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Redactie 

Colofon 
Verschijnt 4 maal per jaar in 
oplage van 1210 exemplaren. 
 
Voorzitter 
Jhr. R.A. Snouck Hurgronje 
Molenweg 9 
1766 HL Wieringerwaard 
0224-221884 
ra.snouckhurgronje@quicknet.nl 
 

Secretaris 
W.R. Segaar 
Laan van Oud Poelgeest 30 
2341 NL  Oegstgeest 
071-5726472 
robsegaar@ziggo.nl 
 

Redactie & vormgeving 
E.E. van Kesteren 
Roompotstraat 28 
1784 JH Den Helder 
06-4470 8032 
kvoredactie@gmail.com 
 

1e Penningmeester 
W.P. van der Veeken 
Jolstraat 74 
1784 NL  Den Helder 
0223-630265 
ledenkvo@hotmail.com 
 

2e Penningmeester 
A. Schouten 
Langevliet 7 
1759 LE Callantsoog 
0223-643848 
inekeenton57@gmail.com 
 

Bestuurslid 
J.P.D. van Zaalen 
020-4270130 
agent348@icloud.com  
  

Vert. COZD en Redactie 
LTZ2OC Eric Duenk 
Onderzeedienst/BUOPS 
Postbus 10000 
1780 CA  Den Helder 
0223-658195 
em.duenk@mindef.nl 
 

Contactpersoon voor bestuurs-
aangelegenheden, waaronder 
aanmelding nieuwe leden, 
adreswijzigingen en overlijden 
is de 1e penningmeester  
 

Contactpersoon voor 
contributie betaling is de 
2e penningmeester  
 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om artikelen in te 
korten, te weigeren of te ver-
plaatsen naar een andere  
editie. Tevens is zij niet 
verantwoordelijk voor de 
inhoud van ingezonden kopij. 
 

Erelid van de vereniging 
J.H. van Rede 

W.P.P. Falkmann 
D. Heij 

 
 

Omslagfoto: 
Eind januari 1975. De 
Zwaardvis bukt in de haven 
van Roosevelt Roads op Porto 
Rico om de schroef te 
inspecteren. 

 
 
 

Druk: 
Repro Noorderhaven 
Repro.noorderhaven@  
    sheerenloo.nl  
Tel: 0880-361340 

De zomer is in mei volop begonnen. Het 
is in die dagen lastig om plaats te nemen 
achter de computer en te werken aan een 
nieuwe editie van KVO. Gelukkig is het 
ook deze keer weer gelukt. Daarbij wordt 
ik vanuit de vereniging door de leden 
ondersteund. Met enige regelmaat komt 
er kopij binnen zodat ik voldoende heb 
om het blad te vullen.  
Wat is er in de afgelopen periode alle-
maal gebeurd? Op 22 maart werd er op 
social media melding gemaakt van een 
brand op de Walrus. Dit bleek achteraf 
allemaal erg mee te vallen Een brandje in 
een transformator zorgde voor vooral 
veel rook. Er waren geen gewonden en 
de schade viel mee. Wel deed dit me 
denken aan dezelfde boot die al eerder 
een brand had. Toen veel groter in om-
vang en haalde toen zelfs het Tv-
journaal. Op 14 augustus 1986 was er 
een brand op de Walrus tijdens de bouw 
in Rotterdam bij de RDM. Hiermee liep 
de te water lating van de walrusklasse 
enige vertraging op.Het zusterschip Zeel-
eeuw was de eerste van de walrusklasse 
die aan de proefvaart begon. 
Op dit moment  wordt er weer nagedacht 
om nieuwe boten te bouwen. De Walrus 
is inmiddels meer dan 25 jaar oud en te  
water lating  van nieuwbouw zal ook nog 
enkele jaren duren. Tijdens de Algemene 
ledenvergadering van de vereniging in 
Amsterdam, heeft KTZ(T) Nico de Vries 
een interessant verhaal verteld over de 
stand van zaken van de huidige vervan-
ging Walrusklasse. Duidelijk was dat dit 
een traag proces is. De vergadering werd 
druk bezocht en vooral na de vergadering 
werd het gezellig. Het warme, zomerse 
weer en oude verhalen droegen hier ze-
ker aan bij.  
 
Ook is in de afgelopen periode de nieuwe 
Defensienota uit gekomen. De geluiden 
omtrent deze nota zijn overwegend posi-
tief. Nederland gaat weer geld uitgeven 
aan Defensie. Naast materieel, moet er 
ook in personeel worden geïnvesteerd. 
Het personeel dat door de jaren is ver-
dwenen is maar moeilijk op te vullen. 

Ook de Onderzeedienst kampt nog altijd 
met tekorten aan personeel. In de media 
verschenen berichten dat het personeel 
geen probleem meer zou zijn bij de nieu-
we klasse onderzeeboten. Die zouden 
volgens de media bestaan uit onbemande 
onderwatervaartuigen. Hier is duidelijk 
een verwarring ontstaan met de Mijnen-
dienst die wel met onderwaterdrones gaat 
werken. Voor de onderzeebootcapaciteit 
is dat zeker nog niet aan de orde. De bo-
ten moeten nog altijd bemand worden. 
Op de nieuwe onderzeeboten kunnen dan 
ook ‘bemand’ worden met vrouwen. 
Ook is bekend geworden dat de Marine 
weer afstapt van het concept 
“groepsoudste”. Binnenkort kan men 
weer spreken van de Commandant On-
derzeedienst, de COZD. 
 
In deze uitgave verder alweer het laatste 
deel van de Engelse T-boot die in Neder-
landse dienst als Zwaardvisch heeft ge-
varen tijdens de 2de Wereldoorlog. Van 
de latere Zwaardvis is een verhaal van 
dhr Janssen. Hij heeft zijn herinneringen 
aan een periode in 1954 op papier gezet.  
Historicus Gerard Horneman, heeft weer 
een deel af in de ‘Monografie Nederland-
se Onderzeeboten”. Deel 4 (boek nr 7) 
handelt over operationele boten. Dhr 
Horneman geeft de leden van onze ver-
eniging een fikse korting op een bestel-
ling. 
Verder zijn de toespraken van de 
Groepsoudste en de VLOP-OZD opge-
nomen die zij hebben uitgesproken tij-
dens de 4 mei herdenking bij het monu-
ment. Ook dit jaar was de belangstelling 
groot te noemen. Het is mooi te zien dat 
dit op waardige wijze nog jaarlijks wordt 
bijgewoond door nabestaanden, post-
actief en actief dienend personeel. Na-
mens u hebben de bestuursleden; Wil 
van der Veeken en Jeroen van Zaalen, 
een krans gelegd. 
 
Veel leesplezier en misschien tot op een 
van de reunies die in dit blad worden 
aangekondigd. 

Red.. 
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In Memoriam  
 
 
 
 

 
 

Met leedwezen geeft het bestuur kennis van het overlijden van onze leden; 
        
14 maart 2018 P.G. Van der Hoeven 79 jaar  Hengelo 
17 maart 2018 F.H. Drost 74 jaar  Julianadorp 
8 mei 2018 E.B.P.M. Beeking 75 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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Verslag ALV / Reünie 

Verslag van de Ledenvergadering van 
woensdag 19 april 2017 in het Evene-
mentencentrum van de Marinekazerne 
Amsterdam. 
 
De voorzitter opende de vergadering ten 
11.06 uur. Hij verwelkomde de 230 aan-
wezige leden, in het bijzonder de erele-
den Falkmann en Heij, de commandant 
Onderzeedienst, de chef der équipage en 
KTZ(T) De Vries. 
 
Naar aanleiding van het boek “In het 
diepste geheim” werd de voorzitter veel 
gevraagd voor lezingen. 
De voorzitter las het verslag van de vori-
ge ledenvergadering voor. De vergade-
ring stemde daar mee in. 
De vereniging heeft een vrijwel constant 
aantal van ongeveer 1200 leden.  
De vertegenwoordiger Onderzeedienst in 
het bestuur, Eric Duenk, zal eind van het 
jaar de dienst verlaten. Zijn aflosser, Pa-
trick de Groes, is bereid gevonden zijn 
bestuursfunctie over te nemen.   
 
Op verzoek van de voorzitter las de se-
cretaris de namen van de sinds de laatste 
ledenvergadering overleden leden voor, 
waarna door allen staande een minuut 
stilte in acht werd genomen om de over-
leden vrienden te herdenken. 
 
De eerste penningmeester deed verslag 
van de financiële situatie van de vereni-
ging. 
Op de vraag of de kosten voor het druk-
ken van “Klaar voor onderwater” niet 
bespaard kunnen worden door het blad 
alleen digitaal uit te geven, verwees de 
penningmeester naar eerdere discussie. 
Het merendeel van de leden prefereert 
een gedrukt exemplaar. 
De penningmeester heeft onderzocht of 
andere banken voordeliger kunnen zijn 
voor het betalingsverkeer, maar dit bleek 
niet het geval. 
De secretaris las de bevindingen van de 
kascontrolecommissie voor, waarna de 
vergadering decharge verleende voor het 
gevoerde beleid en het financieel verslag 

werd goedgekeurd. 
De voorzitter bedankte de heer J.E. Maas 
voor zijn werk in de kascontrolecommis-
sie. Volgend jaar zal de commissie be-
staan uit de heren J. Spoelstra en A.J. 
Vlieland. 
 
De voorzitter deelde mee dat het bestuur 
op voordracht van de heer J.J.W. van 
Waning heeft besloten aan de heer H.O. 
Bussemaker het lidmaatschap van de ver-
eniging toe te kennen wegens zijn ver-
diensten voor de Onderzeedienst. De ver-
gadering stemde met applaus in met dat 
besluit. 
 
De voorzitter deed uit de doeken dat het 
bestuur streeft naar buitengewoon lid-
maatschap van de Vereniging Veteranen 
Platform. Van onze vereniging hebben 
ongeveer 400 leden veteranen status. On-
ze vereniging heeft zorg voor veteranen 
niet als doelstelling, maar het kan een 
voordeel zijn aangesloten te zijn bij de 
Vereniging Veteranen Platform.  
Ten eerste wordt de erkenning van on-
derzeedienst veteranen daarmee gediend. 
Ten tweede levert het subsidie op. Het 
bestuur zal overleggen met de Stichting 
Onderzeedienst Veteranen over samen-
werking en daarna met Veteranen Plat-
form. 
De heer Van Rooijen was van mening 
dat de ledenvergadering over die materie 
mee moet beslissen. De voorzitter zegde 
toe dat een besluit aan de ledenvergade-
ring zal worden voorgelegd. 
 
Bij de rondvraag bleek het ontbreken van 
cake bij de koffie in brede kring te zijn 
opgevallen. 
Om 11.45 uur kreeg KTZ(T) Nico de 
Vries het woord voor zijn presentatie 
over het proces dat moet leiden tot de 
aanschaf van vervangers van de Walrus-
klasse boten. 
 
De voorzitter sloot de vergadering ten 
12.27 uur, waarna het druk werd aan de 
bar. 
 

De secretaris. 
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Ara San Juan 

BUENOS AIRES (BERNAMA) - een 
onderzoek door de Amerikaanse Marine 
Bureau naar de verdwijning van Argen-
tijnse onderzeeër die ara San Juan is ge-
bleken dat het vaartuig implodeerde en 
zonk met een snelheid van tussen de 10 
en 13 knopen. De implosie doodde on-
middellijk alle 44 bemanningsleden. 
"Het akoestische signaal dat ontstond... 
op 15 november 2017 werd veroorzaakt 
door het in een klap samendrukken 
(implosie) van de drukhuid van de ARA 
San Juan op een diepte van 388 meter. 
De kracht van de implosie was gelijk aan 
een explosie van 5,669 kg TNT 
(explosieven)  

"het verslag voegt er verder aan toe: 
De onderzeeër verdwenen van de radars 
op 15 Nov volgens de Office of Naval 
Intelligence. Het akoestische signaal dat 
werd ontdekt op dezelfde dag kwam van 
het vaartuig. 
Het verslag voert aan dat onder deze om-
standigheden de San Juan in 40 millise-
conden volledig was verpulverd. Beman-
ning heeft niet geleden. 
 

"Ze hebben niet geleden of zijn niet ver-
dronken, hun dood werd onmiddellijk," 

aldus het rapport. 
De Argentijnse Marine heeft nog geen 
reactie gegeven op dit rapport. 
 

Aan de zoek en reddingsope-
ratie hebben schepen en 
vliegtuigen uit 18 verschillen-
de landen deel genomen met 
in totaal ruim 4000 mensen.  

Published straittimes.com 
12 Jan 2018 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi--8ud4uHaAhXJ2qQKHffKCCoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.imgrum.org%2Fuser%2Fmarcelohouseman58%2F1272304744&psig=AOvVaw0fcM9GZ-MJqTPCdMd3gjA_&ust=152516964802822
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Traditiegetrouw zal op de eerste woens-
dag in juli, dit jaar op 4 juli, het Onder-
zeedienst Golftoernooi worden gehouden 
op de baan van de Marinegolfclub 
“Nieuwediep” (MGC) in Den Helder.  
Dit jaar voor de twaalfde keer. Voor het 
toernooi kunnen zich oud en huidig on-
derzeedienstpersoneel en hun partners 
inschrijven. Enige vaardigheid in het gol-
fen is gewenst. In een stableford wed-
strijd wordt gestreden om de Driekus He-
ij Trofee. De heren en de dames hebben 
ieder een aparte trofee. Vier handicarts 
zijn beschikbaar. Na afloop kan genoten 
worden van een Indische rijsttafel, waar-
aan ook niet-golfende partners kunnen 
deelnemen.  
De prijzen en de prijsuitreiking worden 
ook dit jaar weer verzorgd door Driekus 
Heij. 
 
Het programma is als volgt: 
Vanaf 11.00 -  Aankomst met koffie etc. 
12.00 -   Aanvang wedstrijd. 
16.00 -  Borrel en prijsuitreiking. 
17.30 -  Indische rijsttafel. 
 
Mocht u meer willen weten dan kunt u 
terecht bij:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gideon van Beek  
tel.nr: 0227-720204 of per email 
gh.vanbeek@quicknet.nl  
 
De kosten zijn: 
Voor niet-leden van de MGC € 45 
Voor leden van de MGC en niet-
golfende partners € 20 
Alle drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
Opgave vóór 29 juni door het verschul-
digde bedrag over te maken op rekening-
nummer NL37INGB 0002 1425 69 t.n.v. 
G.H. van Beek  

Driekus Heij Trofee 
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bij het I.M.H (nu 
N.I.M.H.) als externe 
vrijwilliger mee aan het 
“Schepenproject” (voor 
dit project heeft hij de 
schepen van de Neder-
landse Zeemacht tussen 
1795 en 1815 in kaart 
gebracht). Hierna begon 
hij met de gegevens 
over de Nederlandse 
onderzeeboten. Dit naar 
aanleiding van een arti-
kel dat hi j in de jaren 80 

las in een tijdschrift. 
Al vele jaren is hij vrijwilliger bij de Tra-
ditiekamer Onderzeedienst te Den Hel-
der.  
 
De reeks over de onderzeeboten is een 
kloek geheel geworden zoals Gerard het 
zelf omschrijft. Een must voor mensen 
die meer willen weten over de Neder-
landse onderzeeboten. De deel 4 (huidige 
boten) zal omstreeks mei worden uitge-
geven.   
De twee series zijn voor sterk geredu-
ceerde prijs beschikbaar voor de liefheb-
bers. 35% korting. Neem hiervoor con-
tact op met de redactie. 

Op donderdag 15 maart heeft Dhr. Ge-
rard Horneman het 4de deel van zijn 
meesterwerk over de Nederlandse Onder-
zeedienst aangeboden aan de Groepsoud-
ste, H.M.T. de Groot. Dit gebeurde op 
onderzeedienst basis in het kantoor van 
de Groepsoudste. 
 
Het 4de deel in de serie “monografie Ne-
derlandse Onderzeeboten’ is er een over 
de operationele boten  
 

Het werk tot nu toe bestaat uit: 
Deel 1 de O-boten (deel 1 a, b en c) en  
Deel 2 de K –boten (deel 2 a en 2 b).  
Deel 3 (al eerder uitgebracht) de naam-
boten (juni 2017, ter gelegenheid van 
111 jaar OZD), zijn nu alle historische 
boten beschreven.  
In de delen zijn alle Nederlandse onder-
zeeboten met hun  technisch specificatie 
en de geschiedenis beschreven. De boe-
ken zijn verder goed voorzien van foto’s 
die nog nooit eerder zijn gepubliceerd uit 
diverse particuliere archieven.   
 

Gerard Horneman is al jaren werkzaam 
aan deze serie. Hij begon er mee in de 
jaren 80 van de vorige eeuw. Na het 
doorlopen diverse studies heeft Gerard 
Horneman (Amsterdam, 1946) gewerkt 
bij de Gemeente Universiteit Amster-
dam, als technisch medewerker. Na een 
studie M.O. geschiedenis en Museologie 
(VU), is hij gaan werken bij het Zaans 
Museum als collectiebeheerder. Nu is hij 
werkzaam als beheerder van het Czaar 
Peterhuisje te Zaandam. In 1976 deed hij 

Monografie Onderzeeboten 

Noord Hollands Dagblad 
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Maart 1954 werd ik op eigen 
verzoek overgeplaatst van de 
Soemba naar de onderzeedienst 
in Rotterdam ik woonde de toen 
in Tilburg dus was de treinreis 
korter als ik met weekend ging. 
 
In Rotterdam aangekomen werd 
ik geplaatst op de Zwaardvis 
die op dat moment bij de RDM 
lag voor onderhoud dat was ei-
genlijk wel een voordeel want 
zo kon je heel wat leren hoe de 
boot er uit zag ook in het 
scheepsvlak  
Samen met mij waren er nog 2 
broekie’s van net 18 jaar oud bij 
het stokersgilde aan boord gekomen. 
 
Het was wel een beetje raar hoe b.v. de 
machinekamer er bij lag het was een gro-
te puinhoop maar toen alles klaar was en 
we proef gingen varen was het geweldig 
wij als jonge 2e klassers keken ons ogen 
uit en moesten erg wennen aan de werk-
zaamheden aan boord  

Toen de boot voor het eerst onder water 
ging had ik dat niet eens in de gaten maar 
kwam er vlug genoeg achter dat het een 
bijzonder moment was. De oudere liepen 

overal te kijken en te luisteren naar even-
tuele mankementen. ik hoorde alleen 
maar kraken maar het was allemaal goed 
en na de proef vaarten voeren we naar 
Den Helder waar het kanon op zijn plek 
werd gezet en na het inschieten waren we 
klaar voor de normale dingen. 
 
Het viel me op dat iedereen aan boord 
met name de groep waar ik bij hoorde, 
het machinekamer personeel, een hechte 
gemeenschap was. Langzaam begonnen 
Wij, de nieuwkomers, er ook bij te ho-
ren. 
Een van de oudere machinisten toen nog 
stokers genoemd , Henk 
Suiskens, speelde trom-
pet maar had er geen. 
We hebben toen met alle 
mensen uit het machinis-
ten verblijf wat geld in-
gezameld en hebbe daar 
een glimmend instru-
ment van gekocht. Hij 
was blij en wij kregen 
waar voor ons geld want 
hij kon lekker spelen en 
iedereen kon wel iets 
vinden om op te slaan of 
mee te rammelen waar-
onder een rookgranaat 
als je daar mee schudde 
was het net een cabasa. 
 

Zwaardvis In 1954 

Henk Suiskens met de trompet 

Tussen de ‘karren’ 
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We kwamen tijdens de oefeningen ook in 
de plaats Torquay in zuid Engeland. Daar 
was de 400-club gevestigd en daar speel-
de in het weekend een orkest van een 
man of acht. Na wat zeuren mocht onze 
Henk mee spelen en wij ook met ram-
meltuig zo ook de rook granaat. dat was 
geweldig. Naast het orkest stonden een 
stuk of zes Marine klanten met een hoop 
troep in hun handen te musiceren. We 
konden niet meer stuk en dat bleef zo tot 
de bar dicht ging. Ook in andere plaatsen 
lukte het wel en wij dachten dat we veel 
succes hadden... 
 
Maar het was niet altijd grappig, want 
tijdens een oefening  met buitenlandse 
Marine’s zijn we door het oog van een 
naald gekropen. Daar hebben we het 
maar niet over. Ook op thuis vaart ging 
het ook een mis want in het donker en 
met dichte mist kregen we een lichte aan-
varing met een viskotter. Gelukkig bleef 
de schade aan beide zijde beperkt. 
 
Terug in Rotterdam kwam er toch een 
Marine duiker de boegbuizen controle-
ren. Ik raakte behoorlijk onder de indruk 
van de duikers. Omdat  de “zwaardvis” 
tijdelijk  uit dienst ging heb ik de duiker 
opleiding aangevraagd en dat lukte. Ik 
heb de zomeropleiding van mei 1955, in 
december met goed gevolg af gerond. 
Net als de onderzeedienst was  het duik-
bedrijf ook een geweldige Marine. Ik 
vond het jammer dat ik februari 1957 
uitgezonden werd naar Nieuw Guinea. 
Daarna waren mijn 6 jaar Marine voor-

bij. Maar later ben ik nog duiker gewor-
den in Den Oever bij Rijkswaterstaat. 
 Toch heb ik nog een vraag De zwaardvis 
was een T boot zo waren er nog een paar 
waaronder de Tijgerhaai maar daar hoor 
en lees ik nooit wat over ???? 
  
Ik ken nog best veel namen van de 
Zwaardvis mensen van toen  maar een 
vergeet ik zeker niet chef machinekamer 
mijnheer Beets bijnaam SHIT 
Jan Janssen 

In net pak dat naar Diesel stonk 

Als antwoord op de vraag: 
 
Zwaardvis (ex-Zwaardvisch, ex-Talent) 1943-1962 
Tijgerhaai (ex-Tarn) 1945-1964 
Dolfijn[2] (ex-Taurus) 1948-1953 
Zeehond[2] (ex-Tapir) 1948-1953 
De laatste 2 hebben maar relatief kort gevaren 

(Bron: "Ik nader ongezien!" van P.C. Jalhay.) 

Broekies in het kanon 

Henk Suiskens met de trompet 
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Geef Vrijheid Door 

Op 4 mei hield de Groeps-Oudste Onder-
zeedienst, kolonel H.M.T. de Groot een 
toespraak bij het monument op steiger 
19. Hij gebruikte hierbij het thema van 
het ‘nat. comité 4 en 5 mei’ -geef vrij-
heid door- en daarbij dit jaar speciaal 
aandacht voor ‘verzet’. Hieronder de 
tekst van zijn toespraak. 
 
“Nabestaanden en andere betrokkenen, 
oud- en actief dienend onderzeedienst 
personeel, bemanningsleden van de bo-
ten. Ik wens u allen een goede morgen en 
heet u van harte welkom op de herden-
kingsplechtigheid, hier in Den Helder bij 
de Onderzeedienst. Ook wil ik graag in 
het kader van vrijheid moet je onderhou-
den stil staan bij Zr.Ms. Zeeleeuw en 
Mercuur die op dit moment op zee zitten 
om onze vrijheid te bewaken. 
 
Het geeft mij veel genoegen dat u in zo’n 
grote getale hier bent en om u eerlijk te 
zeggen dat het weer iets beter is dan vo-
rig jaar.  Normaal gesproken richt ik me 
hier tot de buitenlandse vertegenwoordi-
gers met name die van het Verenigd Ko-
ninkrijk en Indonesië, wiens onderdanen 
naast onze gevallenen vochten en stier-
ven. 6 Britse marinemensen verloren op 
onze boten hun leven en het is belangrijk 
om ook daar bij stil te staan. 
Het is ook belangrijk om ook stil te staan 
bij het gevallen onderzeedienst personeel 
van Indonesische komaf. Ook zij hebben 
hun leven gegeven naast hun Nederland-
se kameraden voor onze vrijheid. 

Van 2016 tot 2020 staat de herdenking in 
het licht van het thema “Geef vrijheid 
door”. Dat is nogal wat………geef vrij-
heid door……… We zijn nu halverwege 
die 5 jaar en zijn we dan op de goede 
weg? Geef ik vrijheid door? Geeft u vrij-
heid door? 
Als we dat goed doen dan eren we daar-
mee de offers van onze gevallenen des te 
meer. Zij gaven hun leven opdat wij kun-
nen leven zoals we nu doen. Staan we 
wel vaak genoeg stil bij onze vrijheid? 
Dat we leven in een land waar je onge-
stoord kunt mopperen over alles! Echt 
alles! Een land waar je kunt ruziemaken 
over vrijheid van meningsuiting. Een 
land waar we allemaal een mening heb-
ben over verkiezingen en die dan ook 
overal verkondigen. Een land waar je 
niet over je schouder hoeft te kijken, een 
land waar je buurman gewoon je buur-
man is! Een land waar de politie je beste 
vriend is, behalve natuurlijk bij die ver-
keersboete! Een land waar we met ple-
zier naar de open dagen gaan van de 
krijgsmacht! In veel landen wil je niet 
eens in de buurt komen van de krijgs-
macht! 
Als we hier straks afsluiten met “ja het 
moest”, dan moest het dus voor “die” 
vrijheid. En die vrijheid is iets levends, 
iets organisch, niet zo maar een woord. 
En dus moet die vrijheid verzorgd wor-
den en doorgegeven, met al haar mooie 
maar ook vaak moeilijke facetten. 
Dat doorgeven gaat dus niet vanzelf, je 
moet het willen doorgeven maar je moet 
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het ook willen ontvangen of kunnen ont-
vangen. Als dat niet mogelijk is dan is 
vrijheid “zo” belangrijk dat je het mogen, 
willen en kunnen ontvangen eventueel 
moet afdwingen. En in dat geval is dat 
afdwingen zo belangrijk dat dat gepaard 
kan gaan met het brengen van het hoog-
ste offer.  
Dat is wat we vandaag herdenken. Wij 
herdenken onze gevallenen die dat hoog-
ste offer brachten. Soms met open ogen, 
starend naar de vijand aan de andere zij-
de van een periscoop, soms op een lage 
pit gedrukt door dieptebommen, soms in 
de vorm van een sluipmoordenaar ge-
naamd zeemijn. Soms in krijgsgevangen-
schap na vaak een lange lijdensweg, 
maar voor allen was er geen twijfel wat 
het uiteindelijke doel was: “onze vrij-
heid”. 
 
2018 is ook het jaar van het verzet: En 
dat verzet heeft vele gezichten gekregen 
sinds 1945, Johannes Post, Hannie Schaft 
en vele, vele anderen. Toch is het verzet 

breder dan dit in 
mijn ogen. Voor 
mij is ook het ma-
rine gezin een 
vorm van verzet. 
Al die vrouwen, 
kinderen, moeders 
en vaders waren 
zich ook aan het 
verzetten. Zij ver-
zetten zich door 
hun man, vader, 
zoon in staat te 
stellen de wape-
nen op te nemen 
tegen de vijand. 
Zij verzetten zich 
door ook op af-
stand een krachtig 
thuisfront te zijn. 
Zij verzetten zich 
door ook in de 
Japanse kampen 
door te gaan en 
nooit op te geven. 
Voor mij is dat 

thuisfront ook een vorm van verzet. Ver-
zet dat herdacht en geëerd moet worden. 
Dit afgelopen jaar is de onderzeedienst 
bezocht door nabestaanden, nabestaan-
den van ver en nabestaanden van dicht-
bij. Nabestaanden van Bootsman de 
Groot van de O-22, Nabestaanden van 
Oppermonteur Groen van de onderzee-
dienst basis in Soerabaja. De achterklein-
zoon van korporaal machinist Enak van 
de K XVI. Ook de kleinzoon en dochter 
van SGT-torpedomaker Reijtenbach van 
de O-13 hebben Den Helder aangedaan 
vanuit Canada. 
Daar hebben we altijd tijd voor, voor de 
verhalen en de gedachten, voor de vragen 
en de wensen. Het zijn de verhalen van 
het thuisfront, het wachten, de angst, de 
trots, het verdriet en vele andere emoties. 
Het zijn voorbeelden van verzet en ont-
bering die strijd voor de vrijheid moge-
lijk maakten. 
In die periode draaide bij zowel beman-
ningen en thuisfront veel om hoop en 
moed. President Barrack Obama om-
schreef dat als: Hoop is datgene in ons, 
dat volhoudt, ondanks alle bewijzen van 
het tegendeel, dat er iets beter ons te 
wachten staat als we de moed hebben om 
ernaar uit te reiken, om ervoor te werken 
en om ervoor te vechten. 
 
Morgen vieren we onze vrijheid, vandaag 
herdenken we diegenen die dat mogelijk 
maakten, zij die het mogelijk maakten 
door het hoogste offer te brengen, maar 
ook zij die het mogelijk maakten door 
man, vader of zoon voor de strijd af te 
staan en zelf alles gaande te houden in 
zeer moeilijke omstandigheden.  
 
Ik weet zeker dat zij, als zij hun kin-
deren, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren en overige familie hier vandaag 
zouden kunnen zien, bijeen rond het mo-
nument dat hen gedenkt, zij de conclusie 
zouden trekken dat de vrijheid nog steeds 
wordt doorgegeven en wordt onderhou-
den en dat hun heldhaftig offer er dus toe 
heeft gedaan: Ja het moest 
Wij zullen ze nooit vergeten.” 



  

Monument En Herinneren 

Dames en heren, 
jongens en meis-
jes, fijn dat jullie 
hier zijn! 
‘Als je van ie-
mand houdt en 
je bent van hem 
gescheiden, kan 
niets de leegte 
van zijn afwe-
zigheid vervul-
len; je moet dat 
niet proberen, je 
moet het een-
voudig aanvaar-
den en volhar-
den.’ 
 
Ik kom zo nog 
even terug op 
deze woorden 
van de Duitse 
verzetsstrijder en 

dominee Dietrich Bonhoeffer, die hij 
schreef in zijn cel kort voordat hij door 
de nazi’s geëxecuteerd zou worden. 
 
Hier bij ons monument ‘Aan onze geval-
lenen’ herdenken we vandaag op 4 mei 
de Tweede Wereldoorlog. 
En in het bijzonder de bijna 300 mannen 
van de Nederlandse onderzeedienst die 
daarin zijn omgekomen, of dat nu varend 
aan boord van één van de 7 boten was, of 
op een andere manier. Van de ruim 1200 
militairen die in de oorlogstijd bij de on-
derzeedienst dienden, keerde dus een 
kwart niet meer terug naar huis. 
 
Wat een invloed heeft dat gehad, voor de 
familie thuis, in de verdere opvoeding, 
onder de collega’s, en in de generaties 
die hier mee moesten verder leven. Met 
deze leegte. 
 
Een monument is eigenlijk maar een 
vreemd verschijnsel. Wat stenen, een 
muur, jaartallen. Namen. Véél namen. 
Het staat hier het hele jaar door. 
In weer en wind. 
Er wordt naar gekeken. Of niet. 

Maar op één speciale dag, vandaag, ko-
men we hier met een hele grote groep 
samen en gaan we er eens goed voor 
staan en zitten. Met z’n allen gericht op 
deze muur, op de namen. 
Voor even met de rug naar ons werk, de 
boten, naar ons leven van alledag. 
Om te herdenken, om stil te staan. 
 
Monument; ‘dat wat herinnert’. 
Dat is de meest letterlijke vertaling van 
het Latijnse woord waar het vanaf stamt. 
Drs. P., schrijver, dichter en wat al niet 
meer, gaf ooit de volgende definitie: 
‘Alles wat ergens permanent wordt opge-
steld om indruk te maken op het voorbij-
komend verkeer, is een monument.’ 
En 4 eigenschappen horen volgens hem 
daar altijd bij: Het moet bewerkt, perma-
nent, getuigend en stationair zijn. 
 
Nu is het monument voor onze omgeko-
men onderzeebootmannen al verschillen-
de malen verhuisd. Het stond in Rotter-
dam, het stond op een andere plek in Den 
Helder. Maar altijd gestationeerd op de 
plek daar waar de onderzeedienst huist.  
Om indruk te maken op alles en iedereen 
die hier voorbijkomt. 
 
Het is bewerkt, en ook aangevuld in de 
loop van de jaren. Maar de namen in 
steen en de nummers van de boten getui-
gen door de tijden heen. Vastgelegd voor 
de eeuwigheid. 
 
In die zin is het monument er altijd, on-
geacht wat er op de steiger gebeurt. Wie 
er ook voorbij komt, wat er ook speelt in 
de wereld. Een blijvende herinnering. 
 
Wat wel verandert, zijn die mensen die 
ervoor staan en zitten. Niet alleen die 
vandaag hier komen, maar ook zij die 
hier dagelijks werken. 
Wijzelf veranderen, de wereld verandert. 
 
En ik houd het niet bij, maar volgens mij 
groeit de belangstelling en de betrokken-
heid voor deze herdenking nog steeds 
verder door. 
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De foto’s van eerdere 
herdenkingen laten dat 
zien. Van een paar rij-
en stoelen in de jaren 
tachtig, tot deze grote 
groep vandaag. 
 
Maar het monument 
blijft hetzelfde. Ze be-
schermt ons tegen het 
vergeten. 
En ook al wordt de af-
stand in tijd steeds gro-
ter, aan het herdenken 
zelf hoeven wij niets te 
veranderen. Herinneren 
en gedenken om te voorkomen dat het 
nog eens zo moet gaan. 
Wat wij hier delen met elkaar is dat wij 
in onze levens verbonden zijn aan een 
naam op het monument. Familie, mis-
schien al 3, 4 generaties verder. Aan een 
boot, aan collega’s, aan de dienst. Een 
steeds grotere kring van mensen. Mensen 
die vandaag samen zijn gekomen om die 
lege plek van vader, opa, vriend, collega, 
een belangrijk persoon, te herdenken. 
 
In die zin groeit dus eigenlijk ook de ge-
deelde leegte. 
Want al die gevulde stoelen hier staan 
voor mensen die in hun leven getekend 
zijn door de leegte die iemand heeft ach-
tergelaten. En met wat voor impact voor 
de rest van het leven…? 
 
Vrijheid kost dus nog al wat. 
En wat betekent vrijheid als het vooral 
veel slachtoffers maakt? 

Hoe vrij kun je zijn, als papa niet meer 
thuis komt? Als er nooit over gesproken 
kon worden? Als tot in het 3e en 4e ge-
slacht die lege plek doorwerkt in ver-
driet, pijn en misschien ook boosheid? 
 
Jet Bussemaker, kleindochter van de 
commandant van de O16, verwoordde 
eens treffend in haar toespraak bij de her-
denking op de Dam: ‘Ik kende geen oor-
log. Maar de oorlog leeft ook in mij. De 
echo’s klinken in mijn hoofd.’  
 
Ik zou nog even terug komen op de 
woorden van Bonhoeffer. Het gedicht 
gaat verder nadat hij gezegd heeft dat je 
de leegte moet aanvaarden en volharden:  
 
‘Dat klinkt erg hard, maar het is een gro-
te troost,  
want zolang de leegte blijft, blijf je al-
door met elkaar verbonden. 
 
Het is fout te zeggen: God vult de leegte. 
Hij vult haar helemaal niet… integen-
deel. 
Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo 
de vroegere gemeenschap met elkaar te 
bewaren, zij het dan ook in pijn. 
 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, 
des te moeilijker de scheiding. 
Maar dankbaarheid verandert  
de pijn van de herinnering in stille vreug-
de. 
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De mooie dingen van vroeger 
zijn geen doorn in het vlees, 
maar een kostbaar geschenk dat je mee-
draagt. 
Je moet zorgen dat je niet in je herinne-
ringen blijft graven en je erin verliest. 
Een kostbaar geschenk bekijk je niet 
aldoor, maar alleen op bijzondere ogen-
blikken. 
 
Buiten die ogenblikken is het 
een verborgen schat, een veilig bezit. 
Dan wordt het verleden 
een blijvende bron van vreugde en van 
kracht.’ 
 
Dat zijn misschien grote woorden. Al 
helemaal niet bedoeld om het verlies en 
verdriet goed te praten. Nee, dat wil de 
schrijver nu juist niet. De lege plek is, en 
blijft leeg. 
 
Maar zie wat hier gebeurt. 
4 mei- na 4 mei-herdenking, en zoveel 
jaren en zoveel mensenlevens nadien. 
Juist de leegte benoemen en durven aan-
voelen in die 2 minuten. 
 
En het monument helpt ons – het maakt 
steeds weer indruk - om vandaag te her-
denken, om de rest van het jaar weer aan 
te kunnen – door te leven, in vrijheid en 
verantwoordelijkheid. 
 
Een filosoof zei eens: ‘Je herdenkt om 
het daarna een beetje te kunnen vergeten, 
je moet wel, anders ga je er aan onder-
door.’ Het monument neemt het als het 
ware voor ons over, al die andere dagen 
in het jaar. Het monument herinnert zo 
niet alleen al die namen en hun offers, 
maar het herinnert ons, en zet ons letter-
lijk in de vrijheid. 
 
Daarom zijn we dankbaar dat het monu-
ment hier staat. Hier blijft. Hier indruk 
maakt op al wat maar voorbij komt. Met 
al die namen die niet de leegte kunnen 
vullen, maar oproepen tot vrijheid. 
 
Dank  u wel. 

 

Gebed 
 
God, 
Bron van ons leven, 
Grond waarop wij staan. 
 
Met de petten af staan wij onder een 
open hemel. Wind in het haar, zon op 
onze kop. Mensen, kwetsbaar, onder uw 
hemel en op deze aarde. 
 
Op 4 mei staan we stil, of worden we stil 
gezet. Door de offers die onze vaders, 
opa’s, familie, vrienden en collega’s 
brachten. En in de leegte daarvan mogen 
wij in vrijheid leven en werken. 
 
Maak ons tot mensen die verantwoorde-
lijk met die vrijheid omgaan. 
Een kostbaar geschenk. 
Open wegen van hoop en maak ons tot 
instrumenten van vrede. 
Hier, op de steiger, op zee, thuis in ons 
gezin, waar ook in ons leven. 
 
Dankbaar, voor wat anderen voor ons en 
onze vrijheid hebben overgehad. 
Hoopvol, want anders doen wij hen en 
onszelf te kort. Maar vooral moedig, om-
dat er niets zo moeilijk is als leven in 
vrede en vrijheid voor iedereen. 
 
Onder de open hemel, als mensen in uw 
wereld, bidden wij daarom. 
Amen. 
 

VLOP OZD  
Stefan Dijkhuizen 
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Postboei 

Reünie Zwaardvis. 
 
Zoals vorig jaar belooft tijdens het 111 jarig 
bestaan, zou ik proberen een reünie van de 
zwaardvis te organiseren. 
er is voldoende belangstelling. 
 Datum: Zaterdag 15 september 2018  Aan-
vang: 16:00 uur 
Locatie:  blokhut scouting te Blitterswijck.
(Limburg  Venray) 
In de blokhut kan men gratis  blijven slapen. 
Luchtbed slaapzak. Wil men privacy, kan men 
ook een tentje meenemen, of camping , B&B 
boeken. 
Kosten zijn all in €30,- pp, partner is natuurlijk 
ook welkom. 
Wat krijg je hiervoor? 
Natuurlijk een gezellige middag/avond  - 
nacht, Koffie met gebak, bier, wijn, fris, BBQ 

Opgaven voor 15 augustus 
Stuur een bericht naar  

jlitjens31@gmail.com  
voor verdere informatie. 

Saamhorigheidsdag  
Koninklijke Marine 
 
Donderdag 12 juli 2018 
Van 13.00 uur tot 22.30 uur 
Actief dienend, veteraan of voorheen mi-
nimaal 12 jaar werkzaam bij de marine? 
Kom ook op donderdag 12 juli naar de 
marinehaven in Den Helder waar we sa-
men kunnen genieten van prachtige mu-
ziek en lekker eten. Zorg dat je er bij 
bent. Deze dag wil je niet missen! 
 
Bekijk het volledige programma op 
www.saamhorigheidsdagkm.nl.   

Aanmelden 
 
Huidig personeel 
Nu werkzaam bij de marine? Dan kun je 
met jouw smartcard en een geldig legitima-
tiebewijs de Saamhorigheidsdag bijwonen. 
Aanmelden is niet nodig. 
 
Veteranen 
Veteranen kunnen zich bij het Veteranenin-
stituut telefonisch (088 334 0050) of digi-
taal (via Mijn VI) aanmelden. 
 
Gepensioneerd, met FLO of minimaal 12 
jaar gewerkt bij de marine 
Via de website: 

saamhorigheidsdagkm.nl  

kunt u zich aanmelden en 
gratis uw E-ticket bestelen. 

Let op:  
aanmelden is mogelijk tot 
en met woensdag 13 juni! 

mailto:jlitjens31@gmail.com
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Stuifzeetje Over P322 (deel-7/slot) 

ten de eerste en vonden steenkool, het-
geen contrabande was. We namen de vijf 
opvarenden aan boord van de 
"Zwaardvisch" en plaatsten een springla-
ding op de "Namura". Toen we ons 
schielijk wilden verwijderen, bleef een 
eind tros aan ons voorduik-roer zitten en 
sleepten we het verderf geladen scheep-
je met ons mee. Gelukkig kon de tamp 
op tijd geklaard worden; de torenhoge 
explosie deed mij echter besluiten het 
experimetn zo min mogelijk te herhalen. 
 
Daarom brachten we de tweede door 
rammen tot zinken. Ook deze had een 
lading steenkool aan boord en vijf opva-
renden die naar de "Zwaardvisch" ver-
huisden. We lagen nog enige malen voor 
het Westervaarwater van Soerabaja, als 
reddingspost voor vliegtuigen die aange-
schoten mochten worden tijdens raids 
over Oost-Java. Doch ook deze lieten 
ons in de steek. 
 
een levendig anti-luchtvuur boven Soera-
baja was het enige wat we ervan merk-
ten. 
Het gebeurde in die dagen dat Holland 
vrij werd. 
 
Teruggekeerd in Fremantle werd beslo-
ten dat de "Zwaardvisch" huistoe zou 
gaan om gerepareerd te worden. Hij was 
al belangrijk-over zijn termijn heen met 
50.000 mijlen ebn 5000 draaiuren van de 
diesel. De 91 dieptebommen hadden er 
geen goed aan gedaan. 

1. LAATSTE PATROUILLE 
 
"De vrouw is iets", zegt Voltaire, "dat 
zich aankleedt, babbelt en zich weer uit-
kleedt". 
Zo heb ik van mijzelf het gevoel, dat ik 
getooid werd met de waardigheid van 
commandant, wat gebabbeld heb en 
weer afgetreden ben. 
 
Het begon al met de overdracht. 
Kort na de zesde patrouille werd de ou-
de commandant om gezond-
heidsredenen tijdelijk afgekeurd voor de 
onderzeedienst. Bij de overname was ik 
waarschijnlijk de enige, die zijn heen-
gaan met gemengde gevoelens be-
schouwde; mijn woorden van spijt moe-
ten enigzins hol geklonken hebben. Ge-
lukkig weet ik zeker, dat deze comman-
dant met zijn vijftien onderzeebootjaren, 
mijn nauw-verholen vreugde begrepen 
heeft. Het is niet aan iedereen gegeven 
Neerlands grootste en nieuwste onder-
zeeboot onder zijn bevelen te krijgen - 
een week voor mijn dertigste verjaardag 
was ik zelf een "ouwe" geworden. 
 
Over "mijn" patrouille, de laatste die op 
"Zwaardvisch" programma stond, kan ik 
helaas kort zijn. 
Het terrein was hetzelfde als waar wij in 
het najaar van 1944 onze grote succes-
sen behaalden. De spoeling was echter 
dun geworden. Daar waar de "U-Pich" 
in de golven verdwenen was, trof ik 
"mijn" twee scheepjes. We onderzoch-
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Er waren afscheidsfeesten; we danketen 
de grote bondgenoten zeer en vertelden 
de meisjes, dat wij ze niet zouden verge-
ten. Het glas ging hoog en het hart deed 
pijn. 
 
De chef ging huwen; zijn snor bleef 
staan. 
 
Jan van Hattem ging huwen; hij verhuis-
de naar de O-19. 
 
We voeren uit naast onze trouwe koppel-
genoot; wij gingen huistoe, hij nog een-
maal op oorlogspad. Het getweeëlijk dra-
gen van het rood-wit-blauw binnen de 
vijandelijke veste had ons zeer aan elkaar 
verknocht. 
Zijn steeds stijgende successen verheug-
denons. Behalve de mijnen-velden die hij 
bij elke patrouille wist te leggen op plaat-
sen war zulks zeer wenselijk, doch bij-
zonde moeilijk werd geacht, had hij op 
zijn vorige kruistocht nog een treffer we-
ten te boeken op een grote Japanse krui-
ser. 
We wensten hem  het beste toe; we sein-
den een tot weerziens in Holland over 
enkele maanden. 
 
We hadden haast. We wilden weer op 
tijd terug zijn om de rode zon te helpen 
ondergaan. Eén dag Aden, Twee dagen 
Port-Said, drie dagen Gibraltar - het ging 
wonderwel; de "Zwaardvisch" rook stal. 
In de Middellandse Zee ontmoetten we 
Hr.Ms. O-23, waar mijn oude "schipper" 
Arie-Jan Schouwenaar van de O-15 com-
mandant op was. Met een vouwkano stak 
ik over om mijn "bestevaer" de hand te 
drukken. Van hem hoorde ik dat Hr.Ms. 
O-19 verloren was. 
 
Na een reis van 53 dagen bereikten we de 
plaats van bestemming en voeren de ver-
trouwde Tay-River op. 
 
In Dundee was de Marine-Commandant 
Engeland om ons te verwelkomen. Hij 
bracht het heugelijke nieuws dat we twee 
weken naar Holland zouden gaan. 

Met hem kwam de vloot-
predikant. 
De bemanning werd bij 
elkaar gegaard op het 
achterschip en ontblootte 
het hoofd. Het ging enig-
zins onwennig tegenover 
het werfpersoneel, dat op 
de kade stond te kijken. 
Maar als iemand het 
doen kon, dan was het 
Dominee Sillevis Smit. 
Hij was op een patrouille 
meegeweest met Hr.Ms. 
O-10 en hoewel toen bei-
de diesels onklaar waren 
geraakt en het schip terug 
gesleept had moeten wor-
den (wat er van kwam als 
je een hemeldragonder 
meenam) was zijn onder-
zeebootgehoor na deze gebeurtenis op-
merkelijk veel aandachti-ger geworden. 
 
Het dilemma voor de oudste officier, de 
vrijheidszin van de dominee's. Uitdruk-
kelijk wensten zij slechts deelname op 
vrijwil-lige basis, maar je kon ze toch 
niet van ver laten komen voor een hand-
jevol mensen. Op de "Zwaardvisch" was 
dit overigens niet zo'n probleem dank zij 
de chef d'equipage. 
"Maak u zich maar geen zorgen, me-
neer", zei bootsman Kossen vol ernst, "ik 
zal wel wat vrijwilligers aanwijzen". 
 
De Hoogste Chef weet wel, dat ze het zo 
kwaad niet menen. Hij weet beter dan 
iemand anders, wat zachts onder die har-
de omhulsels verborgen wordt gehouden; 
wat voor vaderlandsliefde, wat voor 
vorstenliefde, wat geloof, wat trouw, wat 
vriendschap en wat meer van al die za-
ken, waarover alleen de mensen snoeven 
die op kantoren toeven. Zij die in de stor-
men staan moeten dat bedekken. 
Wat diep zit, zit veilig. 
Geen dieptebommen slaan het er uit. 
 
Op het achterschip van Hr.Ms. 
"Zwaardvis" bogen de hoofden zich, één 
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voor één, als een korenveld waarover de 
wind strijkt. 
Alleen wat stroever. 

 
2. HOLLAND 
 
Op de avond van de 9de mei 1940 had-
den we het gegiste nat verwisseld voor 
het zilte. We voeren door het Schulpen-
gat naar buiten om onze post voor de 
Hollandse kust in te nemen. 
Het was koud in de onverwarmde O-9. 
Er was geen voldoende accommodatie 
voor de bemanning gedurende de nacht. 
Dat koelde onze strijdlust. 
Wel was Noorwegen gevallen, maar Hol-
land had immers geen vijanden. 
Zo dacht ik op de dagwacht van de 10de 
mei. 
De oudste officier, die de hondenwacht 
had gedaan, had overgegeven dat er on-
gewoon veel vliegtuigen waren overge-
komen. Dat was voor Engeland, hoopten 
we. 
Even daarna waren we onder water ge-
gaan om het dag worden af te wachten. 
Na geroezemoes van het duiken was de 
rust teruggekeerd in het schip. Zij die een 
kooi hadden waren gaan slapen, de overi-

ge vrije gasten dommelden in hoekjes en 
gaatjes; het wachtvolk zat stil op zijn 
post. 

Ik draaide rond achter de peri-
scoop, turend in de donkere nacht, 
die allengs zijn peilloosheid ver-
loor. Plotseling kwam de dag. 
Eerst een scheiding tussen lucht en 
water, één golfje dichtbij, meerde-
re golfjes ver af, de zee, de wol-
ken, de kust. 
 
Het was een stralende dag. Het wa-
ter was spiegelglad, de periscoop 
trok er een V-vormige rimpel 
doorheen. De lucht was blauw van 
de lucht en hoog, fletser wordend 
naar beneden. Daar, tussen het 
blauw van de lucht en het blauw 
van het water, het smalle strookje 
chroomgeel dt Holland was; dicht-
bij ons een dorpje, de kerktoren 
parmantig uitstekend boven het 
duin. 

Het zicht was geweldig. 
In de peiling van IJmuiden kon ik een 
rookpluim zien. Dat moesten de hoog-
ovens zijn. Ik zette de peiling in de kaart; 
die klopte. Toen ik weer keek zag ik nog 
een rookpluim in de richting van Amster-
dam, en nog één en nog één. 
En binnen een ommezien van tijd was 
ons hele landje bedekt met rookpluimen, 
die in de windstilte recht omhoog stegen 
en groeiden tot dikke, donkere ten hemel 
rijzende kolommen. ‘Holland had geen 
vijanden’. 
 
Met een bang vermoeden, nog overwe-
gend of ik de commandant zou waar-
schuwen, verscheen deze onder het luik 
en ritselde mij een seintje toe: oorlog met 
Duitsland; Frankrijk en Engeland bond-
genoten. 
 
Dat was het begin. 
Die dag gingen we niet naar binnen en de 
volgende evenmin. Toen het echter dui-
delijk was geworden, dat de Duitsers hun 
aanval geen kracht zouden bijzetten van 
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uit zee, werd onze positie vrij overbodig 
en kregen we order Nieuwediep binnen 
te lopen. 
 
Het was geen eenvoudige opdracht. 
Overdag was er geen sprake van. De ge-
ringe diepte van het Schulpengat zou ons 
noodzaken gedurende geruime tijd  bo-
ven water te varen, terwijl de lucht be-
trokken was van de vijandelijke vliegtui-
gen. Maar aan de andere kant was de 
nacht donker, de lichten waren gedoofd, 
het vaarwater was moeilijk en de mijnen 
lagen er in grote getale. Wij hadden de 
Duitse vliegtuigen kwistig met mag-
netische mijnen zien strooien en hoewel 
in die dagen dit geheime wapen niet zó 
geheim meer was, hadden de Hollandse 
onderzeeboten toch nog steeds een niet te 
versmaden portie magnetisme tussen hun 
spanten. 
 
Het geluk is echter met de domme. On-
gedeerd meerden we in de haven van 
Nieuwediep en waren getuige van de 
derde oorlogsdag op vaderlandse bodem. 
Bombardementen van de Kooy, De Mok 
en nog eens en nog eens. 
Des middags kregen we order om in ge-
zelschap van Hr.Ms. O-10 en de Witte 
Zee" naar Engeland te vertrekken. een 
ieder kreeg toestemming om even naar 
huis te gaan om het hoognodige op te 
halen. Ikzelf heb nog even getwijfeld bij 
de keuze tussen mijn sabel en mijn ac-
cordeon; de accordeon bleef achter met 
het idee dat het nu oorlog was en geen 
tijd voor muziek. 
De sabel heb ik gebruikt voor bruiloften. 
 
Die avond vertrokken wij. 
 
De meesten van ons in de vaste overtui-
ging, dat het geen twee weken duren zou. 
Af en toe hoorden we een vliegtuig en 
voelden de behoefte het witte zog achter 
ons uit te doezelen. 
Aan bakboord onder de sterrenhemel lag 
het lieve Vaderland. Moe steeg daar nu 
en dan een straaltje anti-luchtvuur om-
hoog. 

 
Vijf jaar geleden was dat voor mij. 
Er waren er op de "Zwaardvisch", die in 
negen jaar niet thuis waren geweest. Ze 
waren allemaal op de brug geklommen 
of op het mitrailleurbordes om de blanke 
top der duinen terug te zien. 
Doch zover als Holland zijn ramp aan de 
wereld getoond had, alsof het om hulp te 
roepen lag, zo gesloten was het in zijn 
glorie. 
Het was hondenweer. Ik had de moeilijk-
ste nacht gehad sinds het vertrek uit Au-
stralië. Het zicht was zeer slecht. We 
misten de laatste boei van het door de 
mijnenvelden geveegde kanaal. Ik voelde 
me een vliegende Hollander in statu nas-
cendi. 
Het zou zonde zijn van al de goede ga-
ven, waarmee het schip was volgepropt; 
zelfs uit de buizen puilden de gruterswa-
ren. 
 
Maar het was naders beschikt. 
Een grijze streep - een lichttoren. 

Een laatste zeetje over. Putsschi, de tak-
kel van de oudste officier, in haar nieuwe 
kleedje (met opgenaaide Marva-
distinctieven) schudde de druppels af. 
Toen omsloten de pieren ons. 
 
De Hoek van Holland - de loods kwam 
aan boord. 
"Goeje Mòhge, commandant", zei die. 
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Niet "Good morning, Sir" of "Bon matin, 
Mon capitain", maar gewoon "goeje 
mòhge". 
 
"Goeje mòhge, loods", zeiden we en we 
keken maar naar de koeien die mistroos-
tig stonden te druipen in de grijze motre-
gen en we wisten dat we thuis gekomen 
waren. 
 

3. Einde 
 
toen, in Holland nog, kwam de atoom-
bom, die een abrupt einde maakte aan 
deze verschrikkelijke strijd. 
 
In een van de vele havens van Rotter-
dam, verscholen achter een hoge jager, 
lag onze "Zwaardvisch". 
De uitkijk die aan dek stond, hoorde het 
gerucht zoals alle geruchten gehoord 
worden. Hij bleef er even over denken of 
hij naar beneden zou gaan om het te ver-
tellen. Daarna liet hij zich zakken door 
het luik. 
Toen was het dek verlaten; er waren al-
leen de zeven vlaggetjes en de zeven 
sterretjes op de commandotoren, die wat 
te zeggen hadden. 
 
We gingen naar Engeland. 
Er was geen haast meer. 
Alleen de voedselvoorraad drong tot 
spoed; alles was weggegeven. Dat was 
de tweede keer dat ik Hollandse Jannen 

zonder mokken een droge boterham heb 
zien slikken. 
Op de afgesproken tijd voeren we de Ty-
ne op. 
We meerden af bij Swan Hunters 
Dockyard in Wallsend, Newcastle, die de 
"Zwaardvisch" zou repareren. 
 
Ik gaf het commando over aan de oudste 
officier. 
Bij de overdracht trachtte ik mijn dank te 
uiten. 
Ik voelde dat het een bijzondere band 
was, die gesmeed werd onder de moker-
slagen van dieptebommen. Ik sprak de-
zelfde woorden die ontelbare comman-
danten voor mij gesproken hebben. 
 
Beneden ons in het droogdok lag de 
"Zwaardvisch". 
Alsof hij te luisteren lag. 
Gebrekkig zag hij er uit op zijn hoge 
krukken. 
Nadat de bemanning was ingerukt en 
gaan koffie drinken, ben ik nog even 
door het verlaten schip gelopen. 
Het aloude rondje, dat ik duizenden ma-
len gemaakt had door het doolhof van 
machines en motoren, kleppen en kra-
nen. Hiert en daar was men al begonnen 
de dingen los te nemen. Het zou niet lang 
meer duren of Harer Majesteits 
"Zwaardvisch" zou dezelfde chaos zijn 
als in den beginne. 
 
Toen, in de centrale, heb ik even mijn 
hand gelegd op die dikke huid, die zo 
vele malen de mijne beschermd had.
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Enige gegevens van de de Zwaardvisch 
die als HMS Talent werd gebouwd 
(P322). 
Onder het Mutual Defence Assistance 
Programe (MDAP) werden ze overgedra-
gen. 
De boot heeft na de oorlog nog tot 1962 
dienst gedaan. In 1963 is ze verkocht en 
verschroot. 

 

Klasse: T-class 3rd group 

Britse naam: Talent (P322) 

Bouwwerf: 
Vickers-Armstrong te Barrow-in-Furness, Groot-
Brittannië 

Bouwnummer: 805 (Royal Navy) 

Op stapel gezet: 13 oktober 1942 

Te water gelaten: 17 juli 1943 

In Nederlandse dienst gesteld: 23 november 1943 

Grootste lengte: 83,34 meter 

Grootste breedte: 8,07 meter 

Diepgang: 4,5 meter 

Waterverplaatsing standaard: 1.090 ton 

Waterverplaatsing volbeladen: 1.400 ton 

Waterverplaatsing onder water: 1.571 ton 

Machine-installatie: 2 x 6-cilinder 4-takt Vickers dieselmotoren, 2 x 1.250 pk 

Elektromotoren: 2 x Laurens Scott elektromotoren, 2 x 725 pk 

Accu`s: 3 x 112 cellen, 5.350 ampère per uur gedurende 5 uren 

Aantal schroeven: 2 

Bunkercapaciteit: 215 ton dieselolie / 23 ton drinkwater 

Actieradius boven water: 11.000 zeemijlen bij 10 knopen 

Actieradius onder water: 30 zeemijlen bij 9 knopen 

Maximale snelheid boven water: 15,8 knopen 

Maximale snelheid onder water: 8,6 knopen 

Maximale duikdiepte: 106 meter (350 ft) 

Bemanning: 61 koppen 

Torpedobuizen: 
6 x 533mm interne boegbuizen, 2 x 533mm externe 
boegbuizen, 2 x 533mm externe midscheepsbuizen,  
1 x 533mm hekbuis (533mm is 21 inch) 

Torpedo`s: 17 tot 19 x Mk VIII of Mk 20 torpedo`s 

Dekkanon: 1 x 10,2cm Mk 12 dekkanon 

Overige bewapening: 2 x 20mm mitrailleurs 
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