

John Dons in 1942. In één nacht tijd. 
 
Ik hoorde vorige week van dit schilderij 
en zijn bijzondere verhaal. Sommigen 
hier zullen het ook hebben meegekregen 
via krant of tv, voor anderen even in het 
kort: 
John Dons – voor de oorlog kunstschil-
der - werd al snel na de bezetting ver-
zetsman. Als lid van de Oranjewacht 
werd hij gevangen genomen en in Kamp 
Amersfoort door de Duitsers vastgehou-
den. Toen hij op de avond van 7 juli ’42 
hoorde dat hij samen met 8 anderen de 
volgende dag gefusilleerd zou worden, 
volgde hij zijn passie. En schilderend 
bracht hij zijn laatste nacht door. 
 
In die verschrikkelijke omstandigheden, 
en met de dood voor ogen, schilderde 
Dons dus dat lieflijke, oer-Hollandse ta-
fereel. Oorlog lijkt niet te bestaan. Uiter-
aard schilderde Dons het zo, dat er in de 

kleurige vel-
den in ieder 
geval ook 
een rood-wit-
blauw pa-
troon te zien 
is. Het schil-
derij hangt 
overigens 
vanaf nu in 
het museum 
van Kamp 
Amersfoort, 
en voor wie 
nieuwsgierig 
is, ik heb een 
afbeelding 
hier bij me. 

 
Maar waarom dat bijna perfecte plaatje? 
En hoe kun je dat, met de wetenschap dat 
je vermoord gaat worden? We zullen 
daar geen antwoord op krijgen, en mis-
schien moeten we dat ook niet kramp-
achtig willen zoeken. 
Ik werd geraakt, en velen met mij denk 
ik. Ik werd ook geraakt door weer zo’n 
persoonlijk verhaal. Over de oorlog. 
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Over de strijd om vrijheid. Over onder-
drukking. Over offers die worden ge-
bracht. Het lijkt bij de 4 & 5 mei-
herdenkingen in de afgelopen jaren ook 
steeds sterker te worden; de drang naar, 
en de zeggingskracht van persoonlijke 
verhalen. Van mensen, misschien niet 1-
2-3 zoals u, jij en ik, maar wel met de 
angst, de pijn, de moed, het lijden en het 
doorzettingsvermogen dat ons, meer dan 
70 jaar later nog steeds tot de verbeel-
ding spreekt. Van mensen, waarvan wij 
beseffen dat ze niet net als wij gewoon 
weer thuis kwamen na het werk. Niet 
meer hun kinderen konden knuffelen. 
Niet meer konden leven en samenzijn 
met hun geliefden. 
 
Misschien komt het ook wel doordat we 
hoe langer hoe meer moeten ontdekken 
dat deze generatie die dat meemaakte, er 
binnenkort niet meer is. Niet iedereen 
wordt 101 jaar, en wie moeten het straks 
doorvertellen, als er geen getuigen meer 
zijn? 
En tenslotte worden persoonlijke, indivi-
duele verhalen ook steeds belangrijker, 
omdat het ‘grote’, allesomvattende ver-
haal er niet is. Of niet meer is. Zeker niet 
van ‘de’ oorlog, en laat staan van een 
eenduidig goed of fout. 
Grote, duidelijk omschreven levensbe-
schouwingen en politieke stromingen, de 
zuilen, die bestaan nauwelijks meer, en 
dat is soms maar goed ook, maar wat 
komt er voor in de plaats? 
 
Kom ik weer bij dat woord ‘solidariteit’. 
Een woord met een wat stoffig imago, en 
tegelijk, in het jaar dat ik nu bij de OZD 
ben, hier nog steeds één van de kern-
waarden. 
En daarom zijn die persoonlijke verhalen 
ook zo belangrijk. Omdat door die verha-
len als op geen andere manier het verle-
den levend blijft, ons aanspreekt, en ons 
verbindt.  
 
Solidariteit veronderstelt dus een geza-
menlijk verleden. Hoe verschillend ook 
beleefd. Maar misschien nog wel meer, 

kan solidariteit pas een ‘heden’ zijn, als 
wij allemaal - heel concreet - bereid zijn 
om dit leven in vrijheid gezamenlijk 
voort te zetten. 
 
En die verhalen, die geschiedenissen, 
zijn ook hier vandaag weer aanwezig. 
Met elkaar, op deze steiger, voor dit mo-
nument. Voor de 295 omgekomen opva-
renden, ieder met hun eigen verhaal, hun 
eigen familie, en de impact daarvan op 
de levens van de nabestaanden, tot op de 
dag van vandaag. Het gemis, het leven 
dat niet verder kon groeien en bloeien, 
de vragen waar vaak geen antwoord op 
is. 
 
Dit jaar is het bovendien precies 75 jaar 
geleden dat de slag van de Javazee 
plaatsvond. 
Hoe ingrijpend waren de beelden in de 
documentaire van de nabestaanden, en 
van de zoon van Karel Doorman zelf, 
toen bleek dat vrijwel alle scheepswrak-
ken volkomen van de zeebodem verdwe-
nen bleken. Wat maakt dat wel niet los. 
Ook bij ons, bij u, ook geconfronteerd 
met het schenden van het zeegraf zoals 
dat bijvoorbeeld bij de O16 is gebeurd. 
Maar dan is solidariteit ook datgene wat 



 

hier werkelijk plaatsvindt. Jaar na jaar, 
en opnieuw met een grotere groep dan bij 
de vorige keer. Dus ondanks dat het ver-
leden strikt genomen steeds verder van 
ons af komt te staan, groeit in het heden 
de behoefte om samen te herdenken. Met 
het doorvertellen van de verhalen. Om te 
ontmoeten. 
 
In die zin past dat ook prachtig bij het 
thema van dit jaar met 4 & 5 mei, 
‘Vrijheid geef je door.’ Ik wil besluiten 
met een kort gedicht van Ted Lieshout, 
dat te vinden is op de website van het 
Nationaal Comité 4 & 5 mei: 
(Geoorloofd - Ted van Lieshout, 1997) 
 
Alles aan oorlog is fout. 
Zelfs de vervoeging 
van het woord houdt 
zich niet aan de regels 
van sterk en zwak: 
de verleden tijd 
 
van oorlog is vrede. 
Maar de verleden tijd 

van vrede is oorlog. 
Is het daarom dat er steeds 
 
weer oorlog is en steeds 
weer vrede? Omdat tijd 
wel voorbij kan gaan 
maar nooit is voltooid? 
 
Het perfecte bollenlandschap van John 
Dons bestaat in het echt natuurlijk niet. 
Al zou ik u nog wel willen adviseren om 
de N9 te nemen naar huis en zo nog even 
te genieten van alle kleuren. Maar mis-
schien zit er wel een kleine opdracht in 
dit schilderij. Kleur bekennen. Niet wan-
hopen maar hopen, niet wantrouwen, 
maar vertrouwen. In dankbare bewonde-
ring en herinnering aan hen die daarvoor 
zelfs hun leven moesten geven. 
Omdat tijd wel voorbij kan gaan, maar 
nooit is voltooid…  
 
Dankuwel. 
 

Vlootpredikant Stefan Dijkhuizen 

Gedigitaliseerde ouwe makkers 
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Treffende en humoristische toespraak van P-CZSK, SBN Rob Kramer 

Volle zaal met flipperdragers 

Impressie 111 jr Onderzeedienst 
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Hoe Ik De Reünie Mis Liep 

Freerk A. Kalsbeek 
Iroquiis Trail 

Sandusky, OHIO 
U.S.A. 

 
Geachte redactie, goede morgen. 
 
Ben terug van weg geweest. Mijn naam 
is Freerk Karlsbeek, beter bekend als 
Frits Kalsbeek. Ex Korporaal Electro-
monteur en was een bemanningslid van 
de Hr.Ms. O-21 en O-23 en tevens be-
manningslid van de eerste bemanning 
van de Hr.Ms. Walrus. Dat was tevens 
mijn laatste boot. 
Ik verliet de Onderzeedienst in 1957-’58 
en na al deze jaren moet ik eerlijk zeggen 
dat; ik verliet de Onderzeedienst, maar 
vergat om weg te gaan. Het heeft mij 
nooit verlaten tot op de dag van vandaag.  
Ik kon mijn draai niet meer vinden en 
ben toen met mijn familie geëmigreerd 
naar de U.S.A. Waar ik werk kon vinden 
om mijn gezin te voorzien en door vele 
uren en hard werken trachten het te verg-
eten. 
Ik kwam hier in contact met oudgedien-
den van de Amerikaanse Onderzeedienst. 
Dit vanwege de USS Cod, die dezelfde is 
als de Hr.Ms. Walrus die in Cleveland 
ligt afgemeerd als museumboot uit 
WWII. 
Wij waren met vakantie in Neder-
land en kwamen in contact met 
‘Klaar voor Onderwater’ wat ik nu 
regelmatig ontvang. 
Waarom schrijf ik mijn verhaal? 
Ik las in het blad omtrent de 111 
jaar onderzeedienst en flipper-
reünie en vertelde mijn echtgenote 
omtrent flipper-reunie. Mijn echt-
genote had het horloge al besteld. 
Ze vroeg of ik wilde gaan, en zo 
ja, “laten we dan gaan, Frits kals-
beek”. Nacy, mijn echtgenote, be-
mande het lulijzer en kreeg het 
aardig voor elkaar. 
We zouden zondag 11 juni vliegen 
naar Atlanta en dan met de KLM 
door naar Amsterdam. Dan met de 
trein naar Enschede, waar mijn 

zuster met haar echtenoot woont. We lo-
geerden in het Intercity hotel aldaar en 
alles was voor elkaar. “Secure of Engi-
nes” O, jaaa 
Dat zou je denken. Zaterdagochtend de 
dag voor het vertrek, word ik wakker en 
zie alle lichten aan, en mijn vrouw niet in 
bed. Ik vind haar vervolgens in de gang 
op de grond. “Wat doe je daar?” vraag 
ik. “Ik ben gevallen en denk dat mijn 
knieschijf is verschoven”. Met als ge-
volg, Ambulance, Ziekenhuis, operatie. 
Gebroken beenderen boven de knie en 
een gebroken enkel was de uitkomst. 
 
Dááág reisje Nederland en gegroet tot 
wanneer? Ik ben inmiddels 90 en 6 mndn 
oud. Zo, ik heb dit uit de doeken gedaan 
om te laten weten waarom we niet op het 
appèl waren en het horloge niet konden 
oppikken. Heb het horloge gelukkig in-
middels ontvangen. 
Het bleek een zeer ernstige breuk te zijn 
en ze moet 8 weken blijven liggen. Ben 
trots op mijn horloge, jammer dat ik het 
op deze manier moest ontvangen. Maar 
het brengt mij dichter naar waar ik hoor.  
Heb inmiddels mijn Flipper maar weer in 
de juwelenbox gelegd en poets het af en 
toe op. En dan valt er een traan … 
 

‘Frits’ van Karlsbeek 

De O 19 gezien vanaf de USS Cod 
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Nico Ziet Zijn Jongens Weer 

Van de jongste 
matroos tot de 
oudste veteraan. 
Ieder (voormalig) 
bemanningslid 
vierde dit jaar het 
111-jarig jubileum 
van de Onderzee-

dienst mee. Ook de 88-jarige Nico Peijer 
wilde erbij zijn. Hij reisde af naar de ba-
sis in Den Helder, met de Zonnebloem-
auto.  
 

Meer dan dertig jaar – van 1946 tot 1978 
– werkte Nico voor de Koninklijke Mari-
ne, waarvan zeven jaar voor de Onder-
zeedienst. Als chefkok ging hij mee op 
missies, op onderzeeboten, vaak in oor-
logsgebied. “Ik heb de hele wereld ge-
zien en veel jongens leren kennen. Ze 
noemen me nog steeds ‘Kokkie’”, vertelt 
hij trots. Hij is één van de oudste vetera-
nen van de Onderzeedienst. “Maar ik 
blijf betrokken. Eens een onderzeeboot-
man, altijd een onderzeebootman.” 
 

Hechte club 
Omdat het dit jaar precies 111 jaar gele-
den is dat de eerste Nederlandse onder-
zeeboot in dienst werd gesteld, werd een 
jubileumviering gehouden op de basis bij 
de haven in Den Helder. Reünistenver-
eniging Onderzeedienst was daarbij ook 
uitgenodigd. “Elke vijf jaar komen we 
bij elkaar. Zo blijven we op de hoogte 
van het werk, maar ook van elkaar. Ge-
zien mijn leeftijd is het misschien wel de 
laatste keer dat ik hierbij kan zijn.” 
 

Schotwond 
En dus wilde Nico het niet missen. Dat 
bracht wel een logistieke uitdaging met 
zich mee. Nico maakt namelijk gebruik 
van een rolstoel. Dit vanwege een aan-
doening aan zijn knie, veroorzaakt door 
een schotwond uit het verleden. Daarom 
is hij afhankelijk van aangepast vervoer. 
“Maar mijn beperkte kilometers van het 
Valys-vervoer zijn zo op als ik helemaal 
naar Den Helder moet rijden vanuit mijn 
woonplaats Arnhem. Dus ik moest iets 
anders verzinnen.” 

 

Geweldig idee 
Wil van der Eerden, vrijwilliger bij de 
lokale Zonnebloem, kwam het verhaal 
van Nico op het spoor en adviseerde de 
Zonnebloemauto. Hij bood zichzelf aan 
als chauffeur. “Een geweldig idee”, aldus 
Nico. “Deze auto brengt ons niet alleen 
van A naar B, zoals een taxi, maar hij 
blijft de hele dag bij ons. Zo kunnen we 
gaan wanneer we willen.”  
 

Nieuwe onderzeeboten 
En zo rijden de twee, met de vrouw van 
Nico erbij, eind juni naar de basis. Bij 
wijze van uitzondering hebben ze toe-
stemming om de Zonnebloemauto op het 
terrein te parkeren. Pal naast de feesttent. 
“Dat scheelt enorm veel tijd en energie”, 
aldus Wil. Tijdens de dag worden de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
Nederlandse onderzee-activiteiten ge-
deeld. Nico is onder de indruk. “In 2020 
heeft Nederland nieuwe boten nodig. 
Heel interessant om de ontwikkelingen te 
volgen.” 
 

Hecht gevoel 
Na de lezingen is het tijd om oude con-
tacten op te halen. Nico mengt zich in de 
groep. “We zijn allemaal hetzelfde, een 
bijzonder slag volk”, licht hij toe. “Dat 
moet ook wel, want anders houd je het 
niet weken met elkaar vol onder water. 
Dat hechte gevoel komt elke keer weer 
terug.”  
 

De koning zien 
Na een paar uur slaat bij Nico de ver-
moeidheid toe en rijden ze terug naar 
huis. “Fijn dat ik dat nu zelf kan bepalen, 
zonder afhankelijk te zijn van een taxi 
die ik vooraf had moeten bestellen.” On-
derweg dwalen zijn gedachten af naar het 
volgende uit-
je: de Neder-
landse Vete-
ranendag in 
Den Haag. 
“Dan ga ik de 
koning zien. 
Dat is toch 
fantastisch?” 
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70 Jaar ‘Ja, Het Moest’ 
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Piet de Jong Trainer 

Hoewel er al 
druk gepraat 
wordt over 
nieuwe on-
derzeeboten 
voor de Ko-
ninklijke Ma-
rine, ter ver-
vanging van 
de Walrus-
klasse, zijn 
we net gaan 
varen met de 
eerste IP-W 
boot. Een mo-
dernisering 
van de Zeel-
eeuw die al-
weer een 

kwart eeuw in dienst is. Na het IPW 
(instandhouding project walrusklasse) 
kan hij weer 10 jaar mee. Maar voor ou-
de boten met nieuwe techniek, komen er 
andere tactieken kijken. Om bemannin-
gen te trainen is er op de NLBEopschool 
een nieuwe trainer gebouwd. Hier kun-
nen bemanningen, maar ook de comman-
dantenopleiding (NL-SMCC) veelvuldig 
trainen zonder kostbare vaaruren te ma-
ken. 
 

Op 21 juni j.l. is de ‘Guardion Submari-
ne Trainer‘ (GST) officieel geopend. De 
GST simuleert de rechterzijde van de 
commandocentrale van een IP-W onder-
zeeboot met een zo groot mogelijke 
‘look and feel’. Alle sensoren en subsys-
temen worden gesimuleerd, zoals onder 
andere sonarsystemen, optronische mast 
en het torpedowapensysteem. Naast d 
trainingswaarde van de simulator is het 
een groot voordeel dat bijna alle software 
bij de Marine wordt 
ontwikkeld en ge-
schreven. Hierdoor 
zijn de kosten lager 
en kunnen aanpas-
singen in de toe-
komst gemakkelij-
ker gerealiseerd 
worden. 

Walrusklasse  
De ontwikkeling van de GST is een grote 
stap voor het Instandhoudingsproject 
Walrusklasse onderzeeboten. De voor-
ganger van 
deze trainer 
(de GIPSY 
trainer) kan 
niet langer 
gebruikt wor-
den voor IP-
W onderzee-
boot opvaren-
den omdat de 
oude simula-
tor de modifi-
caties van de 
Walrusklasse 
onderzeebo-
ten niet kan simuleren.  
  
Piet de Jong 
De GST is in aanwezigheid van de fami-
lie de Jong vernoemd naar ex-minister-
president en voormalig onderzeeboot-
commandant P.J.S. de Jong, het voorma-
lig boegbeeld van onze onderzeedienst.  
De indienststelling geschiedde d.m.v. 3 
claxons door commandeur Elsensohn en 
wederom weer ‘boven water’ komen 
door Mevr. Maria de Jong. 
 

Deze vernieuwde Piet de Jong trainings-
faciliteit wordt gebruikt voor initiële ope-
rationele opleidingen, teamtrainingen en 
trainingen voor toekomstige bemannin-
gen van IP-W onderzeeboten. 
Tevens zal in februari 2018 de NL-
SMCC voor het eerst gebruik gaan ma-
ken van de ‘Piet de Jong trainer’. Tot die 
tijd zal deze nieuwe tactische trainer in-
gezet gaan worden om de Zeeleeuw te 
assisteren bij het laatste stukje van het 

opwerk traject en 
bij opleidingen 
voor de OZD 
wachts-officieren 
en CCO’s OZD. 
 
Met dank aan, 

LTZ2OC  
Stef v/der Velden 
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Driekus Heij Troffee 2017 

Op de eerste woensdag van juli heeft zo-
als gebruikelijk het Onderzeedienst Golf-
toernooi plaatsgevonden op de golfbaan 
van de Marinegolfclub “Nieuwediep” die 
gelegen is naast vliegveld de Kooy in 
Den Helder. De eerste prijs en daarmee 
de Driekus Heij Trofee werd gewonnen 
door Martin van den Berg. Bij de dames 
was Nanke van Beek de beste. 
In 2018 wordt het toernooi gehouden op 
woensdag 4 juli. 
 
Hieronder het 
verslag van de 
winnaar. 
 
Het is woens-
dag 5 juli. Een 
mooie dag om 
te golfen. Au-
to gepakt en 
de trofee die 
Trudy vorig 
jaar heeft ge-
wonnen opge-
poetst en in de 
tas, mogelijk 
voor een nieu-
we winnares!  
Zoals als elk 
jaar ontvangst 
met koffie en 
lekkers, handen geschud, en verbaasd dat 
er weer een jaar voorbij is.  
Dit jaar wel een paar mensen die om ge-
zondheidsreden niet mee konden spelen, 
jammer. 
Ondertussen de flights bekendgemaakt 
en een ieder maakt zich op voor 18 holes. 
Mijn flight voor vandaag samen met 
Nanke en Teus. Het liep als een trein . 
Een hoge score, maar je weet niet hoe 
een ander heeft gespeeld? 
Aangekomen in het clubgebouw. Een 
beetje op gefrist en de scorekaart samen 
met flightgenoten gecheckt. 
Nu maar afwachten onder het genot van 
een drankje . 
En dan is het zover, de prijsuitreiking, 
zoals gewend door Driekus, met de nodi-
ge humor gebracht. 

Bij de dames is Nanke van Beek de win-
nares , uit mijn flight. De neary bij de 
heren voor Teus, ook onze flight. En dan 
de klapper de eerste plaats voor mij! 
Voor de 2e keer. 
Dit is beloond met de wisselbeker en een 
prachtig bestek van de OZD, dit door 
Driekus ter beschikking is gesteld. 
De dag afgesloten met een heerlijk buf-
fet . 
 

Onze dank gaat uit naar een ieder die de-
ze dag weer als zeer plezierig heeft ge-
maakt.  
Met name Gideon die met zijn greenkee-
pers ervoor gezorgd heeft dat de greens 
er weer prachtig bij lagen, en het oprui-
men en ordenen van terras. Het personeel 
van het clubhuis en eenieder de we verg-
eten. 
 
Tot volgend jaar op woensdag 4 juli 
2018. 
 

Hartelijke groeten,  
Martin van den Berg  

Deelnemers en winnaar van het OZD golftoernooi, de ‘Driekus Heij Trofee’ 
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Verslag Alg. Ledenvergadering 

Op 19 april 2017 is de voor alle leden 
toegankelijke Algemene Ledenvergade-
ring gehouden. Dit vond plaats in de Tra-
ditiekamer van de Onderzeedienst. Hier-
onder een verslag van deze vergadering  
 
De voorzitter opende de vergadering ten 
11.03 uur. Enkele leden waren door om-
standigheden verlaat. Hij verwelkomde 
de aanwezige leden, in het bijzonder de 
ereleden Falkmann en Heij. Zes leden 
hebben bericht van verhindering ge-
stuurd.  
Op verzoek van de voorzitter las de se-
cretaris de namen van de sinds de laatste 
ledenvergadering overleden leden voor, 
waarna door allen staande een minuut 
stilte in acht genomen werd om de over-
leden vrienden in te herdenken. 
De voorzitter deed de volgende medede-
lingen: 
 De vereniging telt nu 1153 leden. Dat is 

iets minder dan bij de vorige vergade-
ring, maar mogelijk dat met het oog op 
de komende reünie nog nieuwe aanmel-
dingen komen. 

 Een afvaardiging van het bestuur zal op 
4 mei een krans leggen bij het Onder-
zeedienst-monument.  

 De voorzitter was aanwezig bij de her-
denking 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 wederom 
een detachement onderzeedienstvetera-
nen deelnemen aan het defilé.   

 
De voorzitter las het verslag van de vori-
ge ledenvergadering, hetgeen werd goed-
gekeurd. 
De eerste penningmeester deed verslag 
van de financiële situatie van de vereni-
ging. Enige vragen van de leden werden 
door de penningmeester naar tevreden-
heid beantwoord. De penningmeester zal 
onderzoeken of andere banken voordeli-
ger kunnen zijn voor het betalingsver-
keer. 

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 
voor een drankje in de longroom van de 
onderzeedienst, die welwillend ter be-
schikking was gesteld. 
 

De secretaris. 
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Eten, ‘blauwe hap’ 

Spitsuur aan de bar 

De ‘Coin’, 111 jr OZD 

Generaties flippers 

Afdeling sterke verhalen 

Veteraan 

Geen geheimen meer 

Voorzitter RvO 

Actief dienend Onderzeedienst 

Picture This 

SMCC plaquette bij de PdJ trainer 
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