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Omslagfoto: 
Walrusklasse onderzeeboot op 
het Marsdiep bij Den Helder 

Met grote tevredenheid kijk ik terug op 
het jaar 2017. Het hoogtepunt was na-
tuurlijk de viering van het 111 jarig be-
staan van Nederlandse onderzeeboten. In 
nauwe en hechte samenwerking met de 
collega’s van de Groep Onderzeeboten 
zijn wij er in geslaagd om er een indruk-
wekkend  evenement van te maken. De 
grote opkomst van oud- en actief dienen-
de onderzeebootmannen heeft aangege-
ven dat er nog heel veel leven zit in de 
onderzeeboot wereld. Dat was eigenlijk 
altijd al wel zo, maar de grote winst die 
we nu gemaakt hebben  is dat de belang-
stelling voor onderzeeboten ook buiten 
onze wereld aanzienlijk is gegroeid. Het 
boek ‘in het diepste geheim”, van Jaime 
Karremans, heeft grote furore gemaakt. 
Ik weet zeker dat velen van ons het met 
veel plezier hebben gelezen, omdat het 
zo herkenbaar is. Het is ons verhaal! 
Maar het is ook een verhaal wat indruk 
maakt bij veel mensen die geen idee had-
den wat wij allemaal gedaan hebben ge-
durende de Koude Oorlog. Gedurende de 
komende winter heb ik al een aantal uit-
nodigingen om hierover voordrachten te 
geven. Men vindt het interessant om de 
verhalen uit de 1e hand te horen. 
Ook voor de Reünisten Vereniging heeft 
deze groeiende belangstelling directe ge-
volgen. Ons leden bestand is weer ge-
groeid en het aantal leden is nu 1190. 
Ook dat is  enorm positief omdat er een 
groeiend aantal jonge mensen bij geko-
men zijn.  Wij verliezen elk jaar een aan-
zienlijk aantal leden door overlijden, 
maar toch groeit het leden bestand! Tij-
dens de viering van het 111- jarig be-
staan heb ik aangegeven dat in 2018 de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) en 
Reünie zal worden gehouden in Amster-
dam op 18 April. Naast de formele ver-
gadering gevolgd door de rijsthap en het 
biertje, willen wij U ook een beeld pre-
senteren over de stand van zaken met 
betrekking tot de bouw van de nieuwe 
onderzeeboten. Het lijkt stil over dit on-
derwerp, maar dat is maar schijn . Achter 
de schermen gebeurd er echt heel veel. Ik 
verwacht dan  ook een grote opkomst op 

18 April 2018. 
In samenhang met de nieuwbouwplannen 
is het ook aardig om stil te staan bij de 
huidige onderzeeboten en organisatie. 
Ook hier zijn wel degelijk vele ontwik-
kelingen gaande. Wij, oud onderzeeboot 
mannen, hebben tot op de dag van van-
daag gesproken over de 
“Onderzeedienst”. Maar die bestaat al 
enige tijd niet meer. Maar gelukkig 
wordt de zaak zeer waarschijnlijk weer 
terug gedraaid en komt de Onderzee-
dienst weer terug. Weliswaar in  een een-
voudige en simpele vorm vergeleken bij 
vroeger en natuurlijk passend in de hui-
dige organisatie van de Defensie/Marine. 
Gebouw Waalhaven zal weer door een 
onderzeeboot organisatie bezet worden. 
Goed nieuws! Zeker in het kader van de 
vele uitdagingen waar de relatief kleine 
groep onderzeeboten mee geconfronteerd 
is en mee geconfronteerd zal blijven 
worden. Het personeels probleem is ook 
nu nog groot. Eén van de prangende oor-
zaken is het feit dat jongeren niet op on-
derzeeboten willen varen omdat ze daar 
niet voortdurend Wifi hebben om met 
hun smartfoon te kunnen werken. Een 
andere probleem wordt veroorzaakt 
doordat bemanningslijsten nog steeds 
gebaseerd zijn op het oude systeem van 
de verschillende dienstvakken, zoals wij 
die allemaal hebben meegemaakt. Maar 
in werkelijkheid bestaan veel van die 
dienstvakken niet meer. In het kader van 
de huidige personeels organisatie is het 
heel moeilijk om de juist gekwalificeerde 
mensen aan boord te krijgen. We weten 
allemaal dat op de nieuwe onderzeeboten 
ook  met gemengde bemanningen zal 
worden gevaren.  In eerste instantie was 
het idee om aparte vrouwen verblijven te 
maken, zoals op ander schepen ook al 
was gebeurd. Op basis van ervaringen in 
andere landen is dat idee sterk aan het 
veranderen. Een goede integratie wordt 
echt alleen bereikt als iedereen onder de-
zelfde omstandigheden moet leven en 
werken. Dus geen mannelijke matrozen 
tussen de torpedo’s en de vrouwelijke 
matrozen in een 6 persoons slaap ver-
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

 

           
19 september 2017 Th.J. Schutte  81 jaar    Amsterdam 
19 september 2017  I.J. Crompvoets 77 jaar  Brunssum  
3 oktober 2017 M.A.C.M. Maas 73 jaar  Eindhoven  

 
 

Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

Contributie 
 

Ingesloten bij deze KVO treft u de 
acceptgiro aan voor de contributie van 
2018. Dit betekent dat het jaar 2017 bijna 
voorbij is en het weer tijd is om de 
jaarlijkse contributie te betalen. Ondanks 
dat velen van u telebankieren, blijven we 
de acceptgiro toesturen voor diegenen 
die nog geen gebruik maken van de 
moderne media. 

Inhoudsopgave 
 

Voorzitter ········································································· 1 
In Memoriam ···································································· 2 
Veteranendag 2017 ervaringen ············································ 3 
Hr. Ms. Tonijn foto’s 1966/1967 ············································ 7 
Verslag 54 ISA congres (St Petersburg) ································· 8 
Stuifzeetje over de P322 (deel 5) ·········································· 11 
Heldendom (Rissische matroos zet kernreactor stil op K219) ······ 19 
USS Cod versus O 19 (herdenking) ······································ 21 
Bestuursmededeling (aankondiging ALV/Reünie) ····················· 22 
 

blijf. Je kunt zelf bedenken wat er dan 
gebeurd als je geen 6 vrouwen aan boord 
hebt. Zeer waarschijnlijk zullen er op 
korte termijn al vrouwen mee gaan varen 
op de huidige onderzeeboten. Ook goed 
nieuws, zeker  ook omdat er wel degelijk 
belangstelling bestaat bij vrouwen om 
aan boord van onderzeeboten te kunnen 

varen. 
Heel veel om daar samen naar uit te kij-
ken in  het komende  jaar. Ik wens U en 
uw familie dan ook heel veel geluk en 
een goede gezondheid toe in 2018 en kijk 
uit naar onze volgende reünie op 18 
April 2018.  

De Voorzitter 

De contributie voor 2018 is niet verhoogd 
en bedraagt voor leden wonend in 
Nederland minimaal €7,50. 
Buitenlandleden betalen minimaal €10,00. 
 
Het verschuldigde bedrag dient bij 
voorkeur voor 1 maart 2018 
overgemaakt te worden op:  
ING IBAN-rekeningnr 
NL57INGB0003928464  
t.n.v. Onderzeedienst 
Reünistenvereniging, Jolstraat 74,  
1784 NL  Den Helder 
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Veteranendag 2017 Ervaringen  

Veteranendag 2016. Op facebook zag ik 
een aantal 
diensmaten 
die meeliepen 
tijdens het de-
filé van de 
Onderzee-
dienst. Ik zag 
een hoop be-
kende gezich-
ten en 
moest van 
binnen toch 
wel een beetje 
lachen. De 
snuiverzakken 
waren flipper-
dragers ge-
worden en ze 
liepen daar 
met trots! Uiteraard niet in de pas zoals 
het de onderzeedienst betaamt maar toch 
met een hoop uitstraling. Dit alles zette 
mij aan het denken..... Eigenlijk ben ik 
één van hun...... Ik heb een flipper, ik ben 
veteraan en ik ben onder andere met de 
onderzeedienst uitgezonden geweest. 
Waarom voelde ik mij dan geen vete-
raan?........ Dit kunnen toch geen jonge 
gasten zijn van tussen de 25 en 45 jaar? 
Wat hebben wij nou tenslotte gepresteerd 
in mijn ogen? Vervolgens zakte dit on-
derwerp bij mij weg en ging ik over tot 
de orde van de dag. 
 
Februari 2017 Op een doordeweekse 
avond werd ik uitgenodigd voor een be-
paalde facebookgroep van de onderzee-
dienst. Ik heb deze geaccepteerd en ben 
de groep en berichten gaan doorkijken. 
Steeds meer bekende gezichten kwam ik 
tegen en tijdens het lezen van reacties 
onder bepaalde berichten waande ik mij 
weer eind jaren 90.  Als broekie van net 
19 aan boord geplaatst van de Dolfijn. 
Met deze parel heb ik veel trips mogen 
maken en ook de uitzending in 1999.  
Steeds meer begon het bij mij te kriebe-
len en vervolgens kwam Ben van Door-
nik op de lijn via een privébericht. “Hey 
Hansie.........heb je ook zin om mee te 

lopen met het defile?..............je bent ten-
slotte veteraan en hebt de status!” Nog 
steeds voelde ik mij geen veteraan en dat 
heb ik Ben ook gezegd. Wat heb ik ge-
presteerd om veteraan te zijn, helemaal 
niks! Bij veteraan zijn denk ik aan  het 
volledige pakket ( daadwerkelijke con-
frontatie, oorlogsgebied en hoog risico ). 
Niks van dat alles heb ik bij de onderzee-
dienst meegemaakt in mijn ogen.  
Na een avondje berichten met Ben zag ik 
in dat elke veteraan een schakeltje is ge-
weest in een groot geheel. Iedereen heeft 
een kleine bijdrage geleverd en dankzij 
die kleine bijdrage kon het geheel gerea-
liseerd worden. Dat was voor mij het 
laatste zetje in de rug die ik nodig had 
om ‘ja’ te zeggen.  
Vervolgens op het werk vrij gevraagd 
voor het weekend en daar waren ze niet 
echt blij mee. Juist veteranendag is in 
mijn huidige werk een zeer druk week-
end. Ik ben namelijk sinds 2004 werk-
zaam bij de politie in,......... juist ja, Den 
Haag. In eerste instantie werd er door 
leidinggevende moeilijk gedaan aange-
zien ze die dagen elk poppetje keihard 
nodig hebben. Ik kreeg toen de vraag: 
Waarom loop je niet met de politie mee?
Dan krijg je namelijk vrij en wordt het 
gezien als werk. Ik gaf hierop aan dat ik 
namens de politie niet uitgezonden ben 
geweest en dat als ik meeliep dit met de 
Onderzeedienst zou zijn en met niks an-
ders! Vervolgens ging de kogel door de 
kerk en kreeg ik alsnog verlof. Restte mij 
alleen nog privé wat dingen te regelen 
voor het weekend en dat was gelukkig 
ook snel geregeld. Vervolgens aan Ben 
doorgegeven dat hij mij definitief op de 
lijst kon zetten, het was geregeld! 
 
Veteranendag 2017 
Half april toch maar eens alvast mijn 
spullen bij elkaar gezocht die ik die dag 
zou moeten hebben. Wat bleek, net zoals 
bij anderen was mijn baret gekrompen! 
Via Ben een adres gevonden om er 1 te 
bestellen en dit meteen gedaan. Vetera-
nendag 2017 kwam steeds dichterbij en 
er kwam steeds meer ter sprake in de me-
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dia over de Onderzeedienst. Ik voelde 
me steeds meer een bepaalde manier van 
trots, trots om er deel van te hebben uit-
gemaakt! Familie en vrienden kwamen 
op de lijn.............ga jij ook naar vetera-
nendag? Ja, dit keer wel en ik heb er zin 
in! Een avond van tevoren nog 1 keer 
mijn checklist (kistjes, donkerblauwe 
spijkerbroek, zwarte polo, baret en overi-
ge bescheiden ) nagelopen. 
 
24 juni 2017. 
Vandaag was ik vroeg wakker en ik 
voelde me best nerveus. Mijn eerste ve-
teranendag, na 20 jaar mijn oude colle-
ga's weer zien en spreken, hoe zou dat 
zijn? Om 09.15 maar van huis en op de 
voetjes naar de hoek. Daar stopte lijn 2 
en die zou me naar het Centraal Station 
brengen alweer ik na 5 minuten lopen op 
de eindbestemming zou aankomen. Rond 
09.30 uur stapte ik uit de tram en ging 
met de roltrap naar beneden. Bij de Ap-
pie nog effe snel een drankje gehaald en 
de intentie om verder te lopen toen er een 
harde kreet te horen was. Ik draaide me 
om en zag daar Ben Diekema, Pascal v/d 
Voort en Eelco Tromp aan komen stap-
pen. Een ferme handdruk, een klap op de 
schouder en een gemeend "hoe is het" 
gingen over en weer. Dit was achteraf 
gezien het begin van een warm bad. Na 
elkaar 20 jaar nauwelijks gezien of gesp-
roken te hebben leek het alsof we terug 
waren gegaan in de tijd. Uiteindelijk zijn 
we doorgelopen naar het malieveld. Eén 
groot lint van veteranen en nog dienende 
oud-collega's. Dit bezorgde mij toch wel 
wat kippenvel. Na het juiste tentnummer 
gevonden te hebben mochten we links 
achterin plaats nemen. Er waren al diver-
se bekenden aanwezig en wederom de 
handdrukken, klappen op de schouders 
en "hoe is het". Steeds groter werd de 
groep met bekenden en de verhalen van 
vroeger kwamen al een klein beetje los. 
Dit belooft nog wat voor vandaag dacht 
ik bij mezelf. Ik liet alles een beetje over 
mee heen komen want ik had niet ver-
wacht dat het zoveel met me deed.  

Na de nodige bakjes koffie en sigaretten 
van de zenuwen werd het tijd om ons op 
te gaan stellen. Uiteraard op zijn 
"onderzeedienst", zoek een plek in de rij 
en we gaan straks die kant op werd er 
gezegd. Exercitie?..............dat is iets van 
20 jaar geleden en heb ik nooit meer wat 
mee gedaan, gelukkig was ik zichtbaar 
niet de enige. Half een, ja hoor, daar 
gaan we. Klappende medeveteranen aan 
de rand van het malieveld, burgers en 
belangstellenden. Staan die hier voor ons 
vroeg ik me af? Hoe verder we liepen 
des te indrukwekkender ik het vond. Na 
diverse stops liepen we over het Lange 
Voorhout en ik hoorde mijn naam? Een 
aantal collega's in vrije tijd hadden de 
moeite genomen om langs het parcours 
te gaan staan. Ik begon me steeds trotser 
te voelen, ondanks de pas die niet echt in 
het gelid ging. Uiteindelijk de groet van 
de koning en dat was op één na het hoog-
tepunt voor mij.  
Den Haag is toch wel mijn stad dankzij 
het werk en toen we de kalvermarkt pas-
seerde hoorde ik gefluit. Het was mijn 
eigen vrouw met mijn schoonmoeder die 
de moeite hadden genomen om te komen 
kijken. Achteraf hebben ze gezegd dat 
het hun nooit wat deed ondanks dat ze 
altijd in Den Haag gewoond hebben. 
Maar als hun man en schoonzoon mee 
zou lopen dan zouden ze de moeite ne-
men om te gaan kijken. Het was voor mij 
een ware verrassing en kon op dat mo-
ment niet beter. Tijdens het defilé voelde 
je de waardering van de omstanders en 
de trots van 
je collega's. 
Regelmatig 
hoorde je de 
omstanders 
roepen “He, 
dat is de 
onderzee-
dienst, dat 
zie je aan 
hun flip-
per!” Ik 
denk dat 
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Johan, Ben en Eelco zich echt geen bete-
re complimenten hadden kunnen wensen 
van de omstanders. Op  de dag zelf zijn 
er diverse momenten geweest waarop de 
organisatie bedankt is voor al het rege-
len. Maar via deze weg ook, baretje af 
voor de 3 die het geregeld en voor elkaar 
hebben gekregen!  
Uiteindelijk kwamen we terug op het ma-
lieveld en konden we natuurlijk niet an-
ders dan een "biertje vastwerken happen" 
Deze biertjes werden er iets meer en de 
verhalen kwamen los. Wat een ongeloof-
lijk gezellige dag was het en ik denk er 
nog regelmatig aan terug. Laat in de 
avond kwam ik thuis en zat vol met ver-
halen. De hele dag heeft ontzettend veel 
indrukken achtergelaten en maakt 
mij trots dat ik heb mogen dienen bij de 
Onderzeedienst! Een passage van face-
book blijft me altijd bij: De onderzee-
dienst zag er uit als een ongeregeld zooi-
tje, maar wel MIJN ongeregeld zooitje! 
Ik kijk uit naar de volgende veteranendag 
en ben er zeker bij! 

OFFO 
Hans Hoeneveld 

 

Veteranendag 
2017, begon 
voor mij ei-
genlijk in 
2016, na de 
eerste OZD 
veteranen-
dag. 
Ik zat in Ier-
land naar een 
TV prgram-
ma te kijken, 
en zag “onze 
joangens” voorbij komen. Ik vond het 
fantastisch dat de OZD eindelijk in de 
parade kon meelopen. Het idee bij mij 
was geboren om in 2017 mee te lopen, 
ook dat het inmiddels zolang geleden 
was dat ik m'n oud collega's had gezien, 
en begreep ik dat we er met z'n allen niet 
jonger op worden en er al enkele ons wa-
ren ontvallen. 
Dat ik veteraan ben geworden, is een an-
der verhaal. Voordat ik de dienst verliet 
in 1997, had ik 6 operaties in de Adreati-
sche zee als searider gedraait, en zag tot 
mijn grote verbazing dat er mensen 
toendertijd de WEU medaille kregen op-
gespeld, terwijl wij met z'n allen er zo 
dicht bij hadden gezeten. Daar ben ik 
heel kwaad om geweest en heb ik met de 
VBM toen tot aan de Inspecteur van de 
Krijgsmacht geknokt om de erkenning te 
krijgen. Niet gelukt en dat was dus een 
van de vele redenen dat ik bedankte voor 
de Marine. 
Tot mijn grote verbazing, kreeg ik in 
April 1998 een aangetekend pakkketje, 
met daarin de WEU medaille. Ik dacht 
eerst dat één van m'n oud collega's een 
geintje uithaalde, niet dus. 
  
Veteranendag 2017 en dus ruim van te-
voren aan de planning begonnen. Daar 
kwam nog bij dat ik later dat jaar hoorde 
dat het 111 jarig bestaan Onderzeedienst 
gevierd zou worden en de vlootdagen in 
hetzelfde weekend zouden zijn. In April 
geregeld waar ik zou kunnen overnach-
ten, vliegticket geboekt en huurauto ge-
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reserveerd. 
  
Woensdag 21 Juni naar de reÜnie, fan-
tastisch, alles goed geregeld, ontzettend 
veel mensen gesproken, iedereen in goed 
humeur en nog steeds geen tijd om ieder-
een te spreken, wel snel hallo en hoi. We 
hadden met z'n allen maar een paar uur... 
vreselijk veel gelachen buiten op de 
bankjes met Rinus, en nog een paar van 
de oude TGH bemanning. Het was erg 
fijn om iedereen weer te zien, en te ho-
ren. Heerlijk, ieder zijn eigen verhaal en 
ervaringen, ongelooflijk, zoveel. Bus ge-
mist naar het station, dan maar naar de 
Witte Raaf, om wat te eten, nog een paar 
afzakkertjes en een goed gesprek met 
Frans. Niet naar de afterparty, want ik 
was tenslotte te gast bij anderen die 
week, en om nou dronken enzo… over 
de vloer te komen, vond ik niet gepast. 
Met een goed gevoel lopend naar het sta-
tion, had tenminste genoeg om over na te 
denken, langs Ambrosia…, een bekende 
route naar de stad. 
  
Zaterdag 24 Juni, veteranendag, de be-
kroning van de week. Ik had begrepen 
dat verschillende oud collega's een be-
paalde trein zouden pakken uit Anna 
Paulowna, dus kon ik in Alkmaar opstap-
pen. Om 08:15 ingestapt en om 08:45 in 
tranen van het lachen over de verhalen 
van vroeger, heerlijk daar ging het alle-
maal om, goede zin en een goed gevoel. 
Naarmate we dichter in Den Haag kwa-
men, meer veteranen in de trein, gezellig, 
allemaal voor hetzelfde doel. 
Met z'n allen naar het Malieveld gelopen, 
de tent opgezocht en naar ons aangewe-
zen hoekje achterin. Ik voelde me geëerd 
dat ik mocht deelnemen aan een evene-
ment waar veteranen van alle soorten en 
onderdelen van de krijgsmacht aan deel-
namen. 
Na koffie, ontbijt en wat bijgepraat te 
hebben met weer een heleboel oud colle-
ga's waar ik geen tijd voor had gehad 
tijdens de reunie, zag ik dat oud Com-
mandant Simon van der Sluis, zich bij 

ons voegde. Uiteraard werd hij uitgeno-
digd om mee te lopen, zo / gezegd zo 
gedaan, iemand had nog wel een extra 
poloshirtje en een extra flipper. In de tent 
shirt uit en omgekleed, moest kun-
nen.  Effe geluncht, en klaar voor het 
defilé. Met z'n allen naar buiten, eerst 
gekeken naar al die anderen die voorbij / 
kwamen om vervolgens zelf aan te tre-
den. Er heerste een ongedwongen sfeer, 
er werden foto's gemaakt en uiteraard 
weer veel grappen gemaakt en gelachen. 
Daar gingen we, marcheren, wat een 
zooitje, 20 jaar lang niet meer gemar-
cheerd, maar weet je het was ons zooitje 
en dat was het belangrijkste. 
Tijdens de mars, leek het alsof Neder-
land even stil stond, zoveel mensen langs 
de weg, allemaal klappen, lachen maar 
ook hier en daar een serieus gezicht. 
Ik voelde me zeer bevoorrecht dat ik 
mocht meelopen met een groep mensen 
waarmee ik zoveel heb meegemaakt , ik 
voelde echt dat wij daar als groep liepen, 
als vertegenwoordigers van de gehele 
Onderzeedienst en niet als de individuele 
veteraan. 
Een paar jaar geleden liep de Onderzee-
dienst nog helemaal niet mee, dus het 
gaat allemaal de goede richting op. De 
discussie over het veteraan zijn van de 
onderzeebootman, is nu regelmatig in het 
nieuws, zeker met uitkomen van het laat-
ste boek. Ik ben er van overtuigd dat er 
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nog meer in de pijplijn zit, voor diegene 
die nog geen veteraan zijn. 
Langs de Koning, " hoofd rechts" / en 
niet alleen "hoofd rechts" bij de Koning, 
maar zoals de Onderzeedienst betaamt en 
met een knipoog naar het protocol, ook 
"hoofd rechts" bij de knappe Agente 
langs de weg. 
Terug op het Malieveld / was het tijd 
voor een biertje of tien. Ongelooflijk, 
wat hadden we een pret, tafel werd vol 
gezet, geproost en weer gezellig samen. 
De plv CZSK SBN Rob Kramer kwam 
ook nog even langs. Uiteraard / moest er 
effe een model van de Zwaardvis ge-
leend worden van de andere kant van het 
Malie veld, voor de groepsfoto buiten. 
We waren een van de laatste die de tent 
verlieten en gingen daarna nog naar het 
cafe op de hoek, schalen met dikke dakos 
en treetjes bier kwamen door. Na een 
geweldige dag met een groepje op de 
trein gestapt, nog een mooi “geleend" 
bewegwijzeringbord gehad, van het Ma-
lieveld, van Ronald. Wat gelukkig pre-
cies in de koffer zou passen, was een 
goede afsluiter. 
  
Zondag 25 Juni, na een geweldige week 
vol goede herinneringen en verhalen, 
richting schiphol voor de avond vlucht 
terug naar Ierland. Wat een geweldige 
week, met de veteranendag als hoogte-
punt. 
  
Mijn dank aan jullie allemaal is groot, 
voor het organiseren, de verhalen, de 
drank, de vriendschap, de kameraad-
schap. Het is een  voorrecht om bij deze 
bijzondere club, met een flipper op de 
borst, te mogen horen. Het gaat jullie 
goed en ik wens jullie veel gezondheid 
toe. 
 
 
Ed Schulte  

Geachte redactie, 
 
In mijn fotoalbum kwam ik nog twee fo-
to's tegen welke misschien geschikt zijn 
als "kopij" voor de December editie van 
"Klaar voor onderwater" 
 .Ik weet niet of de bemannings-foto van 
Hr. Ms. Tonijn al eens geplaatst is maar 
(datum juni 1967) het kan zijn. 
De 2e foto betreft een Kerstmaaltijd a/b 
van Hr. Ms Tonijn. (Kerstmis 1966) 
We lagen bij Wilton-Feyenoord voor ga-
rantie onderhoud in het dok. 
Het "kerstdiner" kwam in gamelle van de 
Marinierskazerne (Toepad) Rotterdam en 
ik weet nog dat ik voor de 1ste maal in 
mijn leven  Kalkoen  at, het was taai 
vlees!. 
Links beginnend, Sgt. (rrmnt of tlg) De 
Vries ?, Kplmach. Piet de Boer, elmnt de 
Boer, 
achteraan rechts mij persoontje Kplelmnt 
Ruud van Hal, mtr. ? en tlg. ? 
 
U kijk maar of het e.e.a. geplaatst kan 
worden anders, even goede vrienden c.q. 
collega's. 
 
Met vriendelijke groeten. 
M.W.M. (Ruud) van Hal 
 
e-mail: vanhal.oostdam@gmail.com 
 
Ex KPLELMNT a/b/ Hr. Ms. Tonijn van 
juli 1966 tot aug. 1970 
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Dit jaar werd het 54ste, jaarlijkse, con-
gres van de International Community of 
Submariners Associations (ISA), georga-
niseerd door de Saint Petersburg Subma-
riners & Naval Veterans Club. Het werd 
gehouden van 5 – 12 juni in St. Peters-
burg, Rusland.  
De eerste keer dat zo een congres werd 
gehouden was in 1963 op initiatief van 
submariners uit Frankrijk en Duitsland. 
Hoewel voormalige vijanden, werd dit 
initiatief geboren uit het idee dat subma-
riners bovenal een gemeenschappelijke 
band hebben en maar één echte vijand: 
de zee. Sindsdien heeft dat idee altijd de 
boventoon gevoerd en in de laatste vier 
congressen waaraan ik heb deelgenomen 
is van enige politieke spanning of vijand-
schap geen sprake. In St. Petersburg wa-
ren 26 landen vertegenwoordigd met 
ruim 400 deelnemers en wat ook hier 
weer opviel was dat er totaal geen sprake 
is van enige animositeit tussen bijvoor-
beeld Britse en Argentijnse, Griekse en 
Turkse, Russische en Oekraïense subma-
riners. Het is gewoon een weerzien van 
vele internationale vrienden. Overigens 
geeft het aantal van 26 landen wellicht 
een ietwat vertekend beeld aangezien 
submariners van destijds de Sovjet Unie 
en Joegoslavië in hun nieuwe landen al-
lemaal re-
ünisten/
veteranen 
verenigin-
gen hebben 
opgezet. 
Verder be-
perkt ISA 
zich niet al-
leen tot Eu-
ropese lan-
den, de VS, 

Canada, Australië en Israël maar er wa-
ren bijvoorbeeld ook delegaties uit India, 
Zuid Korea, Argentinië en Ecuador. En 
de trend van de laatste jaren is dat het 
aantal deelnemende landen steeds verder 
toeneemt.   
Normaal gesproken duurt het congres 4 
dagen volgens een min of meer vast stra-
mien met slechts een paar formele aange-
legenheden, veel “sight seeing” met ma-
ritiem/onderzeedienst accent en verder 
veel gezellig samenzijn, oude verhalen 
ophalen, nieuwe vrienden maken. De of-
ficiële elementen beperken 
zich tot de officiële opening, 
een herdenkingen ceremonie 
voor in oorlogs- en vredestijd 
omgekomen submariners en 
een bijeenkomst van de 
Heads of Delegation, waarna 
het congres wordt afgesloten 
met een groots gala diner.  
St. Petersburg, gesticht in 
1703 door Tsaar Peter de 
Grote is een prachtige stad 
met zijn vele paleizen, kerken 
en kathedralen, musea, monu-
menten en gedenk tekens. Er 
is dan ook heel veel te zien, 
reden voor onze Russische 
gastheren om voor het con-
gres een week uit te trekken 
en een uitgebreid toeristisch programma 
op te stellen. Zo werd op de dinsdag het 
Peter en Paul fort in de rivier de Neva 
met de gelijknamige kathedraal waar alle 
tsaren begraven liggen bezocht en na een 
vaartocht over de Finse Golf, waarbij 
halverwege bloemen op zee werden ge-

legd ter na-
gedachtenis 
aan de op 
zee geble-
ven subma-
riners, een 
bezoek ge-
bracht aan 
Petershof, 
het op Ver-
sailles lij-
kende zomer 

Verslag 54ste ISA Congres 

Tsaar Peter de Grote 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_de_Grote.jpg
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paleis van de tsaren met zijn vele fontei-
nen. Prachtig gerestaureerd na het 900 
dagen durende beleg van (toen nog) Le-
ningrad door de Duitsers in de Tweede 
Wereld oorlog (1 miljoen slachtoffers) 
waarbij het paleis enorme schade had 
opgelopen. Overigens geldt dit eigenlijk 
voor het hele oude centrum van St. Pe-
tersburg dat in oude glorie is hersteld. 
Hoe ingrijpend die belegering is geweest 

konden 
we een 
dag later 
zien bij 
het monu-
ment en 
museum 
ter ere 
van de 
verdedi-
gers van 
Lening-
rad. Bij-
zonder 
indruk-

wekkend. 
Op donderdag 8 juni was de officiële 
opening van het congres in het Central 
Naval Museum hetgeen gepaard ging 
met het nodige Russisch militair ceremo-
nieel. Naast het bezoek aan het museum 
zelf werden later op de dag twee museum 
onderzeeboten bezocht, de D2 Narodo-
volets (1933) en de C-189 (een Whiskey) 
alsmede de kruiser Aurora, die het start-
schot heeft gegeven voor de revolutie in 

oktober 
1917, be-
zocht.   
 
De vrij-
dag stond 
in het te-
ken van 
bezoeken 
aan ver-
chillende 
forten 

(Kronstad) en de Naval Cathedral. Aan 
het eind van de middag was er nog voor 
een kleiner gezelschap een bezoek aan de 
speciaal voor submariners gebouwde 
kerk met daarbij een “Drebbel-achtige” 
boot en een indrukwekkend gedenkteken 
voor alle Sovjet en Russische boten die 
verloren zijn gegaan. Ook hier werd een 
kleine herdenkingsceremonie gehouden. 
 
Zaterdag 10 juni was de officiële herden-
kingsceremonie voor de omgekomen 
submariners op de Seraphim begraaf-
plaats bij het monument ter nagedachte-
nis van het ongeval met de Kursk in au-
gustus 2000. Van de omgekomen beman-
ningsleden liggen er daar 37 begraven, 
sommigen jongens van net 20 jaar. Bij-
zonder indrukwekkend.  

Bij deze officiële herdenkingsplechtig-
heid is het gewoonte dat de Heads of De-
legation een korte toespraak kunnen hou-
den. In mijn toespraakje heb ik aandacht 
gevraagd voor de schending van oorlogs-
graven ter zee. 
 
Bij een bezoek aan St Petersburg mag 
natuurlijk een bezoek aan de Hermitage, 
ondergebracht in (o.a.) het Winter Paleis 
niet ontbreken. Dat stond dan ook voor 
de zondag op het programma. Met z’n 3 
miljoen objecten hebben we natuurlijk 
maar een heel klein stukje van de verza-
melingen kunnen zien, waaronder 26 (!) 
Rembrandts. 
Aan het eind van de middag was de offi-

Aurora 

Whiskey klasse C 189 

Seraphim 
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ciële Heads of Delegation meeting waar-
in de komende congressen werden vast 
gelegd. Volgend jaar zal ISA/Polen het 
congres in Gdansk organiseren, het jaar 
daarop Servië in Belgrado en in 2020 
nemen de Zweden deze  taak op zich. 
Voor 2021 heeft Griekenland aangege-
ven het congres te willen organiseren en 
India wil dat graag doen in 2022.  
 
Verder heb ik deze meeting aangegrepen 
om wederom aandacht en ondersteuning 
te vragen om tot een internationaal rech-
telijk systeem te komen tot bescherming 
van de oorlogsgraven ter zee. Hoewel de 
schending van deze oorlogsgraven al ja-
ren lang aan de gang is (o.a. Hr Ms O 16 
en K XVII) heeft de constatering eind 
2016 dat de wrakken van Hr Ms Java, De 
Ruyter en Kortenaer van de bodem van 
de Java Zee zijn verdwenen niets aan ac-
tualiteit ingeboet.   
Tijdens het congres in Athene (2014) zijn 
wij in contact gekomen met een 
“Rechtsanwalt”, verbonden aan het Inter-
national Tribunal for the Law of the Sea 
(ITLOS – Hamburg), die zijn diensten 
pro bono heeft aangeboden om de schen-
ding van oorlogsgraven ter zee interna-
tionaal op de agenda te zetten. Het idee is 
nu dat hij dit  ook gaat doen namens alle 
leden van ISA. 
Tot slot van het congres was er natuurlijk 
het gala diner. Veel Russische zang, 
dans, optredens en folklore en ook ruim-
schoots de gelegenheid om zelf de dans-
vloer op te gaan.  
Al met al kijk ik terug op weer een ge-
slaagd, interessant, nuttig en gezellig 
congres waar oude vriendschapsbanden 

werden aangehaald en nieuwe vrienden 
werden gemaakt. 
 

Ruurd van Rooijen 
Voorzitter ISA/Nederland 
Vice voorzitter Stichting Nabestaan-
den Onderzeeboten 1940 – 1945 
http://intersubnetherlands.org 

 
PS 
Hierbij wil ik tevens van de gelegenheid 
gebruik maken om een oproep van onze 
Zweedse vrienden onder de aandacht te 
brengen. Voor het congres in 2020 heb-
ben ze het plan opgevat een internatio-
naal boek “The best Submarine stories of 
the world” samen te stellen met persoon-
lijke herinneringen, anekdotes, foto’s etc. 
Hiervoor vragen zij bijdragen van alle 
landen. Elk land kan maximaal 15 pagi-
na’s vullen. Naar mijn mening mag een 
onderzeeboot land als Nederland in zo’n 
boek niet ontbreken.  
Mocht u hierover meer willen weten om 
een bijdrage te leveren dan kunt u con-
tact met mij opnemen 
(ruurdvanrooijen@yahoo.com). 

Hermitage 

Kursk 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidv-XlmZPXAhVDEVAKHdrzAP4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.lonelyplanet.com%2Frussia%2Fst-petersburg%2Ftravel-tips-and-articles%2Fbest-free-things-to-do-in-st-petersbu
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_m6TTnZPXAhUEJlAKHRRTBMkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.nolimitszone.com%2Fthe-kursk-submarine-disaster-watch&psig=AOvVaw277FTuV-6sVHwqO5-zcPDl&ust=1509277070125064
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TEGENSLAG OP DE 5e PATROUILLE 
 
1. ONDERZEEBOOTSTRATEGIE 
 
Het was een geweldige nijptang, die be-
zig was de Japanse noot te kraken. In het 
begin hadden beide bekken voldoende 
veraf geleken; in het Oosten Oahu, een 
eilandje verloren in de onmetelijkheid 
van de Stille Oceaan; in het Westen Cey-
lon, druppelend van het Indische vaste-
land. Eén derde van de aardomtrek lag 
tussen deze punten. 
De bloedrode stralen van de rijzende zon 
bestreken al dit gebied. 
 
In overmoedige overwinnaarsroes deden 
de zonen van het Goddelijk Rijk zich te 
goed aan de nieuwe buit. Drukke scheep-
vaart voerde de winsten naar het Vader-
land en bracht terug al wat nodig was om 
de wallen te versterken. Een wereld op 
zich zelf. 
Een ideaal terrein voor onderzeeboten. 
 
De onderzeeboot immers is een voorpost 
bij uitstek. 
Hoe vijandelijker de omgeving hoe meer 
hij op zijn plaats is. 
 
In Europa was het moeilijk geweest om 
te spreken van enige vijandelijke heer-
schappij te water. Met uitzondering van 
de binnenwateren, kon eigenlijk alleen de 
kuststrook tot dergelijk gebied gerekend 
worden. Daar was het dus voldoende om 
die smalle strook in stukken te snijden en 
iedere moot een onderzeeboot toe te de-
len. Als de onderzeeboten nu maar zorg-
den zo dicht mogelijk onder de kust te 
blijven, dan kon het moeilijk anders of de 
vijand moest ééns in de buizen lopen. Op 
deze wijze hadden zich rond het gehele 
vasteland van 
Europa de 
bloedzuigers 
vastgezogen. 
 
Een geheel 
ander beeld 
leverde het 

Oosters strijdtoneel. Hier moest van het 
één-dimensionale kustwerk worden over-
gegaan tot een uitgebreid oppervlak-
temozaïk. De vrije keuze van scheeps-
routes door de vijand aan de éne kant en 
de noodzakelijk dunnere concentratie 
van eigen onderzeeboten aan de andere, 
stelden geheel nieuwe eisen aan de on-
derzeebootoorlogvoering. Was daarvóór 
de feitelijke verkenning overgelaten aan 
het zicht, nu moesten andere middelen te 
hulp geroepen worden. Want wat anders 
als een speldeknop in een hooiberg is dat 
ronde cirkeltje gezichtsveld dat een schip 
met zich draagt in een dergelijk uitge-
strekt gebied? 
Daarom moesten er vooruitgeschoven 
verkenners zijn: spionnen, vliegtuigen, 
andere onderzeeboten of ook wel het 
speurend intellect van de staf aan de was, 
om aan te geven waar de meeste kans 
bestond de grootste schepen te ontmoe-
ten. Om op deze inlichtingen met succes 
te kunnen reageren, werd snelheid een 
eerste vereiste. Snelheid van berichtge-
ving en snelheid van reactie, Radio en 
vaart. De onderzeeboot-taktiek en -
strategie werden aangepast; de successen 
bleven niet uit.  
De rode zon begon te dalen. 
 
Het schiereiland van Malakka was geko-
zen als scheidingslijn tussen het Britse en 
het Amerikaanse operatiegebied. De vlag 
met de drie kruisen had weldra zijn doel 
onder water bereikt; voor de sterren en 
strepen was er een langere weg af te leg-
gen. 
 
In de rug gesteund en voortgestuwd door 
een bovenwater- en luchtvloot, die zich 
wondervlug hersteld had van de overval 
van Pearl Harbour, in feite door de prik-

kel daarvan 
tot nimmer 
gekende pro-
porties en 
prestaties 
scheen te 
groeien, 
sprongen zij 

Stuifzeetje Over P 322 (deel-5) 

Malakka 
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voorwaarts: Hawaï - Midway - Wake 
Island.  
Begin 1944 maakten zij de Japanse ha-
vens zelfs onveilig en drukten de scheeps
-aders dicht tegen de Chinese kusten. 
De vijand nam zijn toevlucht tot be-
schermde convooien. Van Amerikaanse 
zijde werd hierop gereageerd door te 
werken in divisies, vier of meer boten en 
één verband, om een aanval meer kracht 
bij te zetten. Zo was dus de onderzee-
boot, de stationaire enkeling, geworden 
tot een mobiele groep; de bloedzuigers 
tot een troep jagende wolven. 
Steeds meer daalde de rode zon. 
 
Ongeveer in die tijd viel het oog op West
-Australië als nieuw strategisch uitgangs-
punt. En gelukkig bleef het met welge-
vallen rusten op het lieflijke Perth in het 
Zuid-Westen. Het scheelde drie dagen 
varen heen en terug, maar dat verlies aan 
tijd werd ruimschoots vergoed door de 
winst aan moreel der bemanningen. 
 
Terwijl de zee-lucht-land-operaties 
steeds diepere wonden kloofden in het 
Goddelijke Rijk zelf, klitten de onderzee-
boten op de nu vooral zo belangrijke toe- 
en afvoerweg naar het rijke Zuiden. In 
grote nood werd de Japanse slagvloot 
teruggetrokken in de thuiswateren; alles 
wat Japanse onderzeebootjagers was, 
werd gebruikt voor spaarzame convooi-
en, die de grote slagader nog nauw merk-
baar deden kloppen. 
De aanvallen werden moeilijker, de on-
derzeebootverliezen groter. Verder om 
de Zuid trokken de Amerikanen op zoek 
naar nieuwe zwakke plekken. Door de 
Chinese en Zuid-Chinese Zee trokken 
zij, totdat zij kwamen aan de 100-
meterlijn van de Soenda-gordel. Daar 
talmden zij. Want hoe benijdenswaardig 
goed de Amerikanen ook waren, voor 
ondiep water waren zij beducht. Hun bo-
ten waren gebouwd voor de wijde, diepe 
zee. Snel, doch daarom wat minder stil, 
behoefden zij veel water om als nodig 
het geluid naar boven te smoren. 
 

Dat was de grote kans voor de Engelse 
en de Hollanders, die zich lagen te verve-
len in de Malakka Straat. Vol hoop snel-
den zij Zuidwaarts. 
De rode zon neigde ter kimme. 
 
In Perth reikten Oost en West elkaar de 
hand. 
 
De Amerikanen hielden het tactisch 
commando, de Engelsen vormden het 
achtste flottielje met H.M.S. 
"Maidenstone" als depotschip. Twaalf 
jongen koesterde deze trouwe moeder 
onder haar vinnen. 
 
De jonge "Zwaardvisch" was de eerste 
die uitzwom. Toen zij terugkwam was zij 
welhaast te zwaar geworden voor het 
nest. 
Een Duitse onderzeeboot, een mijnen-
kruiser, een grote mijnenlegger, een 
2000-tons vrachtschip, een 500-tons tan-
ker en een 500-tons kustvaartuig maak-
ten heel Australië te klein om Neerlands 
roem te bergen. Tot in het gure Lerwick 
werd de "Zwaardvisch" herdacht en in 
het zonnige New-London, Connecticut, 
waar de Amerikaanse onderzeeboot-
basis is, werd weer gesproken over die 
eerste dagen na Pearl Harbour. 
 

Op de "Maidenstone" werd een glas te 
onzer ere geheven en met nauw verholen 
afgunst gedronken door de anderen. De 
Amerikanen gooiden de deuren van hun 
kazernes en clubs wijd voor ons open. 
Voor de officieren werden de beste ka-
mers vrij gehouden in de Bachelor Offi-
cers Quarters (de United States Navy is, 
geloof ik, de enige marine die zijn vrijge-

HMS Maidstone 
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zellen respecteert), de bemanningen wer-
den ondergebracht in een fraai gelegen 
"unit" en volgestopt met ice-cream en 
chewing gum. 
Niets was te goed voor de "Dutch". 
 
En toen wij na drie weken gevierd te zijn 
weer uitvoeren, liep er menige wedden-
schap op de "Zwaardvisch". 
Vijf of zes schepen, schatte men. 
Maar de mens wikt en God beschikt. 
Het werd een race voor de "bookies". 
 
2. DIEPTEBOMMEN 
 
Als kind al, op St Nicolaasavond, leren 
wij hoe belangrijk de maan is. Als we 
een paar jaar ouder geworden zijn, be-
grijpen we, dat de belangrijkheid zich 
niet beperkt tot een enkele avond per 
jaar. 
Wij, zeelui, zijn experts op dit gebied. 
Wij kennen de maan. Vanuit alle landen 
hebben wij hulde bewezen aan de konin-
gin van de nacht. We weten welk een 
merkwaardig machtige handlangster zij 
kan zijn onder bepaalde omstandighe-
den. 
De maan in Australië vormt daarop geen 
uitzondering. De nacht nog, voordat we 
uitvoeren, was zij welwillend vol ge-
weest en rond van romantiek. In de 
avond had zij de zeilen op het 
"Freshwater-Bay" meer verzilverd; later 
scheen zij hoog temidden van een ster-
renoverdaad, als een parel gevat in een 
briljanten kroon; in de vroege morgen 
was zij groot en goud verdwenen in een 
betoverende zee, die zich in trage, witte 
strepen verloor op het strand van cott-
lesloe. 
Zes nachten later moesten we door Straat 
Lombok. 
De maan was toen volgens haar vaste 
regels in haar derde kwartier, afnemend. 
Tegen elven moest zij opkomen, hadden 
wij uitgerekend. 
We wilden het donkere gedeelte van de 
nacht gebruiken om door het zwaar be-
waakte Straatje der Smarten te komen. 
Om acht uur slopen we de nauwe zuide-

lijke ingang binnen. Dertig mijl hadden 
we voor ons; drie uur van spanning. Als 
alles meeliep konden we er voor maans-
opkomst door zijn. Het was zeer donder. 
Vaag doemde aan beide kanten land op; 
nauwelijks voldoende om peilingen te 
nemen. We kregen stroom tegen, al meer 
en meer. Zeven mijl verloren we tenslot-
te per uur. Het leek wel of de wateren 
benoorden de gordel zich door deze éne 
trechter naar beneden stortten. Met een 
behoud van vijf mijl per uur worstelden 
we door het nauw. Om elf uur bevonden 
we ons middenin de Straat. 
Toen kwam de maan op. 
 
Alsof een toverhand de knop had omge-
draaid, zo werd het toneel verlicht. Een 
wonderlijk mooi decor was het; aan bak-
boordzijde de perfecte Piek van Bali, die 
in statige symmetrie ten hemel stak, aan 
stuurboordszijde Lombok, woest en on-
herberg-zaam. Daartussendoor ons smal-
le pad. 
 

Het stoer Lombok gaf wat uitstel. Zolang 
dat tussen ons en de maan bleef was de 
verlichting een diffuse, die de vijand en 
de "Zwaardvisch" gelijke kansen gaf. En 
er konden moeilijk ogen zijn, die scher-
per waren dan de onze op dit laatste uur 
van de 5de december 1944. 
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Toen waren er nog een paar kleine wolk-
jes, die onze partij kozen en de maan be-
dekt trachtten te houden. Tevergeefs was 
het. Een kwartier voor middernacht 
sprong de maan, die wispelturige, op van 
onder haar belagers en schoot boosaardig 
een brede straal over het water naar ons 
toe; een straal bijna zo helder als het dag-
licht. 
"Zie de maan schijnt", dacht ik; 
"Makkers staakt uw wild geraas". 
Op hetzelfde ogenblik begon in tegen-
overgestelde richting een lichtje te knip-
peren. We waren ontdekt. 
Het lichtje ging aan en uit volgens de 
Japanse morsecode. We kenden die niet 
en bleven het antwoord schuldig. Even 
later zagen we het mondingsvuur uit mi-
trailleurs. Dat was duidelijker taal; de 
commandant besloot te trachten aan de 
oppervlakte te ontwijken. De vijand werd 
achteruit gebracht; de diesels gingen op 
uiterst vermogen. 
 
Om vijf minuten voor middernacht 
kwam de Raaf aflossen. Ik gaf hem de 
wacht over en verdween naar beneden. 
Hoe minder mensen op de brug hoe be-
ter. Bovendien bood deze dure verzame-
ling van commandant, oudste- en tweede 
officier een te waardevol doelwit voor de 
Japanse kogels en een te mooie promo-
tiekans voor de kleine van Hattem. 
Beneden in de centrale was het zo don-
ker als in een ontwikkelkamer. Om het 
nachtzicht van de uitkijken niet te scha-
den, brandden daar slechts enkele rode 
lampjes, die net genoeg licht afwierpen 
voor de hoogst-noodzakelijke meters. In 
de donkerte zweefden verspreid enige 
hoofden, de ogen stil voor zich uit sta-
rend. Ik ging het journaal invullen op de 
kaartentafel. 
Sadino kwam bij me om met te waar-
schuwen, dat het eten klaar was. 
"Tempo makan, toean". 
Het was Sint-Nicolaas-avond; een feest-
maaltijd stond te wachten. 
Drie claxons gilden door het schip. 
Het heerlijk avondje was gekomen. 
Als pepernoten vielen de commandant en 

de uitkijken naar beneden. Met veel hel-
ling voorover schoof de "Zwaardvisch" 
onder water. 
"Luik is dicht", praaide de Raaf hol uit 
de toren. 
We gingen rechtstreeks door naar maxi-
mum diepte. Nu en dan kraakte de 
"Zwaardvisch" wat, maar we wisten dat 
hij ertegen kon. 
"Twee jagers recht vóór ons", verklaarde 
de Raaf, terwijl hij zijn kijker afhing.  
Het wachten was op de bommen. 
Eén minuut, twee minuten, vijf, tien; ze 
kwamen niet. 
"Nasi goreng, Toean", maande Sadino 
zacht. 
Ik kon aan tafel gaan; op 100-meter wa-
terdiepte en zo geruisloos mogelijk met 
de lepels en vorken. 
 
Boven ons zocht de vijand, vast besloten 
dat deze prooi hem niet ontglippen zou. 
Hij wist wel, dat de Lombokstraat door 
de geallieerde onderzeeboten gebruikt 
werd als toegang tot zijn gebied. De an-
dere gaten in de Soendagordel waren on-
diep en dichtgemijnd; van om de Zuid 
was dit de enige opening. 
 
Meer en meer Japanse jagers waren er 
gestationeerd in een poging om de 
stroom van onderzeeboten te stuiten. De 
Amerikanen echter, die luidruchtig wa-
ren, waren snel en ontkwamen aan de 
oppervlakte; de anderen waren langzaam 
doch geruisloos en glipten onderwater 
door de mazen van het net. 
De laatste groep, waartoe ook wij be-
hoorden, werd gehol-
pen door de bijzonde-
re gesteldheid van de 
Lombok Straat, die 
elke geruispeiler wel 
tot wanhoop drijven 
moest. De vele 
stroomrafelingen pro-
duceerden de prach-
tigste spook-echo's, de 
drievoudige waterla-
gen weerkaatsten elk 
geluid. Daar de bo-
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venste lagen warmer waren en dus lich-
ter, kon de onderzeeboot zich iets te 
zwaar maken, waardoor zij wegzakte 
totdat zij kwam te drijven op een diepe-
re, koudere laag en dan naar believen de 
machines stoppen. Iets wat zelden moge-
lijk is voor een onderzeeboot en haar 
verder nagenoeg geluidloos maakt. Geen 
schroeven, geen roeren, geen pompen; - 
stilte. 
 
Zo dreven wij op Sint-Nicolaas-nacht 
1944, op de derde laag van de Lombok-
straat, die op 90 meter zat. We liepen 
sluipvaart, nu en dan aanzettende tot wat 
méér, als we door een gat in de laag naar 
peilloze diepten dreigden te vallen. 
Om zes uur 's ochtends gingen we even 
kijken. 
Ze zaten er nog, alle drie, op een mijl of 
twee achter ons. Snel doken we terug 
onder onze dekmantels. De in der haast 
genomen peiling wees uit, dat de stroom 
ons achteruit gezet had, gelukkig niet 
dwars uit naar het land toe. Een ieder, 
die niet op post zat, moest gaan slapen 
om zuurstof te besparen. 
Om tien uur, achter het 
gordijntje van mijn kooi, 
voelde ik aan de bloed-
druk in mijn hoofd, dat 
we achterover lagen; we 
gingen zeker kijken. 
Even daarna begon de 
punka-louvre een welda-
dige luchtstroom over 
mijn natte lichaam uit te 
blazen; de ventilatie was 
weer bijgezet - de vijand was kennelijk 
verdwenen. 
Ik draaide mij op mijn goede zijde. Nog 
twee uur. 
Daarom was ik teleurgesteld, dat toen ik 
in de centrale kwam om de wacht over te 
nemen, de commandant achter de peri-
scoop stond en "honderd meter" veror-
donneer-de; "geruisloze vaart". 
"Er komt er weer één aan", gaf van Hat-
tem over; "niet zó dicht bij". 
Om kwart over twaalf waren we terug op 
maximum diepte; de kwartiermeester 

Boon, die aan het voor-duikroer zat, had 
zijn roer in middenstand gelegd. De ge-
ruis-peiler rapporteerde "geen bijzonder-
heden". De thee werd rondgebracht. 
Leen Bruin aan het verticale roer, was 
net wakker genoeg om over een Scheve-
nings grapje te gaan zitten broeden. 
Toen sprong mijn theemok tegen mijn 
gezicht en was het donker, van buiten en 
van binnen. Een duisternis, waartegen 
geen dingen meer konden bestaan behal-
ve het feit, dat ik me moest vastgrijpen 
om niet vooruit te glijden. Daarna groei-
de in de donkerte een dunne, groen-
lichtende naald - de dieptemeter, die 
meer dan het maximum aanwees en snel 
zakte. Uit diezelfde donkerte kwam een 
onwezenlijk rapport, dat versnipperd 
werd door de verschrikkelijke knallen - 
"Roer werkt niet". 
Er was water, dat bij elke klap door de 
luiken naar binnen gutste, er was brand 
in de hoofdelectromotoren, er waren 
luchtflessen die sisten. Er was de diep-
teme-ter - tien meter onder maximum 
diepte.....twintig........dertig..... 

 
Andere mensen mo-
gen in een dergelijk 
ogenblik hun gehele 
levensloop zien pas-
seren. Ik ben bang 
dat mijn fantasie (of 
mijn levensloop) 
daarvoor ontoerei-
kend is. Achttien 
dieptebommen plof-
ten iets te hoog - 

achttien brandmerken op mijn geheugen. 
Verder niets anders dan bovengenoemde 
acute gewaarwording - en - een levens-
verduistering, die twintig seconden duur-
de. 
Een mager straaltje uit een noodlamp 
lichtte, als het eind van een donkere tun-
nel. 
 
Licht! 
Niemand weet hoe mooi licht is. 
We hebben geen tijd om "God zij dank" 
te denken. 
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De dieptewijzers moet gestopt worden. 
"Roeren op hand". 
"Zijn op hand". 
"Roer doet 't", rapporteert de Boon, ter-
wijl hij vol-voor-rijzen draait. 
Scheef in het duikende schip staande, 
klemmen onze handen zich om enig hou-
vast en onze ogen laten de dieptenaald 
niet los. 
Het roer is er af!? 
Dan voelen we, nog voordat de meter het 
aangeeft, de helling minder worden. De 
beweging van de wijzer wordt langzamer 
en komt tenslotte tot stilstand. Aarzelend 
begint zij de andere kant uit te lopen. 
Ondertussen heeft de Vries het brandje 
aan de motoren geblust. De kwalijke 
dampen van de schuimblusser versprei-
den zich door het schip. Het hogedruk 
luchtnet is als een zeef zo lek gespron-
gen en maakt de toch al adembenemende 
atmosfeer zwaarder en zwaarder. De ij-
zersterke Krosenbrink zwaait een sleutel 
en rammeit de lekke wartels dicht. 
Door het water, dat naar binnen is ge-
stroomd, elke keer als het schip onder de 
luiken openboog, zijn we veel te zwaar 
geworden. We moeten met veel helling 
achterover veel vaart lopen om weer op 
minder diepte te komen en te blijven. 
We moeten pompen. 
Dat alles maakt ontoelaatbaar veel la-
waai. 
We weten het wel. 
Een grof doelwit voor een jager, die ge-
toond heeft een scherpschutter te zijn. 
Maar we kunnen niets anders. 
Boven ons wordt het genadesalvo nage-
laden, maar onder ons zijn tweeduizend 
vijandelijke meters zout water. 
En wat het zwaarste is, moet het zwaar-
ste wegen. 
 
Maar er kwam niets meer. 
Langzaam drong de rest van de schade 
tot ons door. 
De keurige "Zwaardvisch", de praalboot 
van de achtste flottielje was onherken-
baar. Op "dek" lag een dikke brei van 
verf, kurkvijsel, lampenglas, water en 
olie. Geen enkel van de tweehonderd en 

zoveel lampen was heel gebleven. Alles 
wat aan de huid vast zat (en dat is niet 
gering aan boord van een onderzeeboot) 
was er afgevallen, de torpedo's zaten on-
wrikbaar in de buizen; de reserve torpe-
do's rolden in hun sjorringen, centime-
ters dikke ijzeren stangen waren krom 
gebogen. In twintig seconden was de 
"Zwaardvisch" oud geworden - een 
wrak, waarmee de vijand speelde 
 
Om vier uur wilde de commandant gaan 
kijken, doch geen licht drong door de 
perisco-pen. Aan gruzelementen gesla-
gen waren ze en volgelopen met water. 
Blind was de "Zwaardvisch". Hulpeloos 
liet hij zich weer zakken naar veilige 
diepten. 
Om zeven uur maakten we leeg. 
We moesten. De batterij was uitgeput en 
het gebrek aan zuurstof deed ons snel 
ademhalen. 
Tastend in het onbekende kwam de 
"Zwaardvisch" boven. 
Ik moest even rusten voordat ik het luik 
kon openmaken. 
Door de grote overdruk werd ik aan dek 
geblazen. 
Een snelle blik in het rond - we waren 
alleen. 
Onze belager was verdwenen. Was hij zó 
zeker van zichzelf dat hij het niet nodig 
oordeelde na te luisteren of heeft hij het 
lawaai voor opbreekgeluiden gehouden? 
Hoe onaangenaam dicht bij de waarheid 
is hij dàn geweest. 
 
Dat was de eerste keer, dat ik de zoet-
weëe lucht die de tropen-eilanden uitwa-
semen, als ze liggen af te koelen van de 
warme zonnedag, met welbehagen heb 
ingeademd. En het was de laatste keer 
dat ik met welgevallen naar de maan ge-
keken heb. 
Sinds die Sint-Nicolaas-nacht schijnt 
Hare Majesteits vergeefs voor mij. 
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3. BASIS 
 
The Force Commander congratulates the 
Commanding Officer and Crew of  
H.N.M.S./M. "Zwaardvis" on the fine 
performance of returning their severly 
damaged ship safely back to port. 

 
Alleen zij, die de zeis hebben horen sui-
zen, weten hoe mooi het leven is. De he-
mel en de zon; de dartele dolfijnen in het 
water en de zeebries, de het gezicht be-
sprenkelt met koude druppeltjes; de re-
genboog, die in de stuifzee staat en de 
meeuw, die meeglijdt met het schip als 
eerste escorte van welkom. 
 
Nieuwsgierig, met een scheef kopje, 
neemt hij ons op. Of heeft hij kwaad in 
de zin? We zetten voor het 
eerst na dertig dagen onze pet-
ten op en laten de bootsman 
"kleden" fluiten voor het op de 
haven komen. 
Goedhart, die boven in de 
voorste periscoopstandaard 
staat, praait: land in zicht.  
De vuurtoren van Rottnest ver-
heft zich moeilijk boven de 
kim. 

Het is vriendelijk groen heuvelland, dat 
ons begroet. Op het Cottlesloesche strand 
krioelt de mensenmenigte als een belofte 
voor de onbezorgde tijd die komen gaat. 
Ongeduldig worden de kijkers schoon 
geveegd, om alles nog wat dichterbij te 
halen. 
Driehonderd jaar geleden keken andere 
Hollandse ogen naar ditzelfde stukje 
strand, verheugd dat zij na weken van 
dorre woestijn iets groens vonden. Toen 
echter waren het geen blanke godinnen, 
die ze aanschouwden, doch zwarte heide-
nen, die weinig goeds beloofden en kwa-
der gestrand deden. 
Anders waren ze wel gebleven. 
Of was het de vreemde onrust, die de 
zeeman van die dagen in zich had, die 
hem dreef het anker te lichten. Alsof een 
dwaze roeping hem bezielde, alsof zijn 
taak moest zijn het benoemen van de 
stranden dezer wereld van Kaap tot Kaap 
tot Kaap Keer Weer. 
 
Zijn leven: één grote hardheid en ontbe-
ring. 
Zijn loon: dat "landen 't ondersoeken 
yders werck niet en is". 
Zijn nalatenschap - namen: Dirk Hartog 
Island, Edel land, Geelvink Channel, 
Houtman Rocks, Cape Leeuwin en zo 
voort, de wijde wereld over. 
Slechts namen en de trots in onze Hol-
landse harten. 
 
Australië begint onder de Steenbokskeer-
kring. 
Daarboven ligt een blakerende woestijn. 
Een brede uitloper hiervan scheidt de 
onderste helft in oost en west en zelden 

werd een scheiding 
hartgrondiger bewerk-
stel-ligd. Geschoven op 
de uiterste zuid-west-
hoek van het vaste 
land, ligt het deel van 
Australië waar wij mee 
te maken hebben; als 
een kleine bloem die 
aan een grote cactus 
bloeit. 
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Zoals het oude Chinese Rijk omgeven 
was door een muur, zo heeft West-
Australië zijn konijnenwering. 
 
Perth is de hoofdstad. De huizen zijn er 
laag onder een altijd hoge hemel; vrolijk 
bevlekken de rode daken de groen heu-
vels. Er heerst een Middellandse zee kli-
maat met net voldoende afwisseling om 
zowel wit als blauw uniform mogelijk te 
maken. Men leeft er prettig en gemakke-
lijk. De mensen zijn zeer vriendelijk, 
zeer gastvrij en niet zeer ambitieus. Perth 
is in het trotse bezit van een fraaie uni-
versiteit; verder wordt het savoir afgeme-
ten naar het aantal beheerste cou-
pletten van Waltzing Mathilda. Men 
maakt zich druk om bier, cricket en 
races en windt zich op over Oost-
Australië, waarmee men alleen de 
stakingen gemeen wil hebben. 
 
Peth ligt om het Kings Park, waar de 
natuur alles in het werk schijnt te 
stellen om kopij te leveren voor het 
meest gelezen zondagse schand-
blaadje. Vanuit dit lustoord heeft 
men, in de stille zomeravonden het 
lieflijkste uitzicht ter wereld op de 
bochtige Swan river, ver beneden, 
waarin de multi-kleurige stadslichtjes 
zich weerspiegelen. Verder stroomaf-
waarts in Freshwater Bay wordt gezeild 
onder een met sterren bezaaide hemel - 
en er wordt "gecrabt". 
 
De krab is in West-Australië het symbool 
der liefde. Het loze vissertje, dat een 
keerke "crabben" gaat kan de huwelijks-
klokken al zachtkens horen beieren. Hoe 
wonderlijk zijn de wegen der natuur. 
Hoe ongelukkig is de man, die van sine 
leere leersjes niet scheiden kan en den-
ken blijft aan de grote scharen van het 
specie krab daar in het donkere water bij 
de blote tenen. 
 
Maar zelfs voor deze vluchtelingen 
plaatst Perth puntige pijlen in Cupido's 
kolder. De "bush" is er om te picknicken 

en het strand om bruin te branden en de 
meisjes zijn er te mooi om maar naar te 
kijken. 
Wat voor kans heeft de arme zeeman 
daartegen? 
Is het te verwonderen, dat ze als rijpe 
Australische appels van de bomen val-
len? Eerst onze nieuwe chef, verstokt 
vrijgezel als hij was; daarna Jan van Hat-
tem, twee weken voordat we thuis zou-
den varen; Jack Paping met enige afvuur-
vertraging in Engeland. Eén voor één 
moest ik ze naar het altaar begeleiden, de 
kring sloot zich al nauwer en nauwer. 
Toen tenslotte, terug in Holland, zelfs de 
Raaf de passie kraste.... 

Maar zover zijn we nog lang niet. Voor-
lopig hangt alleen de meeuw boven ons 
hoofd. Langzaam dringt de gedachte tot 
ons door dat we het gehaald hebben. De 
bries van Fremantle zingt in onze oren en 
vult onze longen tot berstens toe. We 
snuiven hem in, want staat niet in de 
Zeemansgids geschreven dat dit de 
"Fremantle Doctor" is?! Heelt deze bries 
niet alle wonden en kureert ze niet alle 
kwalen? Diezelfde wind strijkt over onze 
trouwe "Zwaardvisch" en zal hem onge-
twijfeld helpen beter maken. 
 
Ondertussen, West-Australië, opgepast! 
Hier komen de langbeloofde Hollanders 
- nog "vigilanter ende curieuser" dan 
Abel Tasman, grootste ontdekker na Ma-
gelhaen.  

(wordt vervolgd) 
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Heldendom 

Sergei Preminin, ge-
boren op 18 oktober 
1965 in het dorp 
Skornyakovo (district 
Veliky Ustyug). Zijn 
vader werkte als  
elektricien en moeder 
werkte in de vlas fa-
briek. Ze hadden drie 
zonen. Sergej verliet 
voortijdig zijn school 
en besloot de voet-
sporen van zijn oude-
re broer te volgen. 
Net als zijn broer Ni-
kolaj studeerde hij af 
aan het scheepsrepa-

ratie college in Veliky Ustyug (Oblast 
Vologda).  
 
Sergei Preminin, een submariner van de 
Sovjetmarine, offerde zijn leven waar-
door hij het leven van miljoenen mensen 
waaronder zijn eigen landgenoten heeft 
gered. 
 
Op 23 oktober 1984 werd Sergej opge-
roepen voor militaire dienst bij de Mari-
ne. Hij werd geplaatst op de K-219, een 
Sovjet strategische nucleaire onderzeeër 
(Project 667 A - van Yankee-klasse). 
Hier volgt het verhaal van zeeman Sergei 
Preminin die geheel onbaatzuchtige zich-
zelf opofferde, en daarmee de levens van 
talloze nietsvermoedende wereldburgers 
heeft gered. In 1986 liet de Sovjetmarine 
haar vloot van verouderde boomers pa-
trouilleren aan de oostkust van de VS. De 
onderzeeër K-219 uitgerust met 2 kernre-
actoren en met 16 nucleaire raketten aan 
boord zonk na een explosie in een van de 
raket-buizen in de Atlantische Oceaan 
ten noorden van Bermuda met ballisti-
sche raketten aan boord. De explosie ver-
oorzaakt een lek in het vierde comparti-
ment (raket compartiment). Stoom en 
rook van de raket brandstof begon uit de 
beschadigde raket buis te stromen. Op 
het moment van de ontploffing was 
slechts één van de twee reactoren van het 
schip in werking. De onderzeeër keerde 

terug naar de oppervlakte en kwam bo-
ven water. Daar werd de andere reactor 
opgestart. Ondanks het feit dat water bin-
nen stroomde, brak er een brand uit in 
het 4de compartiment. Een kortsluiting in 
het elektrische systeem van de onderzee-
ër activeerde een van de alarmsystemen. 
Eén man liet het leven in de strijd om de 
splijtstavenstaven in te brengen. Hoewel 
nog steeds aan de oppervlakte, begon het 
drijfvermogen van de onderzeeër gestaag 
te verminderde nu ook de ballasttanks 
zich langzaam vulden met water. 
Ook de tweede reactor gaf de geest, 
waarop de bemanning werd overgebracht 
naar een reddingvaartuig. Aanvankelijk 
bleven de commandant en 9 van zijn be-
manningsleden achter in het sail van de 
K-219, Toen de boeg begon te zinken 
moesten ook zij het schip verlaten. Op 6 
oktober ten 11:03 zonk de onderzeeër 
met een verlies van vier levens (LTZ2OC 
HWD, en 3 matrozen). De reden voor de 
explosie van de raket buis is onduidelijk. 
Er zijn twee theorieën over hoe het onge-
val is gebeurd: een defect in de raket tube 
zelf of door een brand die uitbrak na een 
onbedoelde botsing met een Amerikaan-
se onderzeeër USS Augusta.  
Volgens de tweede theorie had K-219 
ernstige schade opgelopen waardoor ze 
water maakte en brand uitbrak met een 
open raketsilo aan de oppervlak. De 
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kernreactor begon te oververhitten. De 
bemanning vocht 78 uur tegen stoom, 
rook en vlammen om te voorkomen dat 
de brand het veilige compartiment zou 
bereiken. De draadloze communicatie 
viel uit. 
Gedurende deze strijd melde de twintig-
jarige matroos Sergei Preminin van het 
reactor team zich vrijwillig voor het af-
sluiten van de reactor. Dat zou automa-
tisch moeten gebeuren, maar dat was niet 
het geval. Hij zou op order van de Chef-
nucleaire voorstuwing de reactor uitscha-
kelen. Gehuld in een vol-gelaatsmasker 
heeft hij met succes de reactor gestopt. 

Een grote brand had zich ontwik-
keld binnen het compartiment, 
waardoor de druk in  het comparti-
ment opliep. Preminin probeerde 
zijn kameraden te bereiken aan de 
andere kant van een deur, het 
drukverschil maakte het onmoge-
lijk om de deur te openen. Dege-
nen die in de 8ste compartiment 
verbleven probeerde tevergeefs 
om de deur te openen. S.Preminin 
(21 jaar oud) overleed aan verstik-
king in het compartiment van de 
reactor. Door zijn handelen heeft 
hij een meltdown, louter enkele  
mijlen voor de Amerikaanse kust, 
voorkomen. Het compartiment van 
de raket van de onderzeeër werd 

zijn laatste rustplaats. K-219 gestrand op 
een diepte van 5500 meter. De geredde 
bemanning werd eerste naar Cuba en ver-
volgens naar Moskou gebracht. 
 
Sergei Preminin werd postuum onder-
scheiden met de titel van een held van de 
Russische Federatie en een orde van de 
rode ster. 
  
Tegenwoordig is er in de geboortestad 
van Sergei een monument voor een bui-
tengewone daad van een gewone Russi-
sche zeeman en een marmeren gedenk-
plaat. De inscriptie luidt: "Voor Russi-
sche zeeman Sergei Preminin, Die een 
wereldwijde nucleaire ramp voorkwam”.  
 
Later werd de mogelijkheid van een bot-
sing tegen gesproken door zowel de 
Commandant van de K-219 als ook de 
Amerikaanse Marine. De gezonken Yan-
kee klasse onderzeeboot ligt op 5,5 km 
diepte in 2 stukken op de bodem van de 
Atlantische oceaan. 
 
 

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/
Sergei_Preminin. 

aanvullingen gevonden in open bronnen. 
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USS Cod versus O 19 

Op 8 juli van dit jaar werd in Cleveland 
(Ohio, USA) de redding van de beman-
ning van Hr.Ms. O19 door de USS COD 
herdacht. Dit is een jaarlijks evenement 
waarbij niet alleen de redding wordt her-
dacht en nagespeeld maar waarbij ook de 
band met Nederland wordt "gevierd". 
Ook dit jaar was de belangstelling weer 
groot. Samen met de Consul, Mr. Peter 
delaPorte, en Martin van den Berg van de 
Netherlands American Chamber of Com-
merce was onze MARAT Washington, 
KTZ Hugo Ammerlaan, daarbij aanwe-
zig. 
 
Na afronding van de gebruikelijke spee-
ches was het de beurt aan Mr. Jerry 
Richlik. Bij de reenactment had dit jaar 
hij de rol gekregen van de Nederlandse 
commandant, LTZ1 Jaap Drijhout van 
Hooff. Samen met zijn 3 collega's in rub-
berboten zijn zij  naar de USS COD ge-
peddeld om daar de Nederlandse vlag 
aan te bieden die vervolgens in de mast 
werd gehesen. Vervolgens werden zowel 
het Nederlandse als Amerikaans volks-
lied gespeeld en volgden er saluutschoten 
met het boordkanon van de COD. 
 
Een mooi evenement ter nagedachtenis 
van een bijzonder gebeurtenis.  



 

 

PAGINA 22 

Bestuursmededeling 

Fijne Feestdagen en Fijne Feestdagen en 
een voorspoedig een voorspoedig 

20182018  

Vooraankondiging reünie 2018 
 
De Algemene  Ledenvergadering en Reünie 2018 zullen worden gehouden op  
 
woensdag 18 april 2018  
 
in het Evenementencentrum te Amsterdam. 
Nadere bijzonderheden omtrent kosten, betaling  en het uitgebreide dagprogramma 
zullen in KVO 143 (maart 2018) bekend worden gesteld. 
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