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Beste Leden, 

 

Het jaar 2018  is alweer bijna voorbij. 

Terug kijkend kunnen we stellen dat er 

best wel weer veel is gebeurd. Zoals elk 

jaar heeft het bestuur een krans  gelegd 

bij het Onderzeedienst Monument bij de 

herdenking op 4 Mei. We hebben een 

ALV/Reünie gehad , in April,  met een 

goede opkomst. De projectleider van de 

nieuwe onderzeeboten hield een boeien-

de voordracht over de complexiteit van 

een dergelijk  megaproject. Het is een 

ieder wel duidelijk geworden dat we er  

nog lang niet zijn, maar ze komen er wel! 

De volgende ALV/Reünie is op 24 April 

2019 in “De Witte Raaf” in Den Helder. 

We streven er naar om U dan ook weer 

op de hoogte te brengen van de laatste 

stand van zaken met betrekking tot de 

nieuwe boten. Er is ook weer een Com-

mandant Onderzeedienst. Er zijn nog wel 

gesprekken gaande over de definitieve 

rol van de COZD, maar de eerste stappen 

in de goede richting zijn gezet. Een ander 

pilotproject waar we nog veel over zullen 

horen is het varen met gemengde beman-

ningen op onderzeeboten. Het is vanaf 

het begin dat de plannen over de nieuwe  

onderzeeboten bekend werden gemaakt 

duidelijk geweest dat de gemengde be-

manningen er zouden komen. Opmerke-

lijk en zeer verstandig heeft de COZD 

besloten  om niet te wachten op de 

bouwtekeningen van de nieuwe boten, 

maar al volgend jaar een pilotproject te 

beginnen met het varen met gemengde 

bemanningen zonder dat er speciale 

vrouwen-en mannenverblijven worden 

gecreëerd.  Volledige integratie dus! Een 

positief resultaat van dit project zal grote 

invloed hebben op de bouw van de nieu-

we boten. Er is behoorlijk veel animo en 

belangstelling bij vrouwelijke marine 

mensen om bij de Onder zeedienst te 

gaan varen. Hopelijk kunnen hierdoor de 

personeel problemen enigszins opgelost 

worden. 

In het begin van het jaar werden we 

enigszins “verrast” door de oprichting 

van de Stichting Onderzeedienst Vetera-

nen (SOV). Op de ALV heb ik U daar-

over ingelicht en ook beloofd om U op 

de hoogte te houden van de ontwikkelin-

gen. Nog even in het kort: de Reünisten  

Vereniging Onderzeedienst (ROV) heeft 

ongeveer 1200 leden. Hiervan heeft on-

geveer één derde de Veteranen status. De 

ROV is geen Veteranen organisatie. Wij 

zochten naar mogelijkheden om binnen 

onze Vereniging ook deze groep leden 

op de juiste manier te kunnen bedienen. 

Begin van dit jaar werd duidelijk dat een 

groep van onze leden, met de Veteranen 

status, deze mogelijkheden ook al had-

den onderzocht hetgeen  geleid heeft tot 

de oprichting van de SOV. Na een paar 

gezamenlijke vergaderingen hebben de 

ROV en de SOV besloten om op basis 

van een intensieve samenwerking verder 

te gaan. In dit kader is het van belang om 

vast te stellen dat de ROV een vereniging 

met leden is en de SOV een stichting is 

zonder leden. De geregistreerde begun-

stigers van de SOV zijn bijna allemaal  

lid van de ROV. De basis van de samen-

werking is dat de “Flipper ons verbindt”, 

de ROV zich richt op reünieactiviteiten 

en dat de SOV zich richt op veteranenac-

tiviteiten. Dit betekent dat er voor de 

ROV weinig zal veranderen. Wij blijven 

gewoon doen wat we al 40 jaar lang 

doen. Over de veteranenactiviteiten van 

de SOV kunt U verder op in het blad de 

details lezen. De samenwerking zal zich 

verder ook manifesteren in de recent op-
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In Memoriam  
 

 
 
 

 

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

        

18 augustus 2018 G.A.L. Hollering 66 jaar  Diepenveen 

03 september 2018 J. Meijer 73 jaar  Geldrop 

23 september 2018 D.W. Hendriks 71 jaar  Anna Paulowna 

06 oktober 2018 H.O. Bussemaker 79 jaar  Oegstgeest 

 

 

Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

 

Contributie 2019 

 

Ingesloten bij deze KVO treft u de acceptgiro aan voor de contributie 

van 2019. Dit betekent dat het jaar 2018 bijna voorbij is en het weer 

tijd is om de jaarlijkse contributie te betalen. Ondanks dat velen van u 

telebankieren, blijven we de acceptgiro toesturen voor diegenen die 

nog geen gebruik maken van de moderne media. 

 

De contributie voor 2019 is niet verhoogd en bedraagt voor leden 

wonend in Nederland minimaal € 7,50. Buitenlandleden betalen 

minimaal € 10,00. 

 

Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk voor 1 maart 2019 

overgemaakt te zijn op:  

ING IBAN-rekeningnummer 

NL57INGB0003928464  
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Wat was dat ook alweer?   

Het is een kreet uit 1962, zo'n 56 jaar 

geleden.  De eerste drie cylinder onder-

zeeboot Hr.Ms. Dolfijn was in de wate-

ren rond Nederlands Nieuw Guinea,  en 

wel aan de Zuidzijde. 

En waarom daar?  De boot was splinter-

nieuw,  net een jaar voor de eerste maal 

in dienst gesteld,  de proeftocht en garan-

tie vaart waren net zo'n beetje afge-

rond.  Toen Hr.Ms. “Dolfijn” werd inge-

deeld bij het Smaldeel V, wat een oefen-

reis zou maken naar de West.  Bij het 

afscheidsbezoek van de CZM, vroeg de-

ze aan de commandant: “Just, ben je er 

klaar voor?” De commandant begreep 

dat het ging om een eventueel doorsturen 

naar Nederlands Nieuw Guinea. En zei: 

“ja,  natuurlijk Schout bij Nacht”.  

 

In maart 1962,  in volle zee, na een be-

zoek aan Cartagena,  kreeg de “Dolfijn” 

de opdracht via het Panamaka-

naal,  Mexico en Guam naar Hollandia 

op te stomen, om met de “Zeeleeuw” en 

de onderzeebootjagers “Groningen” en 

“Limburg”  de strijdkrachten in Nieuw 

Guinea te versterken tegen de overname 

plannen van Soekarno. 

Na een onderhoud in mei op Biak,  de 

marinebasis die thuishaven van de boot 

gerichte Onderzeedienstkoepel organisa-

tie. Dit valt binnen de plannen van CZSK 

om meer werk te maken van het samen-

horigheid gevoel en samenwerking voor 

allen, actief dienenden, post actieven en 

veteranen.  

Vervolg op pagina  3 

“Reesers Rust” 
Vervolg 

Voorwoord 
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zou worden,  vertrok de “Dolfijn “ op 9 

juni naar haar eerste oorlogspatrouille op 

de Zuidkust van Nieuw Guinea.  Op 15 

juni had men sonarcontact, dit bleek de 

“Multatuli” te zijn, een commando schip, 

waar vanaf Indonesische infiltranten naar 

Nieuw Guinea werden gevaren, om een 

soort guerrilla te voeren tegen ons ge-

zag.  Zij werden bestreden door de mari-

niers, wat een zware klus voor het Korps 

was. 

 

Het schip voer erg hard en wij dachten 

hem te verliezen, ware het niet dat de 

“Multatuli” SB-uit ging de Wahai baai 

in, op de Noord kust van het eiland Ce-

ram. Een prachtige prooi voor onze eer-

ste echte aanval,  na een verzoek aan 

Hollandia om aan te vallen, kwam bin-

nen drie kwartier(!) al ant-

woord: “Neen”. Grote te-

leurstelling,  maar wat doe 

je er aan. Het verlichten 

van de zeer zware mari-

niers' patrouilles met het 

uitschakelen van dit schip, 

mocht kennelijk niet. 

 

Ongeveer op de helft van 

deze patrouille kregen we 

toestemming om in de baai 

van Kaimana twee dagen 

rust te nemen.  

Op 26 juni gingen 

we daar voor anker, 

kregen vers zoetwa-

ter aan boord en zij 

die vrij van de “zes 

op zes af” oorlogs-

w a c h t  w a -

ren,  konden even 

de wal op. Inder-

daad even, want in 

de loop van de och-

tend kregen we be-

richt uit Hollandia 

dat de COSTRING, 

Schout bij Nacht 

Reeser, ons weer op 

patrouille wilde 

hebben,  en daar gingen we, deze rust 

dag noemde de oudste officier “Reesers' 

Rust”. 

De reis in 1962 van de “Dolfijn” duurde 

10 maanden,  waarin we via de West, 

NNG, Suez kanaal, Napels uiteindelijk 

op 22 november in een vliegende 

sneeuwstorm thuisvoeren. Ondanks een 

aantal min puntjes waren de drie cylinder 

onderzeeboten geen gekke Nederlandse 

vinding,   in de aanloop naar de 

“Zwaardvis klasse” onderzeeboten. Lees 

ons boek “DOLFIJN's ODYSSEE” er 

maar over na. 

 

Pieter de Graeff. 
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Stichting Onderzeedienst Veteranen  

voor veteranen, door veteranen. 

 

Na een periode van ongeveer 

drie jaar pionieren is 7 februari 

2018 de Stichting Onderzee-

dienst Veteranen opgericht. De stichting 

zet zich in voor erkenning en waardering 

van Onderzeedienst veteranen. Deze in-

zet moet u zien in de breedste zin van het 

woord. 

De besturen van zowel de Stichting On-

derzeedienst Veteranen (SOV) en de Re-

ünistenvereniging Onderzeedienst 

(RVO) hebben 12 juni 2018 een eerste 

gezamenlijke vergadering gehad.  Daarin 

is gesproken over de doelstellingen van 

beide verenigingen. Met als uitgangs-

punt, waar kunnen we samenwerken en 

mogelijk  elkaar versterken.   Voorop 

staat dat beide partijen er zijn voor de 

hele Onderzeedienst gemeenschap. De 

RVO richt zich met name op de reünie-

activiteit Terwijl de SOV zich voorname-

lijk bezig houdt met veteranenactivitei-

ten. 

 

1 oktober is in Den Helder een vervolg 

gegeven aan deze eerste bijeenkomst om 

de samenwerking  tussen RVO en SOV 

verder uit te werken. De bestuursleden 

van beide verenigingen hebben daartoe 

nadere afspraken gemaakt. Beide vereni-

gingen zijn het er over eens dat 

elke vereniging zijn eigen doel 

heeft en dat we elkaar daarin 

respecteren.  Elkaar helpen en 

versterken is daarbij het uit-

gangspunt. 

 

Om binnen de verenigingen die gelieerd 

zijn aan de onderzeedienst niet teveel 

versnippering te krijgen, is een week la-

ter, 9 oktober, een koepeloverleg Gehou-

den. Deze stond onder voorzitterschap 

van de COZD, KTZ Herman de Groot. 

Een verslag hiervan is te lezen op de 

website van de Stichting Onderzeedienst 

Veteranen en op de Facebook pagina’s 

van de Stichting Onderzeedienst Vetera-

nen en de Reünisten Onderzeedienst. 

 

Om de veteranenactiviteiten van de SOV 

goed te kunnen uitvoeren, is het van be-

lang dat Onderzeedienst veteranen zich 

registreren op de website van de SOV. 

Registratie is kosteloos en is noodzake-

lijk om het bestaansrecht van Onderzee-

dienst veteranen te onderbouwen naar 

instanties als het Veteranen Instituut (VI) 

en het Veteranenplatform (VP). De SOV 

heeft inmiddels een lidmaatschap gekre-

gen binnen het VP, waar alle officiële 

veteranenorganisaties in Nederland bij 

zijn  aangesloten en daardoor aanspraak 
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Dundee Memorial 2018 

Zaterdag 8 September 2018 kwamen ver-

tegenwoordigers van diverse landen weer 

bij elkaar bij het Dundee Submariners 

Memorial om gezamenlijk de gevallen 

bemanningen van zes 2de WO Onderzee-

boten te herdenken . 

 

Achtergrond:  

Dundee, in Scotland, was de thuishaven 

van het 2de Onderzeeboot onderdeel van 

the Britse Royal Navy gedurende Augus-

tus, September en Oktober van 1939.  

Van april 1940 tot het einde van de 

Tweede Wereldoorlog werd het de thuis-

haven van het Negende  Onderzeeboot  

Flotilla, een uniek Internationaal Flotilla 

bestaande uit Onderzeeboten van Polen, 

Nederland, Frankrijk en Noorwegen, lan-

den onder Duitse bezetting. Later(1944) 

zou ook Rusland verder bijdragen. 

 

Taken van de Boten gestationeerd in 

Dundee waren onder meer acties bij de 

kusten van Noord Europa, het aanvallen 

van vijandige schepen zoals de kruisers 

“Gneisenau” en “Prinz Eugen” en ook 

het beschermen van konvooi schepen in 

de Noordelijke IJszee. 

Verder werden de boten ook ingezet voor 

kunnen maken op subsi-

dies en reüniefaciliteiten.  

 

Om de activiteiten voor, 

en hulp aan, veteranen 

ook uit te kunnen voeren 

is de SOV grotendeels 

afhankelijk van deze sub-

sidies, naast donaties van 

derden. De mate waarin 

deze financiële middelen 

ter beschikking komen 

voor de hele Onderzee-

dienst community is dus 

mede afhankelijk het aan-

tal registraties. Zonder 

adequate registratie vloei-

en de gelden en subsidies 

naar de kas van andere instanties en ko-

men dus niet ten goede aan de Onderzee-

dienst populatie. 

Registratie bij het SOV is daarnaast van 

belang om i.s.m. het VI een adequate ad-

ministratie te kunnen voeren en ook om 

belangen beter te kunnen behartigen als-

mede goede individuele en groepshulp te 

kunnen bieden. De SOV kan Nuldelijns 

ondersteuning geven aan Onderzeedienst 

veteranen die dat nodig hebben en be-

schikt over bij het VP opgeleide hulpver-

leners.  

 

Tot slot is registratie bij de SOV en het 

VI ook voor deelname aan het defilé en 

de activiteiten omtrent de Nederlandse 

Veteranendag noodzakelijk om aan-

spraak te kunnen maken op de geboden 

faciliteiten.  

Ben je dus veteraan van de Onderzee-

dienst en heb jij je nog niet geregi-

streerd? Doe dat dan nu op 

 www.ozdveteranen.nl door een scan van 

je Veteranenpas te uploaden en je gege-

vens in te voeren. Je gegevens worden 

veilig bewaard in een afgeschermde om-

geving van de website. 
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verzet en sabotage doelen in bijvoorbeeld 

Noorwegen. 

 

Zes Onderzeeboten keerden niet terug 

naar Dundee, HMS Thames, HMS Ox-

ley, HNLMS 0-13, HNLMS 0-22, H Nor 

M Uredd en V-1( ex HMS Sunfish) met 

een totaal verlies van 296 Zeelieden en 

Commando’s. 

 

Het Dundee International Memorial is 

reeds vanaf 17 September 2009 in ge-

bruik en respecteert en herdenkt the be-

manningen van de boten “Still on Patrol” 

Het monument is te vinden tussen het 

Victoria en Camperdown Dock in de ha-

ven van Dundee, 

 

Zoals gewoonlijk nam de plechtigheid 

weer plaats om 11.00 uur ‘s morgens. 

Met de gebruikelijke onderdelen van de 

herdenking zoals de Naval Hymn, act of 

Remembrance, roll call (het noemen van 

de namen van alle gevallenen) Last Post 

etc. werden alle kransen en bloemen ge-

legd door the vertegenwoordigers van 

diverse betrokken landen, UK, Frankrijk, 

Noorwegen en onze eigen COZD Kapi-

tein ter zee, Herman de Groot en ODOPS 

(SA-2) Leen Klein. 

Na het afmarcheren van alle vaandels, 

werd de plechtigheid besloten met het 

marine gebed. 

 

Het is de Dundee City Council en haar 

Provost (Burgemeester) die ieder jaar 

weer zorgen voor de organisatie van dit 

belangrijke evenement voor de Onder-

zeediensten van de diverse betrokken 

landen 

En zoals de traditie is, werd iedereen 

aanwezig weer uitgenodigd naar het 

Stadhuis (City Chambers) voor een ge-

zellige samenkomst en een (non-

alcoholisch!!) drankje en buffet. 

Dit is een goede gelegenheid om een 

praatje te maken met onze onderzee-

dienst broeders en ook sommige nabe-

staanden van andere naties etc. 

Rest mij nog om onze eigen vertegen-

woordiging , COZD KTZ Herman de 

Groot en Adjudant Leen Klein nogmaals 

zeer hartelijk te danken voor hun grote 

bijdrage en gezelschap gedurende het 

gehele verblijf van beide in Dundee. Het 

werd enorm gewaardeerd en gerespec-

teerd door allen aanwezig. 

 

Voor ons, John Lenting (Ex MLD) en 

mijzelf was het weer een eer en genoe-

gen om onze eigen Onderzeeboot Reü-

nisten vereniging te mogen vertegen-

woordigen.  
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Ik ben in 1971 als SGTwemnt bij de on-

derzeedienst gekomen. Daar heb ik een 

aantal plaatsingen gehad op de Tijgerhaai 

en Potvis. 

In 1980 heb ik de marine verlaten en ben 

ik gaan werken voor Neddrill, een doch-

terbedrijf van Nedlloyd. Dit bedrijf had 

twee boorschepen waarvan een DP 

(Dynamic Positioned) boorschip. Op dit 

schip werkte ik. In die tijd was er bijna 

geen elektronica in de offshore maar dit 

schip had voor die tijd een reuze pakket. 

Wij werkten daar dan ook met drie ex-

Onderzeedienstmensen een ex -

luchtmacht man. Het schip had 9 trusters, 

dit zijn schroeven waarvan de pitch ge-

controleerd werd door een 

computer systeem. Verder had-

den we een aantal hydrophones 

en bakens die we op de bodem 

zetten. Met behulp hiervan 

konden we positie invoeren in 

ons systeem en dus met behulp 

van de thrusters positie houden 

zodat we konden boren. 

In 1982 waren we op weg van 

Canada naar Egypte en in de 

straat van Gibraltar kwamen 

we een onderzeeboot tegen, 

een Nederlandse driecilinder. 

Ik was aan boord met Kees 

Goudsblom, ex-SGTrrmnt. Na 

de sub opgeroepen te hebben 

hoorden we al snel de stem van 

Nico Wagenmaker, in die tijd 

SGTtlg. Het bleek de Tonijn te 

zijn. Na een beetje heen en 

weer kletsen vroeg de com-

mandant van de Tonijn (ik 

weet niet meer wie dat was) of 

het goed was als hij een foto 

rondje kon maken. Wij vaste 

koers en 6 kts en de Tonijn om 

ons heen. We hadden veel 

Amerikanen aan boord en die 

begrepen er niets van.  

Neddrill-2 
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”You gotta be nuts”, mopperde Harris 

Austin binnensmonds terwijl hij toe-

keek hoe het lelijkst uitziende stuk 

staal dat hij ooit had gezien de Britse 

marinebasis in Londonderry, Noord-

Ierland, binnenvoer. Dit kon niet zijn 

plaatsing, de Cochino zijn.  

 

Op de drukke pier moest bijna iedereen 

gedacht hebben dat daar gewoon een 28-

jarige radio-operator stond. Hij wist zelf 

wel beter. Hij was hier op directe orders 

van het Amerikaanse hoofd van Naval 

Operations. Hij was persoonlijk gebriefd 

door admiraals die het bevel voerden 

over de Amerikaanse zeestrijdkrachten in 

Europa. Hij was gescreend en dubbel 

gescreend. Vandaag stond hij op het punt 

zich bij de bemanning van deze sub te 

voegen als een van de nieuwste spionnen 

van de marine, een 'spook'. Iemand die 

getraind was om Sovjet militaire signalen 

en elektronische communicatie uit het 

niets te halen. Het was zijn taak om grip 

te krijgen op enkele van Sovjet-Unies 

best bewaarde geheimen.  

 

Austin rende de steiger op en neer en be-

gon met een paar andere mannen de tros-

sen naar de wal te trekken. Toen zei ie-

mand dat dit de Cochino was, de Ameri-

kaanse onderzeeboot SS-345, de boot 

waarop Austin al drie dagen had ge-

wacht.  

"Goddamn ugly piece of junk," dacht hij 

bij zichzelf terwijl hij een schoudertas-

met daarin geheime documenten op zijn 

rug zwaaide en de steile trap afdaalde 

naar de ingewanden van de Cohcino. Hij 

stelde zich voor aan commandant Rafael 

Benitez en bracht hem op de hoogte van 

zijn orders.  

Austin was in een zoektocht naar opwin-

ding, van gevechtskruisers naar de on-

derzeedienst overgeplaatst. Met dezelfde 

reden had hij zich vrijwillig aangemeld 

om van een radioman, een ‘spook’ te 

worden.  

Dat hij zijn carrière bij de strijdkrachten 

zou gaan maken, was vrijwel zeker vanaf 

de dag dat hij geboren was. Hij kwam uit 

een lange rij van Schotse krijgers, een 

lijn die hij eenvoudig terug kon voeren 

tot de veertiende eeuw. Zijn vader was 

kok bij een Amerikaans luchtsmachtqua-

dron in Engeland voordat hij naar de 

walvisvaarders en oceaanvissers over-

stapte. Zijn moeder, die haar roots in het 

Engelse Wales had, had voor een Brits 

munitiebedrijf gewerkt. Austin zelf was 

pas negentien jaar oud toen hij voor het 

eerst naar zee ging. Zijn kastanjebruine 

haar bezorgde hem snel de bijnaam 

"Red".  

 

Commandant Benitez, tweeëndertig jaar 

oud, was een man die in status was opge-

voed. Zijn vader was rechter in Puerto 

Rico en commandant Benitez was net 

klaar met zijn rechtenstudie, een bonus 

die de marine hem had toegestaan om 

hem te behouden voor de marine. Als 

officier op een onderzeeboot tijdens de 

Tweede Wereldoorlog overleefde hij ver-

schillende aanvallen met dieptebommen. 

Hier kreeg hij de reputatie van koele kik-

ker tijdens aanvallen die hem schijnbaar 

emotioneel niet troffen. Nu, eind juli 

1949, was hij slechts drie weken terug bij 

de ’Silent Service’ en had hij een com-

mando gekregen. 

Eigenlijk was het een commando dat Be-

nitez had geprobeerd af te wijzen, in ver-

legenheid gebracht door de naam van de 

boot onder zijn commando. Cochino is 

misschien vernoemd naar een tropische 

vis uit de Atlantische oceaan,  maar in 

het Spaans, de taal van zijn familie en 

vrienden thuis, zou hij de onderzeeboot 

“Varken” hebben geheten.  

Hij had aan zijn moeder geschreven dat 

hij van plan was het commando niet te 

aanvaarden. Zijn moeder had de brief 

nog niet beantwoord terwijl hij in de 

Blindmans Bluff?      Deel-1 
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kleine longroom stond, schouders naar 

achteren om zijn toch al imposante lijf 

nog meer te accentueren. Hij was hier 

alleen met deze kolossale man, deze ma-

troos die was opgeleid tot spion, een man 

die  waarschijnlijk op zijn 70ste nog zou 

rondbazuinen dat hij "tougher than shit" 

was. 

Red Austin gaf zijn orders aan Benitez. 

De commandant las ze vluchtig door en 

voelde een spanning opkomen toen hij 

las dat Cochino, zijn onderzeeboot, op 

het punt stond een experimentele spion-

nenboot te worden.  

Benitez was verbluft. Cochino's missie 

was al complex genoeg. Er was een trai-

ningsrun gepland om tactieken van on-

derzeese oorlogsvoering te veranderen. 

De duikboten van de Tweede Wereldoor-

log konden slechts lang genoeg onder de 

golven blijven om oppervlakteschepen 

aan te vallen en een tegenaanval te 

voorkomen voordat weer aan de opper-

vlakte kwamen. Maar sinds het einde 

van de oorlog , waren Cochino en een 

paar andere boten ingrijpend gemodifi-

ceerd. Ze waren nu uitgerust met, gro-

tendeels nieuwe en nog niet geteste ap-

paratuur, waaronder een snorkelpijp. 

Deze zou hen van frisse lucht voorzien 

en tevens lucht aanvoeren voor de die-

selmotoren. De snorkel zou ook de uit-

laatgassen buitenboord brengen zonder 

aan de oppervlakte te hoeven komen. 

Dat zou de boten in staat stellen veel 

van hun tijd onder water door te bren-

gen, waardoor ze effectief onzichtbaar 

worden gemaakt en het voor hen moge-

lijk wordt om achter andere onderzeebo-

ten en oppervlakteschepen aan te gaan.  

Benitez had verwacht zijn onderzeeër 

mee naar buiten te nemen om haar nieu-

we apparatuur te testen, zijn bemanning 

te trainen en te leren hoe hij haar als een 

echt onderwatervoertuig moest inzetten. 

Maar de orders van Austin voegden een 

nieuwe dimensie toe aan de missie van 

Benitez en transformeerden het van een 

van slechts wargames en sea-trials naar 

een operatie in een nog onbekende we-

reld van onderzeese inlichtingen en spi-

onage. Bovendien zou dit alles plaats-

vinden in de ijskoude Barentszzee bin-

nen de poolcirkel, vlakbij de wateren 

rond Moermansk, waar de Sovjet-Unie 

haar noordelijke vloot had gestatio-

neerd.  

Tot overmaat van ramp moesten de  ka-

bels en antennes van Austin's afluister-

apparatuur direct door de drukhuid het 

water in gaan. Dat betekende gaten bo-

ren in het staal dat het oceaanwater te-

genhield.  

Benitez wierp een blik op de plannen 

om door de romp van de onderzeeër te 

boren. De drukhuid die hij beschouwde 

als de " het laatste redmiddel", de best 

beschermende schaal van de onderzeeër, 
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en werd duidelijk ongemakkelijk bij het 

idee.  

 

Wat er daarna gebeurde, is een verhaal 

dat Austin keer op keer zou vertellen en 

opnieuw vertellen.  

“Gaten boren in de drukhuid !?” riep Be-

nitez hard genoeg om de aandacht van de 

Oudste Officier en HTD trekken  

die daarop kwam aanrennen. Gaten bo-

ren zonder directe orders van het 

scheepsbouwbureau van de marine, dat 

verondersteld werd toezicht te houden op 

alle constructie en aanpassingen aan de 

onderzeeër?  

"Heb je iets van het Marinebedrijf of de 

Rijkswerf?" snauwde hij naar Austin.  

"Nee meneer, dit is wat ze me gaven," 

antwoordde Austin. Ietwat onhandig en 

onzeker gebaarde hij er de zaak te willen 

redden aan toe: "Het worden maar kleine 

gaatjes."  

Austin wachtte op een antwoord. Er 

kwam geen reactie, van niemand. In 

plaats daarvan draaide Benitez zich om 

en verliet de Longroom. Hij zou Londen 

bellen. Hij zou dit opnemen met zijn be-

velhebber . Hij zou in geen geval ruzie 

gaan maken met Austin. 

Er was al weinig ruimte voor fouten in 

deze kwetsbare en krappe dieselboten, 

waar stookolie de lucht binnendrong. 

Een ramp met een onderzeeboot lag al-

tijd op de loer, daar was maar weinig 

voor nodig in deze sigaren. Soms ware 

heldhaftige daden nodig om te overleven. 

Dat was vooral het geval tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, maar in ieder ge-

val hadden Benitez en de anderen te ma-

ken gehad met een bekende vijand in de 

meer bekende wateren van de Stille Oce-

aan. Nu zou hij misschien gewelddadige 

stormen moeten trotseren aan de buiten-

rand van het onbekende. En alsof dat nog 

niet alles was, werd hem gevraagd om 

een rechtstreekse, van de zee afkomstige 

greep te maken naar Sovjetgeheimen, 

zijn boot te riskeren en achtenzeventig 

mannen op een spionage-missie voordat 

iemand er zeker van was dat de onder-

zeeër de oceaan zelf zou kunnen overle-

ven .  

Benitez was snel terug, niet helemaal 

verslagen, maar stond nog wel in dubio. 

De bevelen hadden zijn aristocratische 

woede doorstaan. Zijn eerste prioriteit 

was nu de spionmissie van Austin.  

Het was met deze turbulente start dat 

onderzeeboten en spionnen een relatie 

begonnen te smeden die de koude oorlog 

in de wateren van de oceanen en zeeën 

van de wereld zou bepalen. En uit hun 

missies zouden nieuwe missies komen 

die uiteindelijk deze uitermate stealth 

vaartuigen tot de meest cruciale en tot de 

verbeelding sprekende vaartuigen van 

het tijdperk zouden maken.  

Het was al snel duidelijk dat de Verenig-

de Staten een gevaarlijke nieuwe tegen-

stander hadden en dat de wereld nu an-

ders in elkaar zat dan toen Benitez voor 

het laatst uit de zee was opgedoken tij-

dens de 2de WO. Toen was een met over-

winningen doordrenkte natie onderstebo-

ven geraakt door het beeld van een zee-

man die een meisje greep voor een uit-

bundige kus midden op Times Square. 

Nu Benitez zich voorbereidde om terug 

te keren naar de wereld van Neptunus, 

waren mensen in de Verenigde Staten 

doodsbang voor de middelen gebruikt in 

de overwinning van de oorlog. Ze had-

den verbluft, in complete stilte, in de 

bioscoop gezeten en keken naar nieuws-

journaals van Hiroshima en Nagasaki. 

Huilend bij de aanblik van vrouwen en 

kinderen die vreselijk verbrand waren, 

vrouwen en kinderen die ooit de vijand 

waren, gezichtsloze monsters die 

niemands de tranen verdienden. Mensen 

die kort daarvoor de bom toejuichten, 

zagen het nu als een dreigende gruwel 

die zich nu elke dag op hun eigen huis 

kon richten. Er waren berichten dat de 
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bondgenoot Sovjet-Unie, nu de vijand, 

veel geld investeerde om een eigen 

atoombom te bouwen. En was ongetwij-

feld alleen bedoeld dat de Sovjets erop 

uit waren om de wereld dominantie te 

grijpen. De Chinese communisten had-

den net Chiang Kai-shek uit China ver-

dreven. Een communistische staatsgreep 

vond plaats in Tsjechoslowakije. De 

Sovjets hadden de Berlijnse blokkade 

ingesteld. En Winston Churchill had 

verklaard dat een ijzeren gordijn over 

Oost-Europa was gevallen. Het leek er-

op dat er op elk moment een communis-

tische greep naar de macht zou kunnen 

zijn binnen de Verenigde Staten. Hoe 

konden de krantenkoppen anders gele-

zen worden die uit de ’House Comm-

ittee’ over on-Amerikaanse Activiteiten 

berichtten. Met name de sensationele 

aanklachten tegen een voormalig functi-

onaris van het Ministerie van Buiten-

landse Zaken, Alger Hiss, die zou heb-

ben gespioneerd voor de Sovjets?  

Dit was de sfeer van wantrouwen die de 

basis vormde voor de Central Intelligen-

ce Agency (CIA) die zijn agenten in een 

onmiddellijk duel met Sovjet-spionnen 

stortte. Dit was het tijdperk van angst 

dat het Westen inspireerde om opnieuw 

de krachten te bundelen, nu als de 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

(NAVO). En dit alles was de inspiratie 

voor de uitdaging van de blind man, de 

missie voor onderzeebootmannen in sta-

lencilinders zonder ramen, om diep in 

een nieuwe rol te duiken die Amerika en 

Europa zou helpen deze dreiging af te 

weren.  

De Russen hadden hun onderzeeërs, de 

meesten klein en ouderwets, altijd ge-

bruikt voor kustverdediging. Maar bij 

het verdelen van de nazi-oorlogsbuit 

waren de Verenigde Staten, Groot-

Brittannië en de Sovjet-Unie allemaal in 

bezit van een paar experimentele Duitse 

U-boten gekomen.  Zeer geavanceerde 

duikboten met snorkels en nieuwe gea-

vanceerde sonars. Deze technologie 

maakte het mogelijk om onderzeeërs do-

delijker dan ooit te maken. Dit veront-

rustte de Amerikanen die vreesden dat de 

Sovjets hun kuststrategie zouden veran-

deren en subs voor de volle zee zouden 

ontwerpen. Waar Benitez en de andere 

commandanten in deze tijd het meest be-

hoefte aan hadden was tijd om te leren, 

tijd om te oefenen, tijd om hun duikboten 

te transformeren in de "onderzeeërs" die 

nodig zijn om de vloedgolf van Sovjet-

onderzeeboten te ontmoeten die ooit naar 

Amerikaanse en Europese kusten zou 

kunnen gaan.  

De snorkel van Cochino , ontwikkeld uit 

nazi-technologie, beloofde haar om da-

gen of weken onder water te kunnen blij-

ven. Veel staal, mensen en wapens ver-

borgen, terwijl ze slechts een doelwit 

vertoonden dat ongeveer zo breed was 

als een voorstedelijke vuilnisbak. Ze kon 

zelfs verborgen blijven terwijl haar die-

selmotoren draaiden om de batterijen op 

te laden, haar enige krachtbron wanneer 

ze onderwater moest opereren met haar 

motoren uit. Dankzij de Duitsers be-

schikte Cochino over accu's met een gro-

tere capaciteit dan een van de klassieke 

duikboten uit de Tweede Wereldoorlog.  

Cochino was ook uitgerust met een 
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nieuw passief sonarsysteem: ze kon on-

der water luisteren en daarom "zien" 

zonder zelf 

veel geluid te 

maken. On-

derzeeboten 

uit de Tweede 

Wereldoorlog 

g e b r u i k t e n 

een "actieve" 

sonar, die 

h o o r b a r e 

pings uitzond en vertrouwde op de terug-

gekaatste geluidsgolven om een beeld 

van de omringende wateren te creëren 

door doelen te detecteren en afstanden te 

bepalen. Het resultaat lijkt veel op het 

schijnen van een zaklantaarn. Onderzee-

boten konden zien wat daar was, maar 

gaven daarbij de bron van de ping, hun 

positie, prijs. Passieve sonarsystemen 

scannen het volledige spectrum van ge-

luid en zenden nooit signalen uit, en stil-

le beeldopbouw beloofde de cruciale 

voorsprong te bieden in onderwateroor-

logvoering.  

De Amerikaanse marine bereidde zich 

ook voor op het ultieme onderzeese one-

upmanship. Hyman G. Rickover, oud 

commandant van onderzeeboten en tech-

nicus, was een plan aan het ontwikkelen 

voor nucleair aangedreven onderzeeërs 

die voor onbepaalde tijd onderwater kon-

den blijven zonder ooit te hoeven snorke-

len. Hierdoor zou de inzet in de onder-

zeese oorlog opnieuw worden verhoogd. 

Maar voorlopig was nucleaire voortstu-

wing weinig meer dan een concept, en 

Cochino en de andere dieselboten zoals 

zij waren de beste die de marine had.  In 

een nieuw programma, met de toepasse-

lijke naam "Operation Kayo", bereidde 

de marine Cochino en andere onderzee-

boten uit de Tweede Wereldoorlog voor 

om een knock-out te geven mocht er oor-

log komen.  

Er was één probleem in de plannen van 

de Onderzeedienst: de spionnen van de 

natie voorzagen meer onmiddellijke be-

dreigingen en wil-

den Onderzeeboten 

gebruiken om de 

Russen voor te zijn 

in hun plannen. Er 

was nog steeds 

geen bewijs dat de 

Sovjetmarine snor-

kelsubs bouwde, 

en de CIA en de 

Marine Inlichtingendienst dachten dat de 

onderzeeboten voldoende tijd hadden om 

zich voor te bereiden op onderzeeboot-

oorlog die, volgens hen, nog ver in de 

toekomst lag. Zorgwekkender waren vol-

gens de hoge inlichtingenofficieren ande-

re stukjes geërfde Duitse technologie: de 

onbemande V-1 "buzz bomb", een mini-

vliegtuig op de automatische piloot met 

een bom aan boord, en de V-2, de eerste 

raket die door de geluidsbarrière ging. 

Deze Duitse ontwerpen, ook in beslag 

genomen door de geallieerden, waren de 

voorlopers van de cruisemissile en de 

ballistische raket, bommen met hun eigen 

raketmotoren om hen voort te stuwen. De 

Verenigde Staten maakten al experimen-

tele "Loon"-raketten, die konden worden 

afgevuurd van speciaal geconstrueerde 

boten, de eerste onbewerkte raketonder-

zeeërs. De Sovjets waren toen ook al dui-

delijk bezig met hun eigen raketten te 

ontwikkelen. Er kwamen al berichten 

binnen van overlopers dat de Sovjets test-

lanceringen uitvoerden vanaf het land en 

vanaf oude onderzeeboten gestationeerd 

in het gebied rond Moermansk.  

Bovendien stuurde de luchtmacht vlieg-

tuigen met filters die waren ontworpen 

om radioactieve deeltjes dichtbij het Sov-

jetgebied te vangen, om te peilen of de 

Sovjets atoomwapens aan het testen wa-

ren. De ultieme angst was, dat de buzz-

bommen kernkoppen zouden krijgen, dat 

ze zouden leiden tot atoomraketten.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG7-ydoZDeAhVQY1AKHT2EA8IQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.print2webcorp.com%2Fnews%2FJacksonville%2FKingsBayPeriscope%2F20130822%2Fp12_a4.htm&psig=AOvVaw2IkDRXx8m
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Veel hiervan was nog steeds vermoeden. 

De weinige informatie de inlichtingen-

diensten over de Sovjetmarine hadden, 

kwam van de Britse Royal Navy, die tij-

dens de Tweede Wereldoorlog nauw met 

de Sovjets had samengewerkt. Ook werd 

Communicatie onderschept tussen Sov-

jetschepen en hun bases door Ameri-

kaanse afluisterstations in Europa en 

Alaska. Het bespioneren van een voor-

malige bondgenoot was zo gevoelig dat 

boodschappers verslag uit brachten over 

de onderschepte Sovjet-communicatie 

naar de top admiraals in gesloten aktetas-

sen. Alle pogingen om dichterbij te ko-

men, om meer te leren, moesten geheim 

worden gehouden.  

Het was die behoefte aan onzichtbaar-

heid die vooral inlichtingenfunctionaris-

sen ervan overtuigde dat onderzeeërs de 

volgende logische stap zouden kunnen 

zijn in het creëren van een afluisternet-

werk dat de Sovjet-Unie zou omcirkelen. 

Het idee was al omgezet in daden. In 

1948 stuurde de marine twee onderzee-

boten, de USS Sea Dog (SS-401) en de 

USS Blackfin (SS-322), de Beringzee in 

om te zien of ze de Sovjetradiocommuni-

catie konden onderscheppen en te regi-

streren hoe snel schroeven van Sovjet-

torpedojagers en koopvaardijschepen 

draaiden - een eerste stap in de richting 

van het leren identificeren door middel 

van passieve sonar. Maar inlichtingen-

functionarissen hadden het vermoedden 

dat de nieuwe snorkel-subs, zoals Cochi-

no, nog meer kwaliteiten hadden. Ze 

kunnen verborgen blijven voor de Sov-

jetkust en kijken en monitoren. Mis-

schien konden ze zelfs uit de eerste hand 

weten hoe ver de Sovjets waren in het 

ontwikkelen van de gevaarlijke raket-

technologie. Met haar snorkel kon Co-

chino zo dichtbij sluipen als ze durfde. 

Alleen haar periscoop, antennes en snor-

kel zouden ooit in de open lucht komen. 

Kortom. ze was het perfecte spionage-

platform.  

In feite was Cochino vanaf het begin 

voorbestemd voor een ander gevecht, een 

andere missie. Ze was de laatste onder-

zeeboot in dienst gesteld tijdens de oor-

log. Naar de zee gestuurd twee weken 

nadat de Enola Gay de eerste atoombom 

had laten vallen. De USS Cochino en 

USS Tusk (SS-426) waren in refit voor-

zien van die snorkels en andere ontwik-

kelingen, en veranderd in wat de marine 

'GUPPY's' noemde, een afkorting die 

stond voor ‘Greater Underwater Propul-

sion Power’. Het acroniem past veel be-

ter dan iemand had kunnen vermoeden - 

als hunter-killer, waren deze boten 

slechts beginners opnieuw  leren zwem-

men moesten ze. Toen wetenschappers 

enkele maanden voor deze reis de boten 

controleerden, hadden ze ontdekt dat hun 

bemanningen en werfpersoneel zo wei-

nig wisten over de passieve sonarsyste-

men dat de cruciale hydrofoons niet eens 

waren aangesloten. Dus de boten werden 

naar Londonderry gestuurd om te oefe-

nen met de Britten, die veel verder waren 

met het bedienen van de nieuwe sonar.  

 

Het was in Londonderry dat Austin aan 

boord van de Cochino kwam. Aan boord 

was ook een burger sonar-expert, Robert 

Philo, die als consultant werkte. De hun-

ter-kuller oefeningen werden zo belang-

rijk geacht dat de leider van Operatie 

Kayo, Commodore Roy S. Benson, langs 

was gekomen en op Tusk zou embarke-

ren, onder bevel van commandant Robert 

K. Worthington.  

Net als Benitez had Worthington een 

paar dagen voordat ze aan deze reis be-

gonnen het bevel overgenomen en net als 

Benitez stonden Worthington en Benson 

sceptisch tegenover hun nieuwe missie; 

spionage. Benson geloofde dat het in het 

beste geval een nevenmissie was, een 

missie die lang niet zo belangrijk was als 

een training in de kunst van echte onder-
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wateroorlog. Red Austin wist wel beter. 

Maarja, espionage bleek zijn roeping te 

zijn. 

'Ik moet iets geheimzinnigs doen,' zei 

Austin graag. "Dat is wie ik ben en waar 

ik goed in ben."  

Maar als dit alles een  tweede natuur was 

voor Austin, was dat het zeker niet voor 

anderen. Zijn speciale uitrusting moest 

worden geïnstalleerd op een scheepswerf 

in Portsmouth, Engeland, waar zelfs de 

werfarbeiders enigszins uit het veld ge-

slagen werden door de nieuwe uitrusting.  

"Shit, dit is spaghetti," fronste een onge-

duldig Austin, terwijl hij een stuk coax-

kabel vasthield dat de arbeiders gewoon 

niet correct konden installeren. 'Normale 

oude coax, een centimeter dik, en het 

lijkt erop dat je tekeningen moet hebben 

om dit te doen, waarom kun je niet ge-

woon tekeningen volgen?'  

Austin wou graag beginnen. Er werd op 

hetzelfde dek als de controlekamer een 

piepkleine hokje gecreëerd voor hem en 

zijn spionageapparatuur, dicht bij de ra-

diohut. Hij was klaar om de coaxiale ka-

bel te verbinden met wat hij zijn 'zwarte 

doos' noemde. De doos was echter ge-

kleurd in marinegrijs en was uniek in zijn 

soort, gebouwd om de radiosignalen vast 

te leggen die de Sovjets zouden moeten 

gebruiken om telemetrie-instructies te 

verzenden naar raketten die ze probeer-

den te testen. De doos, die slechts 75 cm 

lang is, was ontworpen om signalen op 

stukjes tape op te nemen, en het was 

waarschijnlijk het meest gevoelige en 

geheime apparaat op Cochino .  

De lijn van die doos zou omhoogkomen 

door de romp en verbinden met nieuwe 

"oren" geplaatst aan de zijkant van het 

sail van de onderzeeboot , het grote stuk 

staal dat de haaienvin creëert op de an-

derszins gladde romp van de onderzee-

boot. Deze speciale antennes zagen er 

echt uit als oren. Het waren kleine draad 

oortjes die ongeveer 30 cm van het sail 

uitstaken, één aan elke kant. Met deze 

extra draden toegevoegd aan Cochino 's 

reeks van de gebruikelijke antennes, zag 

de sub er uit als een buitenaards wezen 

uit een B-film .  

Eind augustus was alles eindelijk geïn-

stalleerd en Cochino vertrok vanuit 

Portsmouth met Tusk en twee onderzee-

boten, de USS Toro (SS-422) en de USS 

Corsair (SS-435). Ze opereerden onder 

strikte radiostilte, voor wat de marine 

een 'gesimuleerde oorlogspatrouille' 

noemde. Niemand aan wal mocht weten 

waar ze waren. Toen ze Engeland verlie-

ten, moesten ze eigenlijk verdwijnen.  

Enkele uren na vertrek, begaven de wa-

terdichte afdichtingen om de kabels van 

Austin het. Een onwelgevallige douche 

in zijn apparatuur was het gevolg. Hij 

slaagde er met kunst en vliegwerk in, 

zijn systeem weer werkend te krijgen. 

Maar als de doorvoeringen opnieuw faal-

den, moest hij zijn kabels afklemmen en 

was zijn deel van de missie voorbij.  
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Inmiddels wist de bemanning dat deze 

missie anders zou worden dan andere, 

net zoals de meesten wisten dat hun 

nieuwste bemanningslid niet was wat hij 

leek. Red Austin droeg misschien wel het 

embleem van een radioman op zijn uni-

form , maar hij werkte echt voor de Na-

val Security Group, de legendarische 

cryptologische dienst die de cruciale Ja-

panse marine-communicatie tijdens de 

Tweede Wereldoorlog had onderschept 

en ontcijferd. Zoveel was geheim, maar 

zelfs de bemanning besefte dat geen en-

kele gewone radioman zoveel direct 

overleg had met de commandant. 

Onderzeeboot bemanningen zijn onder-

zeeboot bemanningen. De meest populai-

re mannen aan boord zijn altijd de jon-

gens met de beste zeeverhalen. Dat gold 

ook op Cochino, waar ongeveer een der-

de van de bemanning de oorlog had over-

leefd. Austin vertelde oorlogsverhalen 

van zijn dagen aan boord van een krui-

ser. Hij speelde een versie van backgam-

m o n 

e n 

speel-

de het 

f e l . 

B o -

vendien was het niet moeilijk om niet 

snel vrienden te worden als je moet "hot-

bunken" - slapen als andere jongens wak-

ker werden, om op post te gaan om ruim-

te te maken voor de volgende shift. time-

share-ing onderzeebootstijl. De beman-

ning was onderverdeeld in drie groepen 

die volgens drie verschillende tijds-

chema’s opereerden. De ene groep leefde 

volgens de Eastern Standard Time, de 

andere in de tijd van Honolulu en de laat-

ste in de tijd van de Indische Oceaan. Er 

waren drie shifts sonaroperators, van wa-

pentechneuten, van koks, van radio-

operators, van mannen voor welke taak 

dan ook.  

Alleen de CO, zijn oudste officier (XO), 

luitenant-commandant Richard M. 

Wright, Austin en zijn assistent woonden 

in diverse tijdzones. Austin vond zijn 

drievoudige werkbelasting niet erg, niet 

als hij de kans kreeg om wat van de drie 

ontbijten, drie lunches en drie maaltijden 

aan boord elke dag te eten. De man hield 

van eten, zelfs van ingeblikt vlees 

(spam), en hij zag geen reden om eieren 

te laten liggen.  

Het was na een van de eerste of tweede 

lunches of diners van Austin dat Benitez 

de spook in de commandotoren, een 

krappe ruimte op een ladder boven de 

controlekamer van de onderzeeër, de 

plaats van waaruit de commandant of 

andere officier die de leiding had de on-

derzeeboot leidde, liet komen.  

"Pak de andere periscoop, Austin," zei de 

commandant. Het was een mogelijkheid 

waar hij Austin bezig en betrokken kon 

houden. Austin was er ook van overtuigd 

dat Benitez hem zo behoedzaam in de 

gaten kon houden. Al snel verbraken de 

twee onderzeeboten die Cochino en Tusk 

hadden vergezeld, af en gingen op weg 

naar de rand van het noordpoolijs ten 

noordoosten van Groenland voor oefe-

ningen in die ijskoude wateren. Cochino 

en Tusk gingen samen verder, op weg 



 

dichter naar de Sovjet-Unie.  

Ze brachten hun eerste paar uren door in 

de Noorse Zee ten noorden van de pool-

cirkel. Beide boten hadden kraanachtige 

tappen in hun torpedokamers om water 

op te nemen voor temperatuur- en zout-

gehaltestests, en beide brachten de zee-

bodem in kaart. Op zaterdag 20 augustus 

1949 waren de boten in de Barentsz. Hier 

splitsen zij zich op en gaan ook zij uit 

elkaar, Tusk om sonar tests uit te voeren, 

en Cochino om naar een plek te gaan on-

geveer 12 mijl uit de noordelijke punt 

van Noorwegen om de missie van Austin 

te beginnen. Vanaf nu zou Benitez de 

door Austin gevraagde koersveranderin-

gen uitvoeren, waarbij hij de sub op deze 

manier zou zigzaggen terwijl de spook de 

Sovjet-signalen probeerde te onderschep-

pen.  

Austin probeerde het niet te laten mer-

ken, maar hij maakte zich zorgen. Als hij 

signalen zou willen opvangen, zouden 

die speciale oorvormige antennes boven 

de golven moeten worden opgeheven. 

Dat betekende dat de sub zou moeten 

"surfacen" - minder diep gaan dan zelfs 

snorkelen - en een deel van haar sail 

zichtbaar boven water steken. In deze tijd 

van het jaar, zo ver Noord, is de lucht 

zelfs 's nachts helder en licht. Er moet 

enorm voorzichtig worden gevaren, om 

niet gedetecteerd te worden door opper-

vlakteschepen en vistrawlers die die hier 

overal varen. Het lange daglicht verhoogt 

ook het gevaar gespot te worden op de 

momenten dat Cochino naar de opper-

vlakte moest komen om te snorkelen.  

"Te veel daglicht," snauwde Austin. "Dit 

voorspelt niet veel goeds, geen mogelijk-

heid om te verborgen te blijven." Benitez 

had dezelfde zorgen. "De nacht is totaal 

verdwenen", schreef hij. "De enige mo-

gelijkheid is ongeveer twee uur waarin 

een soort van schemering is. In oorlogs-

tijd is bovenwater komen hier onmoge-

lijk. 

Austin scant op zijn apparatuur naar 

elektronische signalen terwijl Cochino 

langs de noordoostelijke rand van Noor-

wegen passeerde. De onderzeeër is nu 

ongeveer 125-150 mijl verwijderd van 

Moermansk, te ver weg om het land te 

zien, maar dicht genoeg, hoopt hij, om de 

telemetrie van Sovjet raketten te onder-

scheppen. Dichter bij wilde Benitez wil-

de gaan.  

Op een kaart ligt Moermansk op het be-

gin van een schiereiland dat zich naar het 

oosten uitstrekt. Het Sovjet-Kola-

schiereiland, de thuisbasis van de opera-

tionele bases van Vayenga (later Severo-

morsk genoemd) en Polyarnyy. Dit wa-

ren de belangrijkste noordelijke havens 

van de Sovjets omdat ze het hele jaar 

door konden worden gebruikt - warm 

genoeg gehouden om ijsvrij te zijn door 

een tak van de Golfstroom. Polyarnyy 

was niet alleen de onderzeebootbasis, 

maar ook het hoofdkwartier voor de op-

perbevelhebber van de noordelijke vloot. 

Diep onder de bakstenen gebouwen voor 

de bureaucraten van het systeem, waren 

de Sovjet codekamers en communicatie-

centra.  

Austin zocht naar telemetrische signalen 

afkomstig van deze bases of van nabijge-

legen schepen. Omdat rakettelemetrie 

meestal in de hoge frequenties werd uit-

gezonden, Hadden de CIA inlichtingen-

functionarissen Austin's ’black box’ ge-

configureerd om de hogere frequentie-

banden van een lopende lancering op te 

vangen. Als er iets gaande was, zou hij 

het moeten kunnen horen. Of dat hoopte 

hij in elk geval. Deze inlichtingenmissie 

was gokken op hoog niveau. Er was geen 

enkele manier om vooraf te weten of de 

Sovjets überhaupt een lancering hadden 

gepland. Het enige wat Austin kon doen, 

was de draaiknoppen draaien van zijn 

kast en scannen en luisteren naar elke 

activiteit. Regelmatig ging hij naar de 

radiohut om te luisteren naar Russische 
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spraakcommunicatie. Austin sprak echter 

geen Russisch, en de radiomannen ook 

niet. Maar Austin kon het Cyrillische 

alfabet in Morsecode lezen, één van de 

trucjes die hij zichzelf had aangeleerd 

tijdens zijn dagen op oppervlakteschepen 

om de saaiheid te bestrijden. Terwijl hij 

het Russisch dat hij hoorde op een typ-

machine intikte, dacht hij dat hij echt kon 

begreep wat hij aan het typen was. Hij 

dacht te lezen dat een Sovjetschip een 

dagelijks verslag verzond, en rapporteer-

de aan de wal hoeveel rijst er aan boord 

was, dat het verse fruit op was. Een an-

der schip rapporteerde de ziektelijst van 

de dag.  

Na drie dagen Had Austin enkel wat voi-

ceberichten verzameld. Benitez besloot 

nog een nachtpassage te maken om Aus-

tin een laatste kans te geven om meer te 

vinden. Austin was bereid om er nog we-

ken te zitten. Hij wilde de eerste zijn die 

Sovjet raket telemetrie opnam voor de 

deur van de Russen..  

Het was op deze laatste avond , op de 

laatste passage als het aan Benitez had 

gelegen, dat er iets binnen begon te ko-

men. Hoewel het niet op een missile lan-

cering leek, had Austin ook te horen ge-

kregen dat hij moest uitkijken naar appa-

ratuurtesten. Mogelijk was dat wat er aan 

de hand. Mogelijk waren de Russen be-

zig hun uitrusting af te stemmen, en zich 

klaar te maken voor een operatie. Hij 

vroeg Benitez om een draai te maken, 

om Cochino beter te positioneren voor 

een duidelijker signaal. de draai was 

Austin nog steeds niet zeker wat hij 

hoorde, Kwam het vanaf het land, of 

kwam het vanaf zee? Wat hij wel wist, 

was dat het geen voiceverbinding was. 

De frequentie leek overeen te komen met 

de frequenties die geschikt is voor een 

wapentest. Maar er kwam lang niet ge-

noeg data door - in feite kwam het geluid 

niet eens in de buurt van het geluid dat 

de telemetrie van een raketproef zou heb-

ben aangegeven. In eigen land hadden 

CIA Functionarissen zich mogelijk kun-

nen indenken dat de Sovjets bezig waren 

met eindeloze lanceringen, klaar om hun 

raketten richting zee af te vuren. Maar 

als dat het geval was, hadden de Sovjets 

een pauze genomen net toen Cochino 

dichter bij kwam. Austin's spionagemis-

sie was een mislukking, althans tot dit 

moment. Hij zou later opnieuw proberen, 

maar nu keerde Cochino terug naar haar 

oorspronkelijke missie. Verstoppertje 

spelen met Tusk, zodat de twee subs als 

jonge roofdieren konden leren jagers en 

moordenaars te worden.  

Benitez was inmiddels ook teleurgesteld 

toen hij zich terugtrok uit de area.  Voor 

alle onrust die de orders van Austin had-

den veroorzaakt, had de commandant 

graag terug willen keren  met de medede-

ling: "We hebben iets gevonden" om in 

zijn patrouilleverslag te schrijven "we 

hebben dit of dat van de Russen onder-

schept ." Toch was hij blij toen hij koers 

West en later Noord liet varen dat zijn 

wat hij beschouwde als zijn belangrijkste 

missie kon uitvoeren. Hij voelde zich 

zelfs opgelucht.  Op woensdag 24 augus-

tus, een dag voor Cochino 's 4de verjaar-

dag, besloot Benitez de verjaardag alvast 

te vieren.  

De koks waren aan het werk, bereidden 

een grote verjaardagstaart en een bief-
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stukdiner voor. Zelfs Austin moest be-

amen dat dat beter was dan Spam. Bij het 

ontbijt waren er liedjes, moppen en voor-

af opgenomen verjaardagswensen bij de 

mannen in het caf. Later zou Benitez 

schrijven: "Het was een fijn schip met 

een fijne bemanning, en in de longroom 

hebben we de wens uitgesproken dat we 

de volgende verjaardag van Cochino al-

lemaal samen aan boord zouden vieren."  

Vroeg in de ochtend van de volgende 

dag zag Cochino Tusk aan haar stuur-

boord zijde. Om 10.30 die donderdag, 

voer de  Cochino vooruit op snorkeldiep-

te Het was haar beurt om ongedetecteerd 

te blijven. Tusk was in tegengestelde 

richting vertrokken om de onderzeese 

versie van tien tellen uit te voeren.  

Het was een troosteloze dag, mistig en 

grijs met ruwe een zee. De radiohut had 

eerder die dag een voorspelling van po-

laire stormen ontvangen en de zee beukte 

al uren tegen de boot. De golven lieten 

de Cochino behoorlijk te keer gaan in 

deze zee. De bemanning worstelt om op 

diepte te blijven. Bemanningsleden zet-

ten zich schrap tegen kaarttafel en bo-

venleidingen. Anderen deden hun best 

om glijdende koffiekopjes en gereed-

schap op te vangen. De machinekamer 

kwam over de scheepsomroep en meldde 

Benitez dat er water door de snorkel in 

de boot stroomde. Dit zou niet moeten 

kunnen door een automatisch sluitende 

waterdichte klep. Deze was ontworpen 

om dicht te slaan zodra de sensoren nat 

werden.  

Benitez stuurde Wright, zijn Oudste Of-

ficier, naar achteren om te onderzoeken 

wat er aan de hadn was terwijl de moto-

ren afvielen vanwege een tekort aan ver-

brandingslucht. Ongeveer twee minuten 

later was er een gedempte plof en de sub 

schudde. Austin sloeg hard tegen het oc-

culair van de aanvalsperiscoop. Hij was 

er van overtuigd dat ze een frontale bot-

sing  hadden, en net zo zeker dat hij twee 

blauwe ogen had om het te bewijzen.  

Maar wat er feitelijk gebeurde was nog 

veel erger. Een monteur zag vonken uit 

een van de batterij-compartimenten van 

Cochino komen terwijl ze onder water 

was. De compartimenten bevinden zich 

in het midden van de onderzeeër. De bat-

terijen in een van de compartimenten, het 

"achterbatterij" stond in brand en rook 

verspreidde zich snel.  

"Ontruimen!," riep de monteur, zelf ach-

terblijvend om een manier te vinden om 

het vuur te doven. De aanwezige beman-

ning spoedde zich naar de centrale en 

brachten Benitez op de hoogte.  

 "Brand op de achterbatterij!" riep ie-

mand in paniek Benitez antwoordde met 

een bevel. "Surface!" Toen wendde hij 

zich tot een van de nieuwe apparaten die 

ze zouden moeten testen, een onderwa-

tertelefoon en stuurde een bericht naar 

Tusk .  "Emergency.  Surfacing." 

"Emergency, Surfacing."  



 

USS COD Re-enactment 

Op 7 juli van dit jaar werd in Cleveland 

(Ohio, USA) de redding van de beman-

ning van Hr.Ms. O19 door de USS COD 

herdacht. Dit is een jaarlijks evenement 

waarbij niet alleen de redding wordt her-

dacht en nagespeeld maar waarbij ook de 

band met Nederland wordt "gevierd". 

Wederom was de belangstelling weer 

groot. Onze Marineattaché, KTZ Hugo 

Ammerlaan, was helaas verhinderd maar 

de Nederlandse Consul, Mr. Peter  

delaPorte, was wel aanwezig en heeft 

namens de MARAT een mooie toespraak 

g e h o u d e n . 

 

Na afronding van de gebruikelijke spee-

ches werd de re-enactment uitgevoerd 

waarbij de 4 mensen de CDT Jaap Drij-

hout van Hooff en zijn bemanning naspe-

len dat zij naar de USS COD peddelen 

om daar de Nederlandse vlag aan te bie-

den. Deze werd traditiegetouw in de mast 

gehesen waarna zowel het Nederlandse 

als Amerikaans volkslied gespeeld en 

volgden er saluutschoten met het boord-

kanon van de USS COD. 

 

 

Het was erg leuk dat 

ook de heer Freerk 

(Frits) Kalsbeek [92 

jaar] aan het evene-

ment deelnam. Hij 

moest vanwege medi-

sche redenen bij de 

viering van het 111 

jarig bestaan van de 

Onderzeedienst ver-

stek laten gaan (zie 

KVO 141-Red.. ). 

Het horloge had hij inmiddels al ontvan-

gen en droeg hij met trots. Op 7 juli 

heeft de consul hem namens de MARAT 

de onderzeeboot-tekening van Henk 

Boomstra en de Onderzeedienst-coin 

aangeboden. 

 

Een mooi evenement ter nagedachtenis 

van een bijzonder gebeurtenis. 

 

Met dank aan  

KTZ  H. Ammerlaan 

Defensie Attache in Amerika 
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Boekbespreking: ORKA 

Hoe toepasselijk: nine one one 2018  

(9 november 2018), exact 29 jaar na de 

val van de Berlijnse muur vond, bij niet 

minder dan de gerenommeerde boekhan-

del Scheltema in Amsterdam, de presen-

tatie plaats van de onderzeebootthriller 

Orka geschreven door Jaime Karremann. 

 

Slechts een jaar na het verschijnen van 

zijn succesvolle boek ‘In het diepste geh-

eim’ neemt Karremann de lezer dit keer 

mee in een spannend en verrassend avon-

tuur dat zich afspeelt aan boord van de 

driecilinder Orka die op patrouille is ver 

boven de Poolcirkel.  

 

De auteur heeft bij het schrijven van dit 

boek vele achtergrondgesprekken ge-

voerd met (oud) onderzeedienstmannen 

en zich goed verdiept in de mens en tech-

niek. Die inspanning vertaald zich in her-

kenbare personages en omschrijving van 

een sfeer die authentiek overkomt. Het 

resultaat: een feest van herkenning voor 

de driecilinderman maar ook een uniek, 

spannend en knap geschreven boek over 

een onderzeeboot op patrouille dat zowel 

voor de liefhebber, buitenstaander als 

voor de insider een ‘must read’ is. 

 

Het boek is te bestellen via de webshop 

Overhandiging van het eerste 

exemplaar aan SBN bd PJ. Bindt, 
oud onderzeebootcommandant en 

De Auteur, Jaime Karremann 
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Vooraankondiging reünie 2019 
 

De voorbereidingen voor de Algemene Vergadering en Reünie 2019, die zullen wor-

den gehouden op woensdag 24 april 2019 in de Witte Raaf te Den Helder, zijn 

in volle gang. 

 

Nadere bijzonderheden omtrent kosten, betaling, toegang tot de haven en het uitgebrei-

de dagprogramma zullen in maart 2019 (KVO 147) bekend worden gesteld.  
 

Bestuursmededeling 
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