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Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor 
velen. Dat geldt helaas niet voor ieder-
een. Het vorig jaar werd afgesloten met 
tragische bericht dat geen enkele Onder-
zeedienst ooit hoopt te moeten brengen.  
Dat varen op onderzeeboten met gevaren 
komt weten we allemaal. Na het verschij-
nen van het boek van Jaime Karremann, 
Ïn het diepste Geheim”, werd dit voor 
velen ook buiten de Nederlandse Onder-
zeedienst duidelijk. Er kwam een groei-
end stukje waardering voor de Neder-
landse bemanningen en hun missies op 
Nederlandse onderzeeboten.  
In november van 2017n werd het weder-
om heel duidelijk dat varen op onderzee-
boten, het bewegen in de diepte van oce-
anen en zeeën, niet zonder gevaar is. De 
vijandelijke omgeving laat geen ruimte 
voor fouten of onprofessioneel optreden. 
De Argentijnse ARA San Juan werd op 
15 november als vermist opgegeven. 44 
bemanningsleden waren vanuit het zui-
den van Argentinië, Ushuaia vertrokken 
voor de thuisreis naar hun basis in Mar 
del Plata. Vanaf het eerste moment leef-
de de wereld, maar de onderzeedienstge-
meenschap in het bijzonder, mee met dit 
tragische nieuws. Commandanten en ex-
commandanten van onze boten werden in 
vele tv– en radioprogramma's bevraagd 
kennis en ervaring. Waren ze nog in le-
ven? Konden ze ontsnappen? Is er ooit 
iets dergelijks voorgevallen op Neder-
landse boten? Wat zou u in dit geval 
doen? Voor hoe lang hebben ze zuurstof?  
Veel vragen waar op dat ogenblik geen 
antwoord op was. De tijd verstreek en 
dat is over het algemeen geen goed te-
ken. Ja je kunt een onderzeeboot ongeval 
overleven als er aan een aantal, ons allen 
bekende voorwaarden, wordt voldaan. 
Maar we weten ook dat tijd cruciaal is. 
Een grote reddingsactie komt van de 
grond. Maar niemand kan vertellen waar 
gezocht moet worden. De Oceaan is in 
het zoekgebied niet in detail in kaart ge-
bracht. Hierdoor is het zoeken naar elk 
contact dat met sonar in beeld wordt ge-
bracht, tijdrovend. Na ruim een week laat 
de Argentijnse marineleiding weten dat 

er vermoedelijk geen zuurstof meer in de 
boot is, als deze nog in takt is. Daarmee 
zijn de overlevingskansen van de 44 be-
manningsleden gereduceerd tot bijna nul. 
Na 2 weken wordt het intensief zoeken 
naar overlevenden gestaakt. Tot op he-
den is de San Juan nog niet gelokali-
seerd. Wel is weer duidelijk geworden 
dat de internationale  onderzeebootge-
meenschap snel in actie kan komen bij 
onderzeebootongevallen. Helaas heeft 
het in dit geval niet geleidt tot het vinden 
en eventueel redden van de San Juan en 
haar bemanning. 
Wat er gebeurd is blijft speculatie. Er 
zouden problemen zijn met het snuiver-
systeem, de batterijen zouden ontploft 
zijn en de botsing met een ander schip 
worden onderzocht. Laten we hopen dat 
er in vredestijd, over de hele wereld, 
geen onderzeeboten zullen vergaan met 
verlies van bemanningsleden. Onderhoud 
en training zijn daarin cruciaal voor de 
veiligheid van varen op zee en op diepte. 

Mocht u nog verhalen hebben en deze op 
papier willen zetten, zijn we natuurlijk 
erg blij met deze kopij. Het blad is im-
mers alleen een leuk blad als u de verha-
len deelt met uw mede verenigingsleden. 
Zij kunnen tenslotte uw verhalen en fo-
to’s op waarde schatten. En zo komen er 
hopelijk weer meer verhalen los. 
Ik hoop dat u weer met veel plezier zult 
lezen in deze uitgave.  
 

De Redactie 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

        
16 december 2017 H.C. Besançon 86 jaar  Ijmuiden 
6 januari 2018  A.T. Kalf  79 jaar  Utrecht  
23 januari 2018 R. van Wely 100 jaar  Rotterdam 
13 februari 2018 T. Helder 74 jaar  Den Helder 

 
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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Wat Deden De Boten In 2017 

Walrus is de boot die het eerst vertrekt in 
2017. Onder leiding van commandant 
Berend vd Kraats gaan op maandag 30 
jan de trossen los. Het is een korte oefen-
reis naar Noorse wateren. Hoofdonder-
deel van de reis is de COQCEX oftewel 
de eyes-only fase van de Nederlandse 
commandantenopleiding. Onder de peris-
hers is 1 Nederlander. De Noorse haven 
Bergen wordt aangedaan van 3 t/m 5 fe-
bruari. De terugkeer te Den Helder is op 
17 februari.  
Daarna wordt het rustig voor boot en be-
manning. Een geplande periodieke dok-
king vanaf medio maart tot aan het zo-
merverlof houden de boot tegen de kant. 
Op woensdag 21 september vertrekt 
Walrus weer naar zee. Commandant Be-
rend vd Kraats is afgelost door Jan-
Willem Vroegop. Ditmaal een oefenreis 
in Noorse wateren. De havens Stavanger 
en Oslo worden respectievelijk op 25/26 
september en 27 t/m 31 oktober aange-
daan. Op 3 november keert de boot terug 
te Den Helder.  
Derde en laatste reis van het jaar begint 
op zondag 19 november. Reisduur dit-
maal dik 2 weken en een gepland haven-
bezoek Plymouth (UK) 24 t/m 26 no-
vember. De reis staat volledig in het te-
ken van ondersteuning aan FOST. (Flagg 
Officer Sea Training). Terug te Den Hel-
der stond gepland op 2 december en al-
dus geschiedde.  

Klein onderhoud aan de boot, compensa-
tie en winterverlof sluiten het jaar voor 
de bemanning af. 
 
Zeeleeuw vertrekt op 15 februari naar 
zee. De reis duurt circa 6 weken en staat 
volledig in het teken van O.T. & E. Oefe-
nen, Trainen en Evalueren. Een opwerk-
team vaart de eerste dagen mee om de 
bemanning op stoom te brengen v.w.b. 
brandbestrijding en averij. Als uitvalsba-
sis wordt de steiger bij het Noorse Ulsnes 
gebruikt. Na deze periode wordt het oe-
fengebied verlegd naar schotse wateren. 
Een havenbezoek Faslane van 24 t/m 28 
februari staat geprogrammeerd. Na dit 
havenbezoek wordt de reis voortgezet 
door de Irish sealanes naar de southcoast 
exercise areas ten zuidwesten van het 
Verenigd Koninkrijk. Een havenbezoek 
Plymouth is gepland van 9 t/m 12 maart. 
Terugkeer in Den Helder is op 24 maart.  
Na een korte binnenligperiode vertrekt 
de boot op 21 april weer naar zee. Een 
prachtige reis in het verschiet met als 
eerste haven San Juan (Puerto Rico) van 
7 t/m 9 mei. Daarna een tweetal haven-
bezoeken aan Willemstad Curaçao. Resp 
12 t/m 13 mei en 19 t/m 23 mei. Vanuit 
het Caribisch wordt koerst gezet richting 
Port Canaveral (USA) met havenbezoe-
ken van 30 mei t/m 1 juni en 7 juni t/m 
10 juni. Als het programma is afgewerkt 
wordt koers gezet naar het Canadese Ha-
lifax. Deze haven wordt aangedaan van 
17 t/m 18 juni. Commandant Erwin 
Ruijsink wordt afgelost door LTZ1 Men-
no Mertens. Na het havenbezoek Halifax 
wordt koers gezet richting Europa. 
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Via IJsland waar nog wordt deelgenomen 
aan een NATO oefening keert de boot op 
3 juli terug te Den Helder.  
Na een welverdiend zomervelof begint 
reis 3 van het jaar op 27 september. Deze 
reis staat volledig in het teken van het 
OG (operationeel gereed) brengen van de 
boot. De reis begint in Noorse wateren 
met wederom Ulsnes als uitvalsbasis en 
een havenbezoek Stavanger van 6 t/m 9 
oktober. Faslane wordt aangedaan van 12 
t/m 16 oktober en als laatste haven van 
de reis Plymouth van 9 t/m 12 november. 
Op 15 november keert Zeeleeuw terug te 
Den Helder. OG. (Operationeel Gereed). 
 
Dolfijn ligt het gehele jaar 2017 nog bij 
de DMI.  
 
Bruinvis vertrekt op 1 maart naar zee. 
Onder leiding van commandant Menno 
Mertens fungeert de boot als platform 
voor de SMCC. De Nederlandse com-
mandanten opleiding. Het oefengebied 
is, zoals gebruikelijk, de Britse wateren. 
Echter voordat de SMCC begint werkt de 
boot een FOST periode af met een ha-
venbezoek Plymouth van 10 t/m 12 
maart. Op 13 maart embarkeren de peris-
hers en teacher en vertrekt de boot rich-
ting Faslane waar op 26 maart afgemeerd 
wordt om vervolgens op 27 maart weer 
te vertrekken. Van 9 t/m 12 april ligt de 
boot wederom te Faslane. Op 16 mei 

keert de boot terug te Den Hel-
der. Voor Bruinvis is deze reis 
tevens de laatste van het jaar 
2017.  
 
Mercuur vertrekt op 29 mei 
voor het eerst sinds dik 2 jaar 
weer naar zee onder leiding van 
LTZ1 Rik Woertman. Het schip 
heeft een pittige onderhoudspe-
riode achter de rug. Deze eerste 
reis staat in het teken van de 
adelborstenkruisreis en brengt 
het schip naar Czczecin (Polen)
van 2 t/m 3 juni, Warnemunde 
van 10 t/m 12 juni, Kiel van 16 
t/m 18 juni, Wilhelmshaven van 

1 t/m 2 juli en Stavanger van 7 t/m 9 juli. 
Het schip keert op 14 juli terug te Den 
Helder. 
De najaar reis reis staat volledig in het 
teken van ondersteuning aan het op-
werktraject van Zeeleeuw. Op 29 sep-
tember vertrekt het schip naar zee om op 
15 november gelijktijdig met Zeeleeuw 
terug te keren te Den Helder.  
 

Met dank aan BuOps OZD 
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Ontmoeting Nijmeegse 4Daagse 

De eerste Nijmeegse Vierdaagse die ik 
liep, was in 1993 samen met een oud-
collega uit Indië, Rein Minnema. Met 
Rein verveelde je je nooit. Rein was an-
ders altijd rustig, maar in dit soort om-
standigheden graag uitbundig genietend, 
wat zich uitte in veel en luid praten, bij-
voorbeeld door tegen mannen die langs 

de weg 
zaten te 
rusten, te 
roepen: 
“kom 
mannen, 
jullie 
zijn er 
nog niet: 
Mad-
joe”! 
Een man 
die eerst 
een 
eindje 
achter 
ons liep 

en alles wel mee moest luisteren, kwam 
naast ons lopen en zei: “dag heren, mag 
ik met jullie meelopen? Jullie hebben 
precies mijn tempo en ik luister graag 
naar jullie verhalen”. Die verhalen waren 
belevenissen uit onze Indië-tijd en uit de 
tijd dat Rein in Korea pelotonssergeant 
was. Zo van: “weet je nog van toen en 
van dat en was jij er ook bij toen we . . . . 
“ en “ik heb hem toch eens een keer ge-
knepen”. 
 
De man, alhoewel wat kleiner dan wij, 
had geen moeite met ons tempo, Wij be-
trokken hem in onze gesprekken en bij 
aankomst vroeg hij, “vinden jullie het 
goed als ik morgen weer met jullie mee-
loop? Jullie lopen lekker en jullie verha-
len vind ik prachtig, ik ben Piet de Jong”. 
Wij noemden onze namen en vonden het 
uiteraard prima. 
Hij vertrok met een taxi en de volgende 
morgen was hij weer met een taxi op de 
afgesproken plaats. Rein zei: “Zó zó, 
weer met de taxi, die Piet heeft schijn-
baar goed geboerd”. Hij riep: Hé Pietje, 

hier moet je zijn. Mooi op tijd jonge, we 
gaan meteen op stap”. Onder het lopen 
kwamen toen ook van hem wat verhalen. 
Hij bleek in de oorlog op een duikboot te 
hebben gevaren: linke soep! 
Gaandeweg vertelde hij ook dat ze ver-
schillende Japanse schepen hadden ge-
torpedeerd en ook dat ze overlevenden 
na zo’n torpedering oppikten en moesten 
proberen deze zo gauw mogelijk aan een 
geallieerd schip over te dragen, omdat 
een duikboot niet berekend was op pas-
sagiers. 
Zo hebben we vier dagen samen gelopen. 
Het was “ouwe jongens krentenbrood”. 
Onderweg kwamen wij met onze verha-
len over Indië, Korea en de tijd in Steen-
wijk en Havelte, waar Rein na zijn Kore-
atijd als adjudant had gediend. Pietje – 
zo noemde Rein hem steeds – vertelde 
over zijn marinetijd. 
Op de vierde dag namen we afscheid. Hij 
zei: “Bedankt mannen, ik heb vier fantas-
tische dagen met jullie gehad. Ik voelde 
me weer even in mijn marinetijd. Trou-
wens, ik ben ook nog een tijdje jullie mi-
nister-president geweest”. 
Wij: . . . . . . . hè !! ?? 
 
In die vier dage wisten wij niet wie Piet 
de Jong nu eigenlijk was. Ja, dat hij op 
duikboten had gezeten, de oorlog had 
overleefd en onder het lopen goed kon 
vertellen, maar meer niet. 
Fantastische Kerel ! 
 

Dick van der Sluis 
Oud sergeant carrierpeleton 

(Met dank aan Govert Leeuwenburgh) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9qag3-nYAhVBJlAKHbr2ADYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhl.52hrtt.com%2Fhtml%2Fnews%2FB1468486933928.html&psig=AOvVaw2UszQuZdg-dd8BnnrpSXc7&ust=1516647627206541
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De eerste Engelse badge ter onderschei-
ding van de Onderzeedienst werd geïn-
troduceerd in 1958. Hij werd gedragen 
op de linker mouw van het uniform. Het 
was vooral bedoeld voor de manschap-
pen. Die waren er echter niet trots op. Ze 
omschreven de badge als een “zwangere 
knakworst” of “knakworst op stok”. 
Slechts weinig opvarenden droegen de 
badge.  

De badge werd in 3 versies uitgevoerd. 
Een geborduurde onderzeeboot van goud 
of rood op donkerblauw, en eentje blauw 
op witte stof.  
 
Officieel werd de badge niet uitgereikt. 
Degenen die hem wilde dragen konden 
hem op eigen kosten aanschaffen. Waar-
schijnlijk was dit mede de reden dat hij 
niet populair werd. 
 
Toch hadden ook de Engelsen behoefte 
aan een onderscheiding voor personeel 
op onderzeeboten. Op 15 juli 1971 werd 
de eerste officiële “flipper “, the subma-
rine pin, uitgereikt. Het was een ontwerp 
dat was afgeleid van  het Australische 
onderzeeboot insigne. Het ontwerp is een 
onklaar anker  onder de St. Edwards 
kroon. Met daaronder twee naar elkaar 
toe zwemmende dolfijnen. Ook deze 
kreeg al snel een bijnaam. Vanwege de 
naar elkaar toe zwemmende dolfijnen die 
elkaar met de snuit raken, werd het 
“Kissing Dolphins'”. Ondanks deze on-
eerbiedige bijnaam, wordt hij tot op de 
dag van vandaag met veel trots gedragen. 

Meer gebruikelijk is het tegenwoordig 
om te spreken van “Dolphins”. 

 
In tegenstelling tot onze flipper, wordt de 
Engelse flipper gedragen op de linker 
borst,  -boven- de medailles en batons. 
 
Anders dan bij onze Marine, hebben de 
Britse manschappen nog een herkenning 
in hun uniform. De matrozenmuts die bij 
ons het opschrift: “Koninklijke Marine” 
draagt, heeft bij de Royal Navy de naam 
van het schip waarop wordt gediend, of 
het onderdeel waar wordt gediend.  

Voor de Onderzeedienst is dat “H.M. 
Submarines”. 

Red.. 

Britse Flipper 

http://unbeatenblog.weebly.com/uploads/1/1/5/0/11500970/5884106_orig.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiupv6I6J7ZAhUrsaQKHf2LDSsQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.royalnavy.mod.uk%2F&psig=AOvVaw093iudUSQQkalYTZoJvmHD&ust=1518471045563988
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mogelijk te houden. Alleen bij inspecties 
ging het ding af om de admiraal geen al 
te rooskleurig idee te geven van het on-
derwaterbedrijf. Zodra waren de autori-
teiten echter niet verdwenen of met vaste 
hand werd het knopje omgedraaid en 
kwamen de dekens weer te voorschijn. 
Dat was in vredestijd. In oorlogstijd 
strooiden de vijandelijke geruispeilers 
roet in het eten. Bovendien zat er een 
gemene adder onder het geraas, die toe-
beet in het geval van Hr.Ms. O 19 - daar-
mee naast het stof echt gif in de maaltijd 
spoot. De vijand liet een dekkend salvo 
vallen op de stilliggende boot. Zij weer-
stond de krachtproef op lovenswaardige 
wijze, maar de koelmachine niet. De 
koolzuurgassen, die omsloten door hun 
leidingen zo'n zegen Londen versprei-
den, brachten in vrije toestand verderf 
door het gehele schip. 
 
Het was aan dit geval dat we dachten, 
Kees Brinkhuis en ik, op de bodem van 
de Java Zee. 
Kees Brinkhuis was ons nieuwe Hoofd 
Machinekamer, een jaargenoot van me 
en een groot vriend. We stamden beide 
uit het kleinste jaar dat de Marine ooit 
gekend heeft - het schamele restant dat 
een miskende Marineleiding wist weg te 
smokkelen voor een destijds weer eens 
heersende hevige bezuinigingspolitiek. 
 
Als veel dingen, die moeite hebben gebo-
ren te worden, waren we sterk geworden. 
Als veel dingen die klein zijn, waren we 
hecht en trots op ons zelf. 
 
Daarom deed het me zo oprecht veel ge-
noegen, toen ik die rare snorrebaard aan 
boord zag stappen. Hij had de gehele 
oorlog op varende boten gezeten (of be-
ter gezegd: ópgezeten om boten varende 
te houden) en klampte zich vast aan de 
nieuwe "Zwaardvisch" met de ongeken-
de weelde van betrouwbare machines. 
 
De reis begon slecht. 
Ter hoogte van Exmouth Gulf liepen we 
in een orkaan, zoals die in dat jaargetij-

ALLERHANDE OP  
DE 6e PATROUILLE 
 

1. Q-SCHIP 
 

De "Zwaardvisch" werd in het droogdok 
afgelost door de andere Nederlander. 
Terwijl wij bezig waren geweest de bloe-
metjes buiten te zetten, had onze landge-
noot die - niet zo opzichtig als wij, maar 
gestadig - successen boekte, een onder-
vinding opgedaan, die gemakkelijk zijn 
laatste had kunnen worden. 
 
Na het in de Java Zee tot zinken brengen 
van een geëscorteerd schip, was Hr.Ms. 
O 19 op de bodem gaan liggen. Deze me-
thode heeft het voordeel dat de schroeven 
gestopt kunnen worden en het schip dus 
geluidloos wordt. Het nadeel is echter, 
dat als er ergens een klein lucht- of olie-
lekje is, dit na enige tijd een duidelijk 
kenbare plek aan de oppervlakte geeft. 
En als 's vijands aandacht daardoor ge-
trokken wordt, is ook verder elke bom 
een daalder. 
 
Het was echter donker. Commandant 
Drijfhout van Hooff hoefde dus niet bang 
te zijn op deze wijze zijn plaats te verra-
den. De uitmuntende Japanse geruispei-
lers baarden op dat ogenblik de grootste 
zorg. 
De list scheen te gelukken. Het gevaar  
scheen geweken en Janmaat kreeg dus 
honger. Nooit zal het bewezen kunnen 
worden, maar het is niet onmogelijk, dat 
het rinkelen met kommaliewant de vijand 
weer op het spoor bracht. Als de O 19 
geen vóóroorlogse Nederlandse onder-
zeeboot was geweest zou het haar onder-
gang betekend kunnen hebben. Aan de 
andere kant was juist het feit, dàt het een 
Nederlands product was, de aanleiding 
tot een zeer onaangename ervaring. 
 
Wij, Nederlanders, hadden namelijk een 
pracht van een koelmachine aan boord 
van onze onderzeeboten. Wij plachten 
deze dag en nacht te laten draaien om de 
temperatuur in de boot zo aangenaam 

Stuifzeetje Over P322 (deel-6) 
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de kunnen voorkomen op de Noord-
Westkust van Australië. 
Hoger dan op de Noorse kust waren de 
golven, doch niet zo koud; zee na zee 
stroomde door het luik naar binnen. We 
moesten gaan bijliggen. De gierende 
wind schuurde het gezicht met het zand 
dat er in zat. De bruin-rode hemel boven 
Australië voorspelde onheil. 
 
Het viel wel mee. 
Een dag later bedaarde de zee; twee da-
gen later was zij spiegelglad. Binnen-
boord echter was een defect geconsta-
teerd dat alleen hersteld kon worden als 
van buitenaf een opening onder de water-
lijn gestopt kon worden. Het betekende 
het al of niet op patrouille gaan. 
 
Er waren veel liefhebbers om het karwei-
tje op te knappen. Niet zo zeer met het 
oog op de patrouille als wel om het werk 
zelf. Vanaf het ogenblik, dat hem het 
"ontsnappen uit een gezonken boot" 
wordt bijgebracht ligt het duiken de on-
der-zeeman na. 

Ik zelf was een in Amerika zonder vest 
of wat, van dertig meter diepte opgeko-
men (in een oefentoren, wel te verstaan, 
met water dat op lichaamstemperatuur 
gehouden werd) en was me zeer bewust 
van deze vaardigheid. 
 
Als laatste ging Claus naar beneden, on-
ze kampioen duiker. Er waren er aan 
boord, die geloofden dat Claus tien mi-
nuten onder water kon blijven. Met stop-
horloges hadden zij het nagegaan en ge-
controleerd dat hij niet onder het schip 
doorzwom om aan de andere kant weer 
boven te komen. Zij die het schip (en 
Claus) beter kenden, wisten dat hij daar 
beneden zijn pezige schouders in een 
open waterinlaatgat van een tank wrong 
om uit de lucht die in de tank zat en 
waarop het schip dreef zijn bescheiden 
portie te happen. 
 
Maar ook zonder de hulp van de hoofd-
tanks was het niet te geloven. Na enige 
tijd, toen wij al het gevoel begonnen te 
krijgen dat zelfs Claus zou falen, klonk 

spookachtig kloppen tegen het 
schip. De prop zat kennelijk. 
Toen werd het stil en verwacht-
ten we hem boven; maar in 
plaats daarvan begon het klop-
pen opnieuw. Weer stilte en 
weer kloppen. Tot vier keer toe. 
Daarna pas verscheen hij. 
 
Het was maar zelden dat Claus 
geen grote mond voerde; dit was 
één van die gelegenheden, nu 
was hij stil, zeker van zijn tri-
omf. Met de hamer aan de pols 
gebonden, werd het magere li-
chaam aan boord gehesen. De 
"Zwaardvisch" kon op patrouille 
gaan. 
 
Het gepeperde Straatje gaf ons 
ditmaal geen moeilijkheden. Op 
de hoogte van de Masalembo's 
echter, even bezuiden de plaats 
waar we de mijnenleggers had-
den laten zakken, kruisten we 
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opnieuw het pad van een zwaar be-
schermd konvooi. Zoals gewoonlijk was 
het van Hattem die de rookwolken ver-
kende. Het was in de voormiddag en we 
voeren aan de oppervlakte om op tijd op 
ons patrouilleterrein bij de Malakkakust 
te arriveren. 
Vanzelfsprekend doken we en deden een 
onderwater-aanval. 
Het konvooi bestond uit één grote en 
twee kleine MARU's, beschermd door 

een overdreven escorte. De Japanners 
waren wakker geschud in de Java Zee. 
Nog voordat we ons salvo konden vuren 
cirkelde er een groot vliegtuig boven ons 
en schoot een jager recht op ons af. Meer 
uit zelfverdediging dan uit andere over-
wegingen, vuurde de commandant drie 
torpedo's op de jager. Ze troffen hem 
niet, doch wel beïnvloedden zij zijn aan-
val. Dicht als hij bij ons zat, had dit een 
opgelegde kans voor hem behoren te 
zijn; de dieptebommen die kwamen, la-
gen echter onzuiver. 
Tot onze verrassing hoorden we na het 
geweld van de eerste explosies nog een 
zacht en dof geluid. Claus, die braaf door 
had zitten tellen, rapporteerde: 3 minuten 
en 23 seconden. Hetgeen klopte met de 
afstand tot het oorspronkelijke doel, het 
grote koopvaardijschip. 
De vijfduizend tonnen, al waren zij 
slechts "waarschijnlijk" gaven een licht-
puntje in de donkere vijf uren die kwa-
men. Het was prettig om iets te hebben 
om op terug te zien, om te kunnen besef-

fen dat het niet voor niets geweest was. 
Laat in de middag leek het er op of de 
vijand de jacht opgaf. De jagers spoed-
den zich terug naar de rest van het con-
vooi, alleen het vliegtuig kraalde nog wat 
in de lucht. Aan alles komt tenslotte een 
einde. Dat gevoel hadden we. 
 
Nauwelijks echter waren de torpedo's 
nageladen of uit het snel slecht wordende 
licht kwam een vreemdsoortig vaartuig te 

voorschijn. Het zag er uit als een 
grote doos die op het water dreef en 
had wel wat van een vliegdekschip. 
We vonden het wat vreemd, dat het 
zo geheel zonder bescherming voer 
op een plaats waar die ochtend een 
onderzeebootaanval had plaats ge-
had - en met zo weinig vaart. Maar 
het kon natuurlijk, dat zijn begelei-
ders mee hielpen zoeken naar ons 
en op een verkeerde plaats aan het 
zoeken waren. 
 
Likkebaardend snelde de 
"Zwaardvisch" nader. 

Hoe dichter bij we kwamen, hoe wan-
trouwender de commandant werd. Ten-
slotte vuurde hij niet meer dan twee tor-
pedo's. Nauwelijks waren ze los of het 
doel begon links en rechts met lichtgra-
naten te schieten en met zoeklichten te 
seinen. De torpedo's gingen onder het 
doel door. Toen wisten we zeker, dat het 
iets bijzonders was: een Q-schip - een 
onderzeebootaanval. 
 
Zodra het donker genoeg was, maakten 
we leeg en trachtten boven water weg te 
komen uit deze onprettige situatie. Er 
was geen schijn van kans op. Dichtte en 
zwarte rookwolken uitbrakende, liep het 
nu zelf jager geworden doel, snel op ons 
in. Een merkwaardige metamorphose had 
zich aan hem voltrokken; lang en smal 
was het silhouet nu, laag op het water 
liggend. 
In een schroefduik doken we weg, als 
een dronken kerel zo slingerden we in 
het rond. Het mocht niet baten; elke keer 
opnieuw werden we gevonden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ5rTB5unYAhWBmLQKHaYFCsgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fww2today.com%2F29th-october-1942-the-hell-of-a-japanese-prison-ship&psig=AOvVaw2dINyQGBVm58WWOQWYaGb1&ust=1516649
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Wat deze jacht onderscheidde van voor-
gaande, was het gevoel dat we nu met 
een specialist te maken hadden. We 
hoorden hem niet voordat hij boven ons 
zat en dan maar heel even, heel zacht en 
heel behoedzaam. In tegenstelling met de 
wild aanstormende voorgangers ruisten 
deze schroeven rustig en bedaard en 
daardoor veel boosaardiger. De klappen 
kwamen harder aan. Deze jager had het 
stempel van Nippon zelf op zich. 
 
De "Zwaardvisch" werd van voren te 
zwaar. We gingen over tot trimmen met 
personeel. Een man op zijn tenen van 
voor naar achter maakte minder lawaai 
dan de pomp, die het trimwater door de 
leidingen persen moet. 
Tenslotte zaten ze vrijwel alle vijftig op-
gepropt in de hekbuiskamer, waar zelfs 
de kleinste niet rechtop konden staan. En 
nog steeds zat onze belager ons op de 
hielen. 
Soms dachten we, als we een tijd lang 
niets hoorden, dat we hem afgeschud 
hadden. Juist op die ogenblikken kwam 
dan weer dat korte teken van leven, alsof 
hij onze gedachten raden kon en zeggen 
wilde: "al houd je op met ademen, ik zal 
je weten te vinden". 
 
De commandant besloot op de bodem te 
gaan liggen. We moesten enige ampères 
overhouden in de batterij. Eén uur na 
middernacht kwamen we neer in een 
fraaie landing. We voelden dat de vijand 
het wist. Wij zetten alles af; hij ook. Wij 
lagen op tachtig meter water, hij boven 
ons in de koele nachtbries te wachten op 
de dageraad en de alles beslissende lucht-
belletjes of olievlekken. Een ieder moest 
naar zijn kooi om zuurstof te sparen. 
 
Drie man bleven er op: de chef, de ge-
ruispeiler en ik. Hoeveel man er sliepen 
weet ik niet. Ze waren uit hun kooi ge-
kropen en op het "dek" gaan liggen om 
wat meer lucht boven zich te hebben. 
Kris-kras lagen ze door elkander op de 
smalle gang door het schip. 
"Als kakkerlakken die gegast worden", 

dacht ik, "die kruipen ook uit alle hoeken 
en gaten." 
 
Het was een dramatisch schouwspel: hier 
en daar slechts brandde een zwakke lamp 
- dat spaarde de ampères en kwam de 
temperatuur ten goede. Het was moeilijk 
om een rondje te maken zonder op men-
sen te trappen. Er waren er die werkelijk 
sliepen en luidkeels snurkten, maar er 
waren er ook die de ogen gesloten hiel-
den en alsmaar dachten: O God, help ons 
- O God, help ons - O God, help ons ...... 
 
In de centrale zat Bertus aan de geruis-
peiler. Op de dag dat we uitvoeren was 
hij een biertje gaan kopen en iedereen 
dacht, dat hij het schip zou achter-zeilen. 
Men wilde een patrouille de was opstu-
ren om hem op te halen, maar ik wist dat 
hij op tijd terug zou zijn. En Bertus liet 
me niet in de steek. 
Een kwartier voor tijd kwam hij niet ge-
heel zeker van zichzelf de valreep af met 
een bundel zeekaarten onder zijn arm en 
kijkend of hij van de prins geen kwaad 
wist. 
Zeer terecht had hij er nog steeds ver-
zwaard arrest van. 
"Wat een scherts", moest ik denken, ter-
wijl ik over de slapende lichamen stapte, 
die zuchtten onder het zwaarst arrest van 
hun leven: "een beetje inkt op een blad-
zijde van het rapportenboek". 
Ergens in de Midlands van Engeland ge-
dijden twee wezentjes die hem op dat 
ogenblik heel wat zwaarder moesten we-
gen. Bertus z'n tweeling, waar hij zo trots 
op was; een jongen en een meisje, gebo-
ren voor de "Zwaardvisch" uit Engeland 
voer. 
 
In het officiersverblijf zat de chef op zijn 
stoel, de enige met armsteunen. Zijn 
maag hing over zijn riem; er zaten drup-
pels in zijn wilde snor. 
"Dit is de eerste keer", fluisterde hij "dat 
ik Hollandse Jannen twee maaltijden heb 
zien missen, zonder dat ze reclameer-
den". 
Geweldige kerel is Kees, de schrik voor 
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een ieder die hem niet kent. Ik ging er bij 
zitten, mijn armen uitgebogen om de 
stoel niet nat te maken. 
 
We fluisterden over de O-19. Hoe daar 
het machinekamer- en monteursperso-
neel was flauw gevallen, weggedragen, 
bijgebracht, aan het werk getogen en op-
nieuw was flauwgevallen, Sommigen tot 
drie keer toe. 
Hoe het schip tenslotte leeg had moeten 
maken en aan de oppervlakte, dank zij 
zijn superieure snelheid ontkomen was. 
Een triomf voor de Hollandse scheeps-
bouw. We spraken er niet over hoe dat 
moest met onze dertien knopen. We spra-
ken over Pim Kiepe, die kampioen-chef 
van de onderzeedienst, die ons op de 
Maidstone het verhaal had opgedist, op 
de manier zoals alleen hij dat kon. Zijn 
vrolijke ogen hadden daarbij geglinsterd 
van de levenslust en van de eerste borrel. 
 
Dat bracht ons op een gedachte. 
 
Het dagelijks rantsoen rode wijn (voor de 
vitaminen) was er bij 
ingeschoten - een onver-
geeflijke nalatigheid. 
Langzaam zippend ge-
noten wij van het zure 
Australische vocht, ook 
al sloeg elke teug weer 
ogenblikkelijk door alle 
poriën naar buiten. 
 
Bij het krieken van de 
morgen maakten we 
leeg. 
 
Op periscoopdiepte was er niets te zien 
van de vijand. 
 
Boven gekomen zag de uitkijk nog net 
het topje van de mast. 
Daar lag hij dus nog geduldig op ons te 
wachten, als een kat voor het muizen-
holletje. 
 
Maar de kat had geen rekening gehouden 
met de stroom. 

2. VLIEGTUIGBOMMEN 
 
"Niet kijken, maar zien", had ik tegen de 
nieuwe jongste officier gezegd, "juist op 
ogenblikken als deze -" en dat had hem 
de kijker tegen de ogen doen drukken en 
verwoed in het rond doen staren. Het was 
zijn eerste tocht op een onder-zeeboot. 
Vol onrijp enthousiasme was hij aan 
boord gestapt om tot zijn grote droefenis 
te ervaren, dat de praktijk anders was. 
 
Zoals elke besloten samenleving, koes-
tert het gilde van de onderzeebootlieden 
een afkeer tegen nieuwkomers. Is dit in 
de normale maatschappij al niets bijzon-
ders, bij ons wordt het gevoel versterkt 
door de wetenschap dat elke aanwas be-
tekent wat minder ruimte, wat minder 
waswater en wat minder zuurstof. Een 
extra jongste officier wil zeggen, dat een 
onderofficier zijn kooi uit moet om in die 
van een korporaal te kruipen en zo ver-
volgens, totdat tenslotte een lichtmatroos 
zich mokkend neervouwt in een inder-
haast opgeslagen noodbedje. Een extra 

jongste of-
ficier wil 
zeggen, dat 
het rant-
soen van 
twee mok-
jes waswa-
ter per dag 
verminderd 
moet wor-
den. Een 
extra jong-
ste officier 

wil zeggen, dat de queue voor de enige 
WC weer wat langer wordt. 
Neen, er is op een onderzeeboot heel 
weinig plaats voor twee linkerhanden in 
de bovenrol. 
 
Dat was al zo, toen wij "ouderen" onze 
opleiding kregen. De moderne "feut" had 
echter op harde wijze te leren, dat de oor-
log het proces nog heftiger deed verlo-
pen. Althans onze jongste officier leerde 
dat. 
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Na het knallen van de dieptebommen 
klonk gestaag het knallen der zweep, dat 
bedoeld was om hem tot meerdere 
krachtsinspanning aan te zetten. 
"Hij die kan - doet", zegt Bernhard 
Shaw, "hij die niet kan - onderwijst". En 
op een patrouilleonderzeeboot "kan" ie-
dereen. 
De vorige nacht nog had hij een ernstige 
misstap begaan. Op de Hondenwacht, die 
hij ondergeschikt deed aan mij, had hij 
blijk gegeven de nachtorders niet te ken-
nen. Ik had hem dus naar beneden ge-
stuurd om het nachorderboekje te bes-
tuderen. 
Niet echter voordat ik een blik geslagen 
had op de somber zwarte hemel, die 
groeide in het westen. Voordat de bui los 
breken, had ik berekend, zou hij wel 
weer boven zijn en kon ik naar beneden. 
"Hij moet het toch ééns leren", had de 
commandant gezegd, "laat hem maar zo-
veel mogelijk alleen staan". 
De eerste noodmaatregelen waren hem 
ingestampt; hij wist wat hij doen moest 
bij schip, vliegtuig of torpedo en hij wist 
dat de vaste redding te allen tijde onder 
aan de spreekbuis zat, klaar om naar bo-
ven te springen. 
 
Vol vertrouwen zag ik daarom de zwarte 
sluier over de hemel trekken en de ster-
ren bedekken, alsof die nooit meer te-
voorschijn moesten komen. Een goed 
begin voor de feut, dacht ik, terugden-
kend aan de negen jaar van verweren die 
achter mij lagen. 
Maar toe de eerste droppels begonnen te 
vallen was het op mijn hoofd dat ze neer-
kwamen. Als oliedruppels op het vuur 
vielen ze. Al hoger en hoger laaide de 
vlam. 
"Ordre - contre-ordre - désordre", moest 
ik alsmaar prevelen om niet uit te barsten 
door de spreekbuis. 
De bui dreef over, zoals alle buien dat 
doen. 
De sterren schitterden weer aan het fir-
mament alsof ze dat altijd gedaan hadden 
en nooit zouden ophouden te doen. Hun 
vrolijke boodschap drong niet door mijn 

doorweekte kleren. Daarbinnen was een 
grote gramschap tegen alles wat halfwas-
sen was. 
Jongste officieren in het bijzonder. 
 
Toen daarom in eentonige regelmaat de 
westelijke horizon opnieuw ontsierd be-
gon te worden door een donker wolkje, 
dat binnen ommezien van tijd zou groei-
en tot een dreigende hemel, kon ik het 
niet langer houden. 
"Beneden!" ging het door de spreekbuis. 
"Boven?" kwam het terug. 
"Vraag de jongste officier ogenblikkelijk 
hier te komen". 
Iets te hard was de toon 
misschien. 
 
"Wat in 's hemelsnaam 
voer je uit?" werd het ver-
schrikte hoofd toegewor-
pen, dat in het luik ver-
scheen. 
Stamelend kwam het er 
uit (of was het stame-
lend?): 
"U had toch gezegd dat ik 
het nachtorderboekje moest bestuderen; 
daar ben ik nog lang niet klaar mee". 
Vanaf de 23ste november 1943, de da-
tum van indienststelling, meer dan een 
jaar geleden, elke nacht die de 
"Zwaardvisch" gegeven was, had de 
commandant zijn orders uitgeschreven, 
zo belangrijk op de voorgaande avond en 
absoluut waar-deloos de volgende mor-
gen. 
Deze vierhonderd en zoveel stukken ge-
schiedenis zat de feut te bestuderen; op 
zijn gemak in de centrale, droog en mis-
schien wel onder het genot van een mok 
warme koffie. Aan de nacht van de 16de 
februari 1945, de enige nacht waarvoor 
zijn oudste officier zich bijzonder inte-
resseerde, was hij nog lang niet toegeko-
men! 
Gelukkig was het niet te laat om hem er 
een idee van te geven. 
 
Toen het leed eenmaal geleden was, 
moest ik er toch in mijn vuistje om la-
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chen. Hijzelf keek echter nog steeds of 
zijn laatste oortje versnoept was, toen hij 
tegen kwart voor twaalf op de volgende 
dag op de brug kwam om af te lossen 
voor de achtermiddag. 
We lagen boven water nabij Poeloe 
Tenggol op de kust van Mallakka. Het 
wachten moe, had de commandant beslo-
ten om aan de oppervlakte te gaan varen 
om meer te kunnen zien. Sinds de laatste 
dieptebommen was het bovenglas van de 
voorperiscoop beslagen geweest. Twee 
torpedomakers werden in het topje van 
de periscoop-standaard gestuurd om te 
kijken of er iets aan te doen viel. 
 
De lucht was volkomen bedekt, de wol-
ken hingen laag. Het was ideaal weer 
voor de grote vijand - het vliegtuig. De 
vier uitkijken speurden ingespannen de 

hun aan-
gewezen 
sectoren 
af; de ra-
dar draai-
de zonder 
ophouden 
in het 
rond. We 
hadden 
echter na 
de diepte-
bommen 
het idee, 
dat er wat 
mankeer-

de aan dit andeers zo feilloos werkende 
vliegtuig-waarschuwingsapparaat. En er 
waren acht man op de brug. 
"Niet kijken, maar zien", zei ik tegen de 
jongste officier, "juist op ogenblikken als 
deze -". 
Komen ze - had ik willen zeggen. 
Had ik mijn mond maar gehouden. 
De laatste woorden gingen verloren in 
een kreet van de bootsman, die naar ach-
ter stond uit te kijken. Ik had de duivel 
op zijn staart getrapt. 
"Weg wezen!" ging het naar boven en 
"drie calaxons door de spreekbuis". Open 
sloegen de vents van de hoofdtanks; zes 

paar fonteinen spoten meters hoog uit de 
luchtuitlaatgaten in de buik van het 
schip. Hr.Ms. "Zwaardvisch" begon te 
zakken. Met acht man op de brug en een 
geopend luik. 
 
Nu zijn dertig seconden ruim voldoende 
voor geoefend brugpersoneel, dat het 
schip onder zich weg ziet schuiven. Ik 
kreeg de indruk dat ze gewoon in het ge-
opende luik stapten en door de hoge 
schacht naar beneden vielen. Ook de 
jongste officier maakte handig gebruik 
van een gaatje en verdween pijlsnel; daar 
stak misschien toch een goed onderzee-
bootman in. De torpedomakers waren 
echter niet gewend aan het bedrijf. Clif-
ford, die anders aapachtig genoeg was, 
bleef klem zitten met zijn voet; de andere 
zag het vliegtuig en versteende in het 
luik. Ik moest hem naar beneden trappen. 
terwijl ik nog aan het luik hing, kwamen 
de bommen. vier stuks in totaal. 
 
Als een bokkig paard reageerde de nog 
niet geheel ondergedoken 
"Zwaardvisch". Mijn "luik is dicht" en 
het antwoord "mooi" van de Ouwe, klon-
ken enigzins voorbarig. We verwachtten 
andere gaten. 
Maar weer liet de "Zwaardvisch" ons niet 
in de steek. 
Hoewel de schade aanzienlijk was bleef 
hij naar zijn roeren luisteren. De Engelse 
telegrafist was gewond door het luik van 
de munitiebergplaats, dat tegen zijn dij-
been opgesprongen was. Normaal moest 
het luik door twee man getild worden. 
Dit was het enige ongeval. 
Materieel echter stonden de zaken er 
minder gunstig voor. Behalve de gebrui-
kelijke electrische defecten, was nu nog 
het gyrokompas buiten werking en mag-
netische richtingaanwijzers zijn zeer on-
betrouwbaar in een onderzeeboot - die 
dichte kooi van Faraday. 
 
Bovendien werden we de verdere dag 
verontrust door iets wat in de bovenbouw 
heen en weer rolde. Spoedig fluisterde 
men, dat het een onontploft bommetje 
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was. 
"Magere Hein zat in de spanten". 
 
Het was een beetje moeilijk om in slaap 
gesust te worden door dit eentonige ge-
luid, dat het zwakke wiegen van het 
schip onder water begeleidde. Even voor 
het leegmaken 's avonds hield het wiege-
lied op. Des nachts boven water konden 
we niets vinden - alleen het dikke glas 
van stuurboords-navigatielicht was ver-
dwenen. 
 
Op hetzelfde rondje bemerkten we dat 
het kanon onwrikbaar vast zat. 
De volgende nacht weigerde de bak-
boordsdieselmachine - de daarop volgen-
de bleek dat ook de stuurboordsmachine 
met zachtheid moest behandeld worden. 
Arme chef, het was weer uit met de rust. 
Het zat hem ook niet mee. Temidden van 
vijan-delijk  gebied, op duizenden mijlen 
van zijn basis, was de "Zwaardvisch" 
mank geslagen. We moesten trachten 
thuis te komen en op de schouders van 
de chef rustte een belangrijk deel van 
deze taak. 
 
Het wondde onze trots enigzins, 
dat we een escorte kregen. De 
Amerikaanse leiding was echter 
zeer voorzichtig met gevallen 
als deze. In hun schema, waarin 
zelfs een onderzeeboot was op-
genomen om de post rond te 
brengen door de Archipel, was 
het niets bijzonders. Zij zagen 
het niet als een overbodige luxe 
- de mogelijkheid bestond im-
mers, dat ook de laatste diesel 
het zou opgeven. In dat geval 
kon de begeleider de opvaren-
den overnemen en het schip vernietigen. 
Midden in Straat Karimata hielden we 
rendez-vous met U.S. Submarine 
"Charr", die van Amerika kwam en reeds 
63 dagen op patrouille geweest was. We 
konden de Yanks horen knarsetanden, 
toen we seinden dat we niet harder dan 
acht mijl konden lopen. Ze stelden zich 
veel voor van hun volgend oponthoud in 

 

Australië. Niettegenstaande het onge-
wenste uitstel, was de moederlijke zorg 
waarmede zij ons onder haar hoede nam 
roerend. Tot mijn verrassing vernam ik 
van haar oudste officier, die op de eerste 
dag per vlot naar ons toekwam om de te 
volgen tactiek te bespreken, dat Com-
mander Boyle de commandant was. Met 
"lieutenant" Boyle, een groot vriend van 
de Nederlanders, had ik twee jaar gele-
den op de andere kant van de aardbol (in 
de officiersclub te Philadelphia) een Co-
ca-cola met iets erin gedronken. 
Om hem te verwarmen voor de tocht te-
rug, schonken we de oudste officier een 
glas whiskey. Hollandse onderzeeboten 
zijn droog, doch niet zo droog als de 
Amerikaanse. Voor vlagvertoon wordt 
wel eens een flesje ontkurkt. 
Wie goed doet - goed ontmoet. 
 
De krachtproef was de Lombok Straat. 
We werden ontdekt door een Japanse 
jager; onze beschermer lokte die om de 
Noord. Even later stoof een andere Ame-
rikaanse onderzeeboot ons voorbij, op de 
hielen gevolgd door een tweede jager. 

We voelden ons niet erg gelukkig. 
Om meer vaart te lopen zetten we ook 
het kapotte been bij. Aan zijn eigen lot 
overgelaten hobbelde de manke 
"Zwaardvis" door het beruchte Straatje. 
Uit de lekke afvoergassenbuizen spoot 
een vonkenregen. Een schandalige verto-
ning voor een onderzeeboot, waar boven-
deks het roken zelfs verboden was. Met 

USS Charr - SS-328 
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natte dekens trachtten we het baken aan 
het vijandelijk oog te onttrekken. 
Halverwege in de Straat passeerden we 
een derde jager; duidelijk zichtbaar was 
hij met het blote oog. 
Hij bleef liggen. Onverklaarbaar vonden 
we het. 
Had hij genoeg gekregen van het drukke 

verkeer door de stille straat op deze 
maanverlichte nacht, of had ons gelukkig 
gesternte de Japanse brilleglazen besla-
gen? 
Een zucht van verlichting slaakten we, 
toen we het Nauw door waren en de wij-
de oceaan voor ons lag. 
Maar nog waren onze beproevingen niet 
ten einde. 
Achter ons tekende een donkere schim 
zich af en op hetzelfde ogenblik gaf de 
gewonde diesel de geest. Afgelopen was 
het gestamp: een misplaatste rust had 
zich meester gemaakt van de 
"Zwaardvisch". Traag kropen de lichten-
de waterbel-letje voorbij, zich vastkle-
vend aan de dikke huid van het schip. 
En de schim werd snel groter. 
Toen kwam het door de kortegolf-
luidspreker in onvervalst Amerikaans (en 
zelden heeft een taal mij schoner in de 
oren geklonken): 
"Is that you, Swoardfisch - I can see you 
now". 
Het was de Charr, die aan kwam stuiven. 

We hebben haar bedankt en gezegd, dat 
we het verder zelf wel konden. Zij draal-
de nog wat; daarna werd de roep van de 
wal te sterk. Als een pijl uit de boog 
schoot zij weg en verdween onder de 
kim. We hoopten dat zij wat voor ons 
over zou laten. Een week later, op de 
Hondenwacht, kwam de flap van Rott 
Nest-licht in zicht. 
Ik lag in mijn bed uit te rusten voor de 
vermoeienissen, die komen gingen. 
Op de brug stond de jongste officier, 
zelfstandig de wacht te doen. 
Hem was een rechterhand geschapen. 
Het regende. 
 
 
3. M.W.O.-schip 
 
De ban was geopend geweest en weer 
gesloten. Op de brede borst van de 
luitenant ter zee der eerste klasse 
H.A.W.("Kerel") Goossens prijkte 
de Militaire Willemsorde; het 
kruis met de geparelde punten, de 
hoogste onderscheiding die de 
Nederlandse militair kan worden 
gegeven. 
 
Perth was uitgestroomd om getui-
ge te zijn van dit evenement. Op 
het groene gras van het onderzee-
dienst-terrein, om ons heen ge-
trokken als een bonte bloemen-
krans stonden de toeschouwers. 
Het glanzende goud van de talrij-
ke autoriteiten stond geschakeerd 
tussen de vrolijke kleuren van de 
nog talrijker zomertoiletjes. 
 
Binnen deze kring was de bemanning 
van Hr.Ms. "Zwaardvisch" opgesteld, op 
twee gelederen met er voor de twaalf uit-
verkorenen. 
 
De commandant werd tot ridder geslagen 
door de Gezant van H.M. de Koningin in 
Australië, zelf een drager van het kruis. 
De Schout bij nacht Koenraad was be-
gonnen met zijn toespraak. 
Ik keek van achter tegen het grijze hoofd 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Officier_in_de_Militaire_Willems-Orde.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjblfaey5jZAhXNaVAKHdmADBcQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.mpa.gov.sg%2Fweb%2Fportal%2Fhome%2Fport-of-singapore%2Fservices%2Fcharts-tidal-info-atons-and-hydrograp
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van de Ouwe en dacht aan de ogenblik-
ken, dat ik het gezien had achter de peri-
scoop of oprijzend uit het luik. Ik zag het 
lange lichaam en herinnerde me de ogen-
blikken dat het dubbelgevouwen had ge-
legen in de veel te kleine kooi, als ik hem 
kwam porren voor het een of ander; of 
zittend op het veel te lage krukje in de 
centrale tijdens een dieptebomaanval. 
 
De commandant van een onderzeeboot is 
het begin, het vervolg en het einde. Zijn 
ogen zijn de enige die zien, zijn hersens 
de enige die denken, zijn heil de enige 
die telt. Zijn beleid wordt beschreven 
met een gro-
te B. 
 
Maar ook 
geen andere 
eenheid ter 
zee is er, 
waarbij de 
rest van de 
bemanning 
zo meeruikt 
aan het drie-
bloemige 
bouquet, dat 
de drager 
stempelt tot 
een Militaire 
Ridder. 
Moed, Beleid en Trouw. - Er is geen ont-
komen aan voor de overigen, die niets 
ander doen dan aan kleppen en kranen, 
roeren en handels draaien, wat zij geblin-
doekt kunnen en vol-automatisch. 
 
Daarom zijn we er allen trots op. We zijn 
een MWO-schip geworden en zo zijn er 
niet veel. 
In de eerste dagen van de oorlog bracht 
Hr.Ms. O-16, in een nachtelijke boven-
wateraanval, vier volgeladen troepen-
transportschepen tot zinken. Om vervol-
gens op een mijn te lopen, waardoor al-
leen een kwartiermeester overbleef om 
het na te vertellen. Haar commandant, de 
luitenant ter zee Bussemaker, kreeg de 
MWO-posthuum. Levensblije de Woff, 

die 36 uur gezwommen had, stond onder 
onze toeschouwers, nu bootsman en zeer 
vroom. 
 
Hr.Ms. K-14 was de tweede en leverde 
daarmee een topprestatie van de gealli-
eerde onderzeedienst. 
Op twaalf meter water, nauwelijks vol-
doende om onder te blijven, viel de on-
versaagde bol- en katogige commandant 
van Well Groeneveld een zwaar be-
schermd convooi aan. Zich niet bekom-
merende om de in woede ontstoken be-
schermers, bij tijd en wijle de drenkelin-
gen van de periscoop afstropende, ging 
hij door met lanceren totdat alle torpedo's 
verschoten waren en alle schepen gezon-
ken. Met uitzondering van het kleinste 
vaartuig, waarop de tot bijgelovige vrees 
gedreven jagers zich terugtrokken. 
Luitenant ter zee van Well Groeneveld 
verloor het leven bij het opblazen van het 
Marine-etablissement te Soerabaja. Het 
schip dat hij beroemd gemaakt had, 
Hr.Ms. K-14, was er nog. Hij bracht zijn 
oude dag door met kleine operaties en 
grote reparaties; hij lag vlak bij ons in 
Fremantle, onooglijk tussen de prachtige 
nieuwbouw. Nu en dan ondernamen 
Amerikaanse onderzeebootlieden een 
excursie er naar toe. Hoofdschuddend en 
niet begrijpend liepen zij door dit in hun 
ogen pre-historische scheepje. 
 
Wij, Hr.Ms. "Zwaardvisch", waren de 
derde onderzeeboot. Op het ogenblik dat 
de commandant de accolade ontving van 
de aanwezige ridders, voegden wij ons 
automatisch bij het roemruchte duo. 
De officier van de M.S.D. der 1ste klasse 
A.(Andries) de Vaal, ons oude Hoofd 
Machinekamer, kreeg de Gouden Leeuw. 
Terwijl de Schout bij Nacht hem toe-
sprak dacht ik aan de eerste keer dat we 
gejaagd werden. De "Zwaardvisch" was 
toen nog jong en vol jeugdgebreken; de 
roeren deden het niet en de luchtflessen 
lekten; hij zonk alsmaar dieper zonder 
dat wij onze pompen konden gebruiken. 
Toen, voor het eerst, trimden we met de 
mensen, die op de tenen van voor naar 



 

achter liepen - steeds meer totdat de hek-
buiskamer vol zat. 
En ik dacht aan die keer, dat hij onze stil-
le "Buikei Wilks", de tengere verbinder, 
die tijdens een patrouille nooit kon af-
gaan, een lavement had willen geven met 
een grote smeeroliespuit. Brave Wilks, 
misschien wel de aller-moedigste. Met 
zijn twintig jaren moederziel alleen over-
geleverd aan een stelletje boterhammen-
smeerders. Op leven en dood, waar en 
wanneer Their Lordships zulke wensten. 
Ik hoorde een gerucht achter me. Er man-
keerde wat aan de militaire discipline 
vandaag. De dag was kennelijk gevierd 
geworden. 
"De militair moet kant zijn", had de kapi-
tein van de mariniers ons geleerd toen ik 
nog adelborst was; "ronde zeelui - bah! 
Nullen zijn ook rond". 
De matroos Goedhart kreeg het Bronzen 
Kruis ten tweede male. Cor Goedhart of 
wel "de Kromme", dat was er zo één.   

De gehele oorlog, vijf jaar lang, had hij 
op onderzeeboten gevaren. Van alles had 
hij meegemaakt met zijn 25 jaren. De 
Middellandse Zee op Hr.Ms. O-24, de 
Noorse kust op de O-14 ten slotte de 
Oost bij ons. Twee jaar geleden in Gi-
braltar was hij nog wel een wat 
"moeilijk" geweest; sinds hij getrouwd 
was echter en vooral toen er een kleine 
Cor kwam, was er een grote rust in hem 
gezonken. Vanaf dat ogenblik was alles 
goed aan de "Kromme"; twee sterke han-
den, twee voetbalbenen, en snel reken-
hoofd; hij was rond. 
"Geef mij zulke nullen," dacht ik "die 
betekenen: vermenigvuldig dat wat voor 
mij staat met tien." 
 
Daarop werd ik zelf voor het front geroe-
pen. 
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Nationale Veteranendag 2018 

Op zaterdag 30 juni zal in 
Den Haag wederom de Nati-
onale Veteranendag 
(NLVD) worden gehouden. 
Al sinds 2005 wordt hier-
voor een manifestatie geor-
ganiseerd op het Malieveld. 
De Nederlandse veteranen 
lopen in defilé door de stad 
trekken en zullen daarbij aan 
de Koning een eresaluut ge-
ven. 
 
Sinds 2016 loopt er ook een peloton met 
20 veteranen van  de Onderzeedienst 
mee. In 2017 werd dit aantal verdubbeld 
tot meer dan 40 personen. De veteranen 
van de Onderzeedienst zijn een groeien-
de groep. Voor dit jaar zijn er al 50 in-
schrijvingen bij de organisatoren, Stich-
ting Onderzeedienst Veteranen, binnen. 
Velen die niet meelopen in het defilé, 
komen naar het Malieveld om weer even 
de onderzeedienst-sfeer te proeven en 
oude makkers te ontmoeten. 
 
Door een verandering in het aanmeldsys-
teem, van het Veteranen Instituut, het 
volgende:  
 
Om je voor het defilé in te schrijven, 
dien je voor 20 April 2018 in te loggen 

bij mijn VI. Iedereen die zich voor 12 
februari heeft aangemeld, dient zich hier 
dus OPNIEUW, individueel in te schrij-
ven. Voorbeeld voor ‘t keuzemenu van 
inschrijving zie foto 
 
De Nederlandse Veteranendag is dit jaar 
op Zaterdag 30-06-2018. 
Meer info: https://www.ozdveteranen.nl 
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USS Blueback (SS 581) 

Toen de USS Blueback in 1959 te water 
werd gelaten, was het de laatste diesel-
elektrische onderzeeboot die in dienst 
zou worden gesteld in de Verenigde Sta-
ten van Amerika. Van  de 3 in dienst ge-
stelde Barbel-klasse onderzeeboten is de 
Blueback het enig overgebleven exem-
plaar. De Barbel-klasse heeft model ge-
staan voor onze eerste druppelvormige 
onderzeeboot, de Zwaardvis klasse. (zie 
doorsnede op volgende pagina). 
 
De USS Blueback werd in mei 1959 te 
water gelaten en onder commando ge-
steld van Lt. Cmdr Robert Gauntier. 
 
Het is wel verwonderlijk dat de werf 
waar de Barbel-klasse werd gebouwd, 
nog niet eerder onderzeeboten had ge-
bouwd. Er was op de Ingalls Shipbuil-
ding corporation geen ervaring met dit 

type boten. Net als de Ingalls Shipbuiling 
corp., gelegen in het zuiden van de 
Verenigde Staten, Hadden ook andere 
werven in het zuiden nog nooit onderzee-
boten gebouwd. 
De laatste keer dat er in het zuiden on-
derzeeboten waren gebouwd, was tijdens 
de Amerikaanse burgeroorlog. Dat was 
de Hunley die in 1864 werd ingezet en 
zonk. 
 
Na de in dienst stelling op 15 oktober 
1959 onderging de boot een korte af-
bouwperiode. Daarin werd de bewape-
ning aangebracht en werd de bemanning 
getraind in het gebruik van de boot. 
Na deze periode ging de boot in 1960 
richting San Diego om daar de ‘harbour 
acceptance trails’ en de ‘sea acceptance 
trials’ uit te voeren (HAT en SAT). Te-
vens werd de de bemanning verder ge-
traind op het varen en vechten met de 
USS Blueback. Als gecertificeerde een-
heid werd de boot gestuurd naar Pearl 
Harbor om daar te worden gestationeerd. 
 
De eerste inzet van de boot was in 1965 
tijdens de oorlog in Vietnam. Er werden 
in totaal 3 ‘tours of duty’ gemaakt in de 
wateren rond het schiereiland.  
 
Buiten deze 3 patrouilles rond Vietnam 
heeft de boot vooral patrouilles uitge-
voerd in de Stille Oceaan en speciale 
operaties in het verre Oosten. 
 
Zoals gebruikelijk bij de Amerikanen 
werd de Blueback gedecoreerd met 2 

Zwaardvis, S806 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXpunfgcLZAhUGmbQKHQIsC9gQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.navysite.de%2Fss%2Fss581.htm&psig=AOvVaw1S6obNM1bAFg4j3MGaqP8m&ust=1519680634877365
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_5cXJg8LZAhWHLVAKHf7WDt0QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.modelbouwforum.nl%2Fthreads%2Fzwaardvis.63565%2F&psig=AOvVaw3dHlgny_KccrJNKp3KCQHg&ust=1519681128514029
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battle-stars voor gevechtsacties nabij 
Vietnam. Er valt helaas niet veel over te 
vertellen omdat de acties nog altijd ge-
classificeerd zijn. Het mag duidelijk zijn 
dat het ontwerp van de Barbel-klasse, de 
bemanning in staat stelde om een breed 
scala van geheime operaties uit te voeren 
onder serieuze omstandigheden.  
 
De Blueback heeft 30 jaar dienst gedaan. 
Waarin de bemanning met trots zowel 
operationeel als ook tijdens diverse nati-
onale en internationale oefeningen, heeft 
gediend. Ze heeft havens aangedaan van 
Australië tot Colombia in Zuid Amerika. 
  
In haar 30 jaar heeft de USS Blueback 
uiteraard ook een levensverlengend on-
derhoud gehad om de oude techniek te 
laten vervangen door laatste 
technieken in moderne oor-
logvoering. 
 
Een goed zichtbare modifi-
catie is de verplaatsing van 
de voorduikroeren van de 
romp naar het sail. Deze 
verandering vond al plaats 
in 1964. 
 
De boot heeft uiteindelijk 
ook de ‘MerMeritorious 
Unit Commendation’  en 3 

‘Battle -E- Efficiency awards’ gekregen. 
Dit zijn waarderingen die worden toege-
schreven aan de bemanningen die er op 
gevaren hebben. 
 
In 1990 is de USS Bluback (SS 581) af-
gevoerd van de sterkte. In 1994 werd de 
boot geschonken aan het museum van 
‘Science and Industry’ in Portland, Ore-
gon.  
 
De boot is zorgvuldig in de staat terug-
gebracht zoals hij jaren heeft rondgeva-
ren. Uiteraard zijn wel de nodige aanpas-
singen gemaakt om de boot gemakkelijk 
als museumschip te kunnen bezoeken. 
 

Bron: www.omsi.edu/submarine 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXpunfgcLZAhUGmbQKHQIsC9gQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.navysite.de%2Fss%2Fss581.htm&psig=AOvVaw1S6obNM1bAFg4j3MGaqP8m&ust=1519680634877365
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtr6__gcLZAhWRa1AKHVjaDeEQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.webberswarships.ca%2Fstyled-22%2Findex.html&psig=AOvVaw1S6obNM1bAFg4j3MGaqP8m&ust=1519680634877365
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REÜNISTENVERENIGING  ONDERZEEDIENST 
 

Reünie 2018 
 

De jaarlijkse reünie van onze vereniging zal worden gehouden op woensdag 18 april 2018.  

Dit jaar is gekozen voor het Evenementen Centrum op de Marinekazerne Amsterdam.  

 
Programma 18 april 2018  

 

 10.00 - 10.45  uur Aankomst Reünisten, koffie met cake 
 11.00 - 11.45 uur Algemene Vergadering 
    

   Agenda: 
 1. Opening door de Voorzitter 
 2. Mededeling van het Bestuur 
 3. Financieel verslag over het jaar 2017 
 3a. Bevindingen van de kascontrolecommissie 
 4a. Voorstel verlenen (bijzonder) lidmaatschap 
 4b. Aansluiten bij Veteranenplatform (onder voorbehoud) 
 5. Rondvraag 
 6. Gastspreker : KTZ (TD) ir. Nico T. de Vries  
  (Projectleider vervanging Onderzeeboten bij de Directie Materieels  
  Organisatie (DMO))  
  Onderwerp: Korte voordracht over nieuwe generatie Onderzeeboten  
 7. Sluiting door de Voorzitter 
  

12.15 - 13.30  uur Bijpraten onder het genot van een drankje 
13.30 uur Uitgebreide nasi-maaltijd (u wordt uitgenodigd om aan tafel te gaan) 
16.00 uur Tap dicht - Einde reünie.  

 
De kosten zijn gesteld op € 10,00 per deelnemer over te maken op  
rekeningnummer NL57 INGB 0003 9284 64   
t.n.v.: Reünistenvereniging Onderzeedienst  
Jolstraat 74, 1784 NL  Den Helder onder vermelding van “Reünie 2018”.  
 
Mocht u uw overschrijving elektronisch doen, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk in de 
ruimte voor de mede-delingen duidelijk uw naam aan te geven, dit om te voorkomen 
dat niet te achterhalen is van wie de betaling voor deelname is. Ook wanneer u een 
ander laat betalen, vermeld dan de naam van de deelnemer. Na betaling komt u op de 
deelnemerslijst. Uiterste datum betaling is 4 april 2018, uw betaling moet dan bin-
nen zijn! 
 
Let op: U ontvangt geen uitnodiging, uw naam wordt genoteerd zodra u betaald 
heeft. Deze namen worden doorgegeven i.v.m. de toegangscontrole tot het  
Marine-etablissement. 
 
N.B.: Deze reünie is alleen voor Heren en leden van onze vereniging,  
medische begeleiding is toegestaan. 
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Huishoudelijke mededelingen: 
 
Parkeren:   

Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van de Marinekazerne Amsterdam 
(Zorg voor een goede legitimatie en volg de aanwijzingen van het Bewakingskorps) 

 
Openbaar vervoer:   
 Buslijn 22 (voorzijde Amsterdam CS) tot halte Kadijksplein (Scheepvaartmuseum)
 Buslijn 48 (achterzijde Amsterdam CS) tot halte Kattenburgerstraat.   
 Er is géén bootje beschikbaar. 
 
Naambadges:   

Bij binnenkomst zal uw naambadge worden uitgereikt.  
U wordt vriendelijk verzocht deze na afloop weer in te leveren.  

 
Consumpties:    

U ontvangt 3 consumptiemunten.  
Verdere consumpties kosten ongeveer € 1,50 per stuk en kunnen contant afgerekend 
worden. 

Inkomsten over 2017     Uitgaven over 2017   

Contributies 2017 6.649,50   Bestuurskosten 1.369,33 

Contributies 2018 5.867,50   Representatie 202,00 
Contributies 2019 30,00   Reünie 8.684,12 

Rente 56,61   KVO 7.495,85 

Diversen 0,00  Internet 29,02 

Bijdrage reünie 5.500,00   Contributie (retour) 25,00 

     
Kosten zakelijke  

rekening 
344,53 

  +   

Totaal: 18.103,61   Totaal: 18.149,85 

Concept-Jaarverslag 2017  
over de financiën van de vereniging  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomsten - Uitgaven =  Winst / Verlies 
  
18.103,61 - 18.149,85 = - 46,24 (verlies) 

Vermogen van de vereniging per 31 december 2016         26.182,03 
Saldo verlies / winst:                              -46,24 
Vermogen van de vereniging per 31 december 2017         26.135,79  
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