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Het is hartje zomer, al lijkt het erop dat 
we wat het weer betreft soms meer 
herfsttaferelen hebben. Veel wind en ook 
regen laat zich regelmatig zien. Ik hoop 
voor velen dat de lekkere dagen nog 
moeten komen zodat u deze KVO heer-
lijk in het zonnetje kunt lezen. De maand 
juni is ook de maand van herdenking van 
75 jaar ‘Operatie Overlord”, voor velen 
bekender als D-Day. Ook 75 jaar geleden 
was het weer niet geweldig op deze dag. 
Met name op 5 juni stormde het hevig in 
het kanaal. De invasie werd 1 dag uitge-
steld. Door de enorme verzameling van 
zoveel manschappen en materieel, wat 
veelal aan boord van schepen was ge-
bracht, was verder uitstel haast ondoen-
lijk. Generaal Eisenhouwer zou daarom 
ondanks het weer, op de avond van 5 juni 
uiteindelijk hebben gezegd “O.k., we’ll 
go”. Velen kwamen dan ook al zwaar 
vermoeid en zeeziek aan wal op de diver-
se beaches. Uiteindelijk is de bevrijding 
van het Europese vaste land hier van start 
gegaan. 
Tijdens D-day zijn er niet veel verhalen 
van onderzeeboten die daaraan zouden 
hebben deelgenomen. Dat zij een onmis-
kenbare rol hebben gehad in de 2de WO 
behoeft onder onze leden uiteraard geen 
uitleg. De offers binnen de ‘silent servi-
ceces’ van diverse landen was groot. Op 
4 mei zijn op steiger 19 bij de Onderzee-
dienst , tegenover het monument voor 
onze gevallenen, weer velen bijeen geko-
men om de gevallenen van onze boten te 

herdenken. Het was ook die dag koud en 
windering in Den Helder. Tijdens de 
plechtige ceremonie bleef het droog en is 
door de commandant Onderzeedienst en 
de predikant van de Onderzeedienst een 
mooie toespraak gehouden. We zijn ver-
heugd dat de commandant en de predi-
kant  ook dit jaar hun toespraken hebben 
beschikbaar gesteld aan de redactie voor 
plaatsing. Zo kunnen de leden die niet in 
Den Helder konden zijn de woorden van 
de speeches nalezen. Namens U allen is 
er een krans gelegd bij het monument 
door Secretaris, Ruud Ramaekers en 
Penningmeester, Wil van der Veeken. 
Verder in deze editie een foto-impressie 
van de Algemene Leden Vergadering/
Reünie van 24 april. In de Witte Raaf op 
de Nieuwe haven hebben velen elkaar 
weer de hand kunnen schudden en onder 
het genot van een hap nasi en een bijbe-
horend drankje oude verhalen opgehaald 
en bijgepraat. Tevens hebben we hier een 
aantal ereleden aan de vereniging toege-
voegd. Uiteraard feliciteer ik deze leden 
van harte met hun ere-lidmaatschap. Zij 
zijn voor de vereniging en Onderzee-
dienst van grote waarde gebleken.  
Veel leesplezier met deze editie en een 
fijne zomer. De volgende editie komt uit 
in september. Mocht u leuke, interessante  
verhalen of foto’s hebben, dan houden 
we ons van harte aanbevolen. Het blad is 
voor u en het liefst ook door u. Stuur uw 
kopij naar de redactie (adres in colofon). 

De Redactie 

Bestuursvergadering in gebouw Waalhaven 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

        
5 december 2018     G.W.J. de Groot    83 jaar    Den Helder 
10 oktober 2018    J. de Jager    76 jaar    Den Haag 
26 maart 2019 A.M. Hollegien 74 jaar  Amersfoort 
15 april 2019 J. Verboon 75 jaar   Den Helder 
09 mei 2019 W. van der Wel 68 jaar   Rijswijk 
12 mei 2019 J.H.L. Vader 68 jaar  Zwaag 
19 mei 2019 J.M. Wallenaar  90 jaar  Dronten 
  

 
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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Onderzeebootwrak Blijkt Niet O-13 

Terwijl er in 
2016 gededail-
eerd onderzoek 
werd gedaan 
naar de zee-
bodem voor het 
plaatsen van 
windmolens op 
zee, stuitten 
onderzoekers 
van de Schotse 
Energie 
maatschappij 
(Scottisch Power 
Renewables) op 
een wrak van 
een Onderzeeboot dat niet in zeekaar-
ten is gemarkeerd. Het ligt 90 mijl uit 
de kust van Oost-Engeland. Er wordt 
gelijk gedacht aan de Nederlandse O-
13 die nog altijd niet is teruggevonden. 

Na langdurig onderzoek blijkt het oor-
logswrak voor de Engelse kust de Duitse 
duikboot U31 te zijn die in de Eerste 
Wereldoorlog werd gebruikt en niet de 
Nederlandse onderzeeër Hr. Ms. 013.   

 
Projectleider Jouke Spoelstra van de On-
derzeedienst en zijn team hadden goede 
hoop dat ze na vele jaren eindelijk de 
gezonken Nederlandse onderzeeër had-
den gevonden.  
"Het is jammer, want er was goede 
hoop", aldus Spoelstra, die al jaren zoekt 
naar de Nederlandse duikboot die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog verging. "Voor 
de nabestaanden van de bemanningsle-
den is het nog altijd heel belangrijk dat 
we deze boot vinden. Ze willen toch we-
ten wat er met de boot is gebeurd en kun-
nen dan het boek sluiten. De boot voor 
de Engelse kust was 57 meter en onze 
boot is 60 meter. We gaan ook zeker 
door met zoeken." 

Deze week ruim in het nieuws geweest, 
de ontdekking en identificatie van de SM 
U-31. Een mooi project, wat alleen kon 
slagen dank zij de samenwerking tussen 
vele partijen. Dit is slechts een van de 
meer dan 200 onderzeebootwrakken op 
de Noordzee, maar toch zijn we nu weer 
een stap dichter bij het terugvinden van 
de O13! 

Charlie Jordan, ScottishPower Renewa-
bles’ project director for the East Anglia 
ONE wind farm said: “The scanning 
team were expecting to see wrecks, but 
such a discovery was quite a surprise 
and has been extremely interesting.” 

SPR and Vattenfall used sonar technolo-

De onderzeeër heeft 101 jaar ongemoeid 
aan de Engelse kust gelegen. Er is de af-
gelopen tijd uitvoerig onderzoek verricht 
met onder meer een sonarboot en met dui-
kers. Mede aan de hand 
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gy to scan over 6,000 km2 of the seabed 
in the Southern North Sea over two 
years. Although more than 60 wrecks 
were discovered during the scanning 
work, most of these were anticipated, but 
the uncharted submarine 90 km from 
shore was entirely unexpected, SPR 
wrote. 

Andy Paine, Vattenfall project director 
of East Anglia Offshore Wind Farm said: 
“Following the discovery the team re-
ported its findings to the relevant author-
ities, including RoW (Receiver of Wreck) 
in the UK. The seabed scanning had 
been undertaken by Netherlands-owned 
company Fugro, and their team made us 
aware of the Dutch Navy’s hunt for its 
last remaining missing WWII submarine. 

“We were all extremely keen to make 
contact with the Dutch Navy to see if this 
could be the submarine they have been 
looking for over so many years: could we 
at last have solved the mystery?” 

The Royal Netherlands Navy was noti-
fied to investigate whether it was Dutch 
military submarine HNLMS O13, which 
went missing in action in June 1940, af-
ter the crew were tasked to patrol the wa-
ters between Denmark and Norway. 

The wreck discovered within the East 
Anglia Zone is 57.6 metres in length, 4.1 
metres in width and 4.6 metres in height 
and the bow appears to be facing south. 
Damage was observed at the bow and the 
stern, so the original length could be 
slightly longer than it appears and debris 
surrounding the wreck suggests a more 
likely length of over 60 metres (but less 
than 70m). 

The footage taken by the Dutch Navy 
divers highlighted clear images of the 
conning tower and deck lay-out, which 
suggested the wreck was of German 
origin. From German drawings it was 
identified that this was a WWI German 
submarine: Type U-31. A database of 
reference books shows that only U-boats 
U-31 and U-34 had been lost in this area 
of the North Sea. 

Commander (Retired) Jouke Spoelstra 
of the RNL Navy/Submarine Service, 
who heads up project ‘Search for O-13’ 
said: “Whilst it was disappointing from 
our perspective when we realised the 
wreck was not that of O-13, we conduct-
ed several dives with divers of the mine-
hunter HNLMS Makkum and with a RE-
MUS UAV sonar team with the aim to 
achieve clearer footage of the wreck and 
undertake investigative work to ascertain 

its identity. It wasn’t an easy job and sev-
eral dives were required before any real 
progress was made due to the sea condi-
tions surrounding the site meaning we 
couldn’t obtain any evidence revealing 
the exact identity. Fortunately on a re-
cent dive undertaken by the Lamlash 
North Sea Diving team they had good 
conditions and so were able to achieve 
clear footage and finally identify the 
wreck.” 

Three years after its initial discovery (in 
September 2012) the wreck was official-
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ly identified as German submarine, U-31, 
which left for patrol on 13 January 1915 
never to return. The wreck is approxi-
mately 90km offshore in the North Sea 
but sits on the seabed at a depth of only 
30 metres. 

Mark Dunkley, marine archaeologist at 
Historic England adds: “SM U-31 was 
commissioned into the Imperial German 
Navy in September 1914. On 13th Janu-
ary 1915, the U-31 slipped its mooring 
and sailed north-west from Wilhelmsha-
ven for a routine patrol and dis-
appeared. It is thought that U-31 
had struck a mine off England’s 
east coast and sank with the loss 
of its entire complement of 4 of-
ficers, 31 men.” 

“U-31 was the first of eleven 
Type U-31 submarines built be-
tween 1912 and 1915. The class 
were considered very good high 
sea boats with good surface 
steering; 8 were sunk during op-
erations while 3 surrendered and 
were scrapped after the war. Of 
those lost during operations, the 
whereabouts and fate of two, in-
cluding U-31, was unknown. 

“The discovery and identification 
of SM U-31 by ScottishPower Renewa-
bles and Vattenfall, lying some 91km east 
of Caister-on-Sea, Norfolk, is a signifi-
cant achievement. After being on the sea-
bed for over a century, the submarine 
appears to be in a remarkable condition 
with the conning tower present and the 
bows partially buried. 

“Relatives and descendants of those lost 
in the U-31 may now take some comfort 
in knowing the final resting place of the 
crew and the discovery serves as a 
poignant reminder of all those lost at 
sea, on land and in the air during the 
First World War.” 

ScottishPower Renewables’ Charlie 
Jordan concludes: “Unravelling the 
whole story behind the submarine has 

been fascinating and it’s heartening to 
know that the discovery will provide clo-
sure to relatives and descendants of the 
submariners lost who may have always 
wondered what had happened to their 
loved ones.” 

As an official military maritime grave, 
the wreck of U-31 will remain in its final 
resting place and plans for any offshore 
windfarm development will be pro-
gressed ensuring no disturbance to the 
area, SPR added. 

 
via foto's is vast komen te staan dat het 
een Duits exemplaar is.  

U-31 
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OZD Golf Toernooi 

Traditiegetrouw zal op de eerste woens-
dag in juli, dit jaar op 3 juli, het Onder-
zeedienst Golftoernooi worden gehouden 
op de baan van de Marinegolfclub 
“Nieuwediep” in Den Helder.  
 
Dit jaar voor de twaalfde maal. 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 wedstrijd wordt gestre-
den om de Driekus Heij Trofee. De he-
ren en de dames hebben ieder een aparte 
trofee. Vier handicarts zijn beschikbaar. 
De beruchte hoge rough op de baan is 
nog steeds grotendeels weggemaaid, dus 
dat hoeft geen belemmering meer te zijn.  
 
Na afloop kan genoten worden van een 
indische rijsttafel, waaraan ook niet-
golfende partners kunnen deelnemen. De 
rijsttafel kan alleen doorgang vinden bij 
een minimaal 20 deelnemers. 
 
 
Het programma is als volgt: 
Vanaf 11.00 - Aankomst met koffie etc. 
12.00 - Aanvang wedstrijd. 
16.00 - Borrel en prijsuitreiking door 
Driekus Heij. 
17.30 - Indische rijsttafel.(minimaal 20 
deelnemers)  
 
De kosten zijn totaal € 45  
(€ 25 greenfee plus € 20 koffie en maal-
tijd).  
Alle drankjes zijn voor eigen rekening.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Gideon van Beek tel.nr. 0227-720204 of 
per email gh.vanbeek@quicknet.nl  
 

 
Aanmelden  
Alleen mogelijk per email voor 29 juni 
2019 naar gh.vanbeek@quicknet.nl met 
opgave van exacte handicap onder gelijk-
tijdige overmaking van de kosten naar 
rekeningnummer  
NL37 INGB 0002 1425 69 t.n.v.  
G.H. van Beek te Westerland. 
De aanmelding is pas definitief na ont-
vangst van het verschuldigde bedrag. 
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Helderse weergoden.  
 

Voordat ik verder ga wil ik graag eerst 
enkele woorden in het Engels richten aan 
onze buitenlandse gasten. 
 
A warm welcome to the representative of 
the United Kingdom, Lt Cdr Raeburn, I 
am very happy you represent your coun-
try today. The United Kingdom has of-
fered us great support during the war 
years and we are still the closest of allies. 
But not just support, you also comple-
mented our crews and fought together 
side by side on our boats. So today we 
not only honour our own fallen but also 
the 6 British sailors wo fell while serving 
on board our boats. Thank you for join-
ing us. 
 

Please allow me to continue in Dutch. 
 

Naast de Britse opvarenden van onze bo-
ten is het ook belangrijk om 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. 
 

Het thema dit jaar is “in vrijheid kiezen” 
als onderdeel van het 5 jaars thema 
“Geef vrijheid door”.  
 

In vrijheid kiezen. Ik weet niet beter. Ik 
ben van 1964 en als ik mijn jaren op het 
Koninklijk Instituut voor de Marine, de 
officiersopleiding, er af haal, heb ik mijn 
hele leven in vrijheid mogen en kunnen 
kiezen. Ik zeg dit slechts deels als grap. 
Uiteindelijk hebben militairen om die 
vrijheid veilig te stellen naar mijn me-
ning minder te kiezen. Het werken in de 
krijgsmacht brengt met zich mee dat 
vaak anderen voor je kiezen. Daar moet 
je mee leren omgaan, zeker als Nederlan-
der. We zijn tenslotte allemaal geboren 
met het “ja maar” op de lippen. Natuur-
lijk heb je altijd de vrijheid om te stop-

Op 4 mei hebben we weer uitgebreid stil 
gestaan bij de gevallenen van de 2de 
WO. In het bijzonder bij het Onderzee-
dienst monument voor hen die op zee 
zijn gebleven. Op steiger 19 was het 
koud en winderig. Het was mooi om te 
zien dat ook dit jaar het weer een goed 
bezochte herdenking was. waar comman-
dant Onderzeedienst en de dominee van 
de Onderzeedienst een uiterst mooie en 
waardige toespraak hielden. Om alle le-
den hiervan deelgenoot te maken, volg-
ten hier de toespraken zoals deze is uit-
gesproken zijn door de COZD en de Do-
minee Onderzeedienst. Met dank voor 
het beschikbaar stellen aan de Comman-
dant onderzeedienst, H.M.T. de Groot en 
krijgsmachtpredikant bij de Onderzee-
dienst, Stefan Dijkhuizen. 

“In vrijheid kiezen”  
(Geef de vrijheid door) 
 
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. 
 

Het geeft mij veel genoegen dat u in zo’n 
grote getale hier bent en dat ondanks de 

4 mei 2019 — In Vrijheid Kiezen 
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pen en ook dat is een heel groot voor-
recht waar we lang niet altijd genoeg bij 
stil staan.  
 

President Ronald Reagan zei ooit: Een 
volk dat vrij kan kiezen, kiest altijd voor 
vrede. En daarom is in vrijheid kiezen zo 
belangrijk. 
Die vrijheid om te kiezen, keuzevrijheid, 
is tegenwoordig misschien wel het ultie-
me doel. En laten we heel eerlijk wezen, 
de keuzemogelijkheden lijken tegen-
woordig vaak eindeloos, en dat begint al 
bij de honderd plus televisiezenders en 
de vele vele politieke partijen en houdt 
eigenlijk nooit op. 
 

Die keuzevrijheid is bijna onbeperkt mits 
binnen de wet en zelfs die grenzen bepa-
len we samen.  
 

Het “in vrijheid kiezen” wordt dus 
slechts beperkt door de grenzen van onze 
vrijheid. En daarmee is het dus doorge-
ven van die verworven vrijheid een zeer 
belangrijke zaak geworden. 
 

Zonder onze vrijheid 
is er niks te kiezen. 
Zonder die vrijheid is 
er geen rechtstaat die 
we zo belangrijk vin-
den. Zonder die vrij-
heid geen vrijheid om 
even lekker te moppe-
ren. Zonder die vrij-
heid geen gele hesjes, 
geen felle discussies 
over provinciale ver-
kiezingen, geen vrij-
heid om ellenlange 
commentaren op soci-
al media te kunnen 
uiten. 
 

Tijdens de oorlog was 
die rechtstaat opge-

schort, even op pauze gezet. Niet alleen 
in Nederland en Nederlands Indië onder 
de bezetter maar ook voor een belangrijk 
deel voor de regering in ballingschap en 
de Nederlanders die gevlucht waren.  
 

Ook voor militairen golden andere regels 
en was er nog minder te kiezen. Maar 
een keuze bleef altijd over, de keuze voor 
het grootste offer.  
 

Critici zullen nu zeggen “ja lekkere keu-
ze was dat, alsof je nee kon zeggen”. 
Misschien.  
 

Ik denk dat het wel een bewuste keuze 
was. Misschien niet altijd voor Koningin 
en Vaderland maar zeker wel voor hun 
familie en naasten, voor hun krijgsmak-
kers, voor hun boot, hun wereld. 
 

Doen waarvoor ze waren opgeleid, waar-
voor ze hadden getraind. De oorlog 
kwam niet onverwacht. De mannen die 
op dat moment in dienst waren deden 
hun plicht uit overtuiging, uit vrije keu-
ze. Daarmee brachten zij die vielen dus 
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ook dat grootste offer met opzet. Ze ko-
zen voor onze vrijheid. 
 

Ook in bezet gebied moest gekozen wor-
den. De Nederlandse rechtstaat was ver-
dwenen. Vrijheid van meningsuiting on-

mogelijk. Ook de naasten en familie van 
het actief dienend onderzeedienst perso-
neel moesten kiezen. En als we dan te-
rugkijkend in vrijheid op die oorlogsja-
ren en we stellen vast dat de bezetting in 
Nederland en Nederlands Indie zeer hard 
was, dan durf ik wel te zeggen dat er col-

lectief door Nederlanders goed is geko-
zen. 
Allemaal offers voor onze huidige vrij-
heid en daarmee aan ons de verantwoor-
delijkheid om die vrijheid in stand te 
houden. 
 

Morgen vieren we onze vrijheid en ook 
hun vrijheid. 
 

Vandaag herdenken wij al onze gevalle-
nen maar in het bijzonder onze onderzee-
dienst collega’s. Hier in Den Helder bij 
het monument dat hun gedenkt. 
 

Zij brachten het hoogste offer voor onze 
vrijheid. 
 
“Ja het moest” is dus ook geen uitdruk-
king van dwang maar van een keuze uit 
overtuiging. Aan ons de taak om goed 
om te gaan met “in vrijheid kiezen” en 
die keuzes op een goede manier te ma-
ken. 
 
Wij zullen ze nooit vergeten. 

 

H.M.T. de Groot 
Commandant Onderzeedienst 
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Dames en heren, jongens en meisjes, 
 
Wat ongelooflijk mooi en goed dat jullie 
weer met zovelen hier op deze 4 mei 
naartoe gekomen zijn.  
Driekwart eeuw na de oorlog die zo veel 
offers heeft gevraagd van de onderzee-
dienst hier in West-Europa en in het ver-
re Oosten. Die zo’n impact had op de 1e, 
2e, 3e, misschien zelfs wel 4e generatie – 
hier ook aanwezig.  
 
Wij laten vandaag opnieuw zien dat her-
denken niet alleen maar even stil staan en 
stil zijn inhoudt, maar dat die offers bete-
kenis hadden en hebben, en wij niet an-
ders kunnen dan daar alle respect en me-
deleven bij te tonen.  
 
Wat ons hier verbindt, is dat respect en 
dat medeleven. Natuurlijk hebben we 
allemaal ons eigen verhaal en onze eigen 
ervaringen en staan we er verschillend in. 
Voor de een is het nog steeds heel con-
creet; het bericht dat vader of een broer 
niet meer terug kwam, voor anderen de 
geschiedenis die zo bepaald is – tot tien-
tallen jaren later - door het verlies en het 
wegvallen van een geliefde in de familie. 
 
Ik neem jullie vandaag mee naar de nacht 
van 19 op 20 december 1941, en het ver-
haal over de ondergang van de O20 ten 
oosten van Maleisië. Zeven onderzee-
bootmannen, waaronder commandant 
Snippe, komen in die nacht om het leven.  
De 32 overige bemanningsleden vechten 
voor hun leven in het donkere water en in 
het duister van de nacht. Pas in de och-
tend – uren na het zinken van de O20 – 
worden zij uit zee gered door de Japanse 
torpedobootjager Uranami, een van de 
schepen waar zij de dag ervoor mee in 
strijd was. 
 
Wat is er in die lange nacht gebeurd? 
Hoe bleven die mannen in leven? 
En volgens één van de bronnen hielden 
die mannen in het water het vol door sa-
men het Wilhelmus te zingen. ‘Om de 
moed en de discipline erin te houden’, zo 

las ik ergens.  
Wat ik niet terug 
kan vinden, 
maar een paar 
jaar geleden hier 
bij mijn eerste 
herdenking op 
steiger 19 van 
iemand hoorde, 
was dat die man-
nen naast het 
eerste, bekende 
couplet, ons 
volkslied, ook 
het zesde cou-
plet moeten heb-
ben gezongen, 
‘Mijn schild en-
de betrouwen 
Zijt Gij, o God 
mijn Heer.’ 
Even wat vrij aangepast aan ons, 21e 
eeuws Nederlands; ‘Mijn schild en mijn 
vertrouwen bent U, God.’ ‘Op U zo wil 
ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.’ 
 
Een gebed op zee dus. En dat was nodig. 
Niet alleen na alles wat er in de dagen 
ervoor gebeurd was, de spanning, de ge-
vechten, het wachten op de bodem van 
de zee, de dieptebommen, maar ook het 
verlaten van de boot. Het verlies van col-
lega’s, de Uranami die op volle kracht 
door de drenkelingen heen voer, de 
brandstof op het water, de haaien, uren-
lang, haast onvoorstelbaar. Dan maar 
zingen op de golven. 
 
De scepticus zou kunnen zeggen ‘Tsja, 
nood leert bidden’. Als een mens echt 
wanhopig is, dan roept ‘ie zijn goden wel 
aan. 
 
Ik moet denken aan de drenkelingen die 
we oppikten tijdens een Westreis een jaar 
of 5 geleden, 200 mijl uit de kust van 
Florida. Die hadden al dagenlang op het 
omgeslagen bootje gezeten. Zeewier en 
zeewater genuttigd. Haaien voor de boeg. 
Oké, geen oorlogssituatie, maar toch. En 
toen één van de mannen, een Haïtiaan 

4 mei — Respect En Medeleven 
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meen ik, hoorde dat er een pastor aan 
boord was, bleef hij maar tegen mij her-
halen hoe dankbaar hij was dat zijn gebe-
den verhoord waren. Wel 10 keer denk 
ik. 
 
Ik vind dat verhaal over het zesde cou-
plet van het Wilhelmus – ook al weet ik 
dus niet zeker of het zo gegaan is die 
nacht – een indringend verhaal. En ik zou 
er ook een andere uitdrukking bij willen 
zetten dan ‘nood leert bidden.’ 
 
En dat is: ‘Zonder geloof vaart niemand 
wel.’ 
Vooropgesteld; daar bedoel ik niet mee 
dat je zonder geloof je weg niet zou kun-
nen vinden. Dat bewijs wordt hier wel 
geleverd. Een beetje flauw – maar van-
daag de dag vaar je zonder wifi niet echt 
wel, zo lijkt het eerder. 
 
Nee, ik bedoel misschien meer geloof 
gezien als vertrouwen. Dat is overigens 
helemaal in lijn met allerlei oude Bijbel-
verhalen. Geloof als houding van ver-
trouwen, het leven en alles daarin tege-
moet treden. Bij ons heeft de term 
‘geloof’ echter veel te veel het stigma 

van een soort zeker weten, of een blind 
geloof gekregen.  
 
Vertrouwen. In elkaar. Juist in de kwets-
baarheid laat ze haar waarde zien. In de 
kracht van het samen blijven. In de moed 
om het vol te houden, hoe onzeker de 
nacht ook was in december ’41, zo ver 
van huis en haard. 
Het vertrouwen van dat 6e couplet hield 
die mannen daar op zee bij elkaar. Bij 
hun positieven, misschien ook wel letter-
lijk. 
 
Het is niet alleen ons respect, en onze eer 
die wij vandaag opnieuw tonen. Het is 
ook de vraag: Wat doen wij? 
Nood leert bidden – dat is: Je laat het van 
de situatie afhangen? Of: Zonder geloof 
of vertrouwen vaart niemand wel? 
 
Het zou mooi zijn als wij niet alleen die 
zingende mannen herdenken, maar ook 
zelf durven blijven vertrouwen. 
Op wat voor onzekere zee wij ook varen, 
hoe dreigend de golven kunnen zijn. De 
nacht door-zingen. 
 
Een oude kerkvader zei ooit: Zingen, dat 
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is dubbel bidden. 
Nu zingen wij bij dit soort gelegenheden 
eigenlijk nooit mee met het Wilhelmus 
dat klinkt. Best jammer eigenlijk. 
 
Maar misschien kun je het straks stiekem 
toch doen, of wat in jezelf. Met de woor-
den van het eerste of juist het zesde cou-
plet. Om aan te sluiten bij het vertrouwen 
van die mannen waarmee wij ons zo ver-
bonden voelen. Of we hier nu voor de 
O20 of voor één van de andere boten of 
slachtoffers elders zijn. In actieve dienst, 
veteraan, of hoe dan ook. 
 
Want zonder vertrouwen heeft herdenken 
niet veel zin. 
Zonder vertrouwen kan de tirannie zijn 
goddeloze weg blijven gaan. 
Vandaag, maar ook in de dagen die nog 
komen. 
Nu twee minuten stil om de rest van het 
jaar weer koers te houden in vrijheid en 
voor vrijheid. Dankuwel. 
 
Gebed: 
 
Laten we bidden… 
 
Mijn schild ende betrouwen  
Zijt Gij, o God mijn Heer, 
Op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik doch vroom mag blijven,  
Uw dienaar t`aller stond, 
De tirannie verdrijven  
Die mij mijn hart doorwondt. 
 
Deze woorden klonken in de nacht nu 
ruim 77 jaar geleden. 
Mannen in nood – vechtend voor hun 
leven, vechtend voor het Koninkrijk, 
voor onze vrijheid. 
We noemen nog maar eens de namen van 
Bastelaar, Bechtold, Drevijn, Lammers, 
Snippe, Tilro en Van Uden, die in die 
nacht het leven lieten op de O20. 
Mannen, collega’s, familie, vader, zoon, 
broer. 
En we denken aan hun collega’s die in 
het donker op de golven de moed erin 

probeerden te houden door bij elkaar te 
blijven. Te zingen, te bidden. 
Wij danken voor hun inzet, voor hun ver-
trouwen. 
Zo denken wij aan alle mannen van wie 
de namen hier voor ons in steen vereeu-
wigd staan. Aan degenen die met hun 
leven een offer gaven. Voor onze vrij-
heid. Maar dat ook zo veel verdriet en 
gemis heeft gebracht. 
 

In de stilte noemen we voor onszelf de 
naam van hem of hen die ons dierbaar 
zijn… 
 
Goede God, geef ons het vertrouwen, het 
geloof, om hen te blijven gedenken, en 
om zelf de moed erin te houden als drei-
ging ons omgeeft. En laat hoe dan ook 
het laatste woord ‘vrede’ zijn, eens, ooit. 
Bidden wij samen – met wie dat wil – 
hardop de woorden die Jezus ons leerde: 
Onze Vader… 
 
 

Stefan Dijkhuizen 
Krijgsmacht predikant / Onderzeedienst 



  

PAGINA 13 

Gevoelens 

Vreemd eigen-
lijk. Het kan 
raar lopen in 
het leven. 
 
Als jongen, op-
geroeid tussen 
de akkers, wei-
landen en 
boomgaarden 
in de Betuwe 
had ik nog 
nooit de zee 
gezien. We 
hebben het 
over de begin 
jaren vijftig 
van de vorige 
eeuw. 
 
Wel had ik altijd een onbestemd gevoel. 
Als ik aan de Rijn stond, waaraan ik min 
of meer ben opgegroeid en naar de stro-
mende rivier water stond te kijken. De 
rivier met daarop wat vrachtschepen. En-
kelen, in die tijd nog voortgetrokken 
door een sleepboot. Anderen, veelal oude 
aken nog met zeil, met aan dek een mo-
tortje wat via een lange as, langszij het 
schip, een daar aan verbonden schroef 
liet draaien. Kijkend naar al het water dat 
naar de zee stroomde.  
 
Dat zelfde onbestemde gevoel kwam ook 
naar boven als ik bij `de boer’ was. Op 
de boerderij van Henk Lonkhuizen, gele-
gen tegenover mijn geboortehuis, heb ik 
een belangrijk deel van mijn jeugd door-
gebracht. Het was een gemengd boeren 
bedrijf. Wat melkvee, varkens en paar-
den. Maar hoofdzakelijk toch landbouw. 
Paarden stonden voor de ploeg en eg. 
Met de paarden werd ook de oogst, bie-
ten, aardappelen en tarwe van het land 
gehaald.  
 
De enige tractor welke de boer had was 
een Lanz-buldog. Een in mijn ogen grote 
jongen toen, achteraf gezien een met 
weinig Pk’s. Later kwam daar nog wel 
een Ferguson bij.  

 
De boer zelf vertelde mij dikwijls; “ik 
had onderzeebootkapitein willen wor-
den.” Voor de oorlog had hij een onder-
zeeboot in Rotterdam gezien. Was zelfs, 
met een relatie daar aan boord geweest. 
Maar hij moest zijn vader op de boerderij 
opvolgen. Met weemoed in zijn stem en 
een starende blik in zijn ogen werd het 
daarna altijd even stil als hij mij dit ver-
telde. 
In 1963 kwam ik zelf bij de onderzee-
dienst terecht. Niet geheel vrijwillig. 
Hoewel, ook niet met tegenzin. Onze na-
genoeg geheel op de kaderschool ge-
slaagde bak verse korporaalmachinisten 
werd vrijwillig/verplicht na die kader en 
NBCD opleiding direct door gestuurd 
naar de onderzeedienst. Enkelen onder 
ons hadden als machinist al een onder-
zeedienst verleden.  
 
Ik zelf nog niet. Mijn enige plaatsing 
daarvoor was het vliegkampschip Hr. 
Ms. Karel Doorman geweest. 
 
Gebruikelijk was het, dat als je bij de 
OZD geplaatst werd, je uiteraard gekeurd 
moest worden en je de nodige opleidin-
gen kreeg voordat je ging varen. Welnu, 
de keuring was geen probleem. Fysiek 
was ik in orde en gek was ik ook niet. 
(Het zat goed tussen mijn oren). Goed 
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gekeurd dus. In plaats van de basis oplei-
dingen te ondergaan werd ik na een week 
al aan boord van een T-boot geplaatst en 
werd er direct zee gekozen.  
Daar, die eerste paar dagen aan boord 
moest ik menig keertje aan `mijn boer` 
denken. Hoe graag had hij dit niet ge-
wild?  
 
En ik, ik kwam zo maar als bemannings-
lid op een varende onderzeeboot terecht.   
Mijn sub leven duurde echter niet lang. 
Nog geen jaar. Gedurende die eerste trip 
van zes weken, oefenend met smaldeel 1 
in het Engelse kanaal en Atlantische 
Oceaan voelde ik mij wel prettig. We 
waren hoofdzakelijk ping boot met een 
rustige dagelijkse routine aan boord. De 
zware, langzaam draaiende Vickers Arm-
strong diesels deden hun werk aan de 
oppervlakte. Het omgaan met de hulp-
werktuigen in de machinekamer was me 
spoedig eigen. En stonde de diesels, on-
derwater varende af, dan verhuisde ik al 
vlot mee naar de centrale. 
 
De boot onderwater brengen, het trim-
men en blazen, dat alles had ik na zes 
weken vrij aardig door. Af-geoefend was 
ik natuurlijk nog niet. Daar had je ge-
woon langer de tijd voor nodig.  
Tijd om de gehele boot met al 
haar systemen te leren ken-
nen. Het scheepsleven leren 
kennen ging spelenderwijs.  
 
Natuurlijk miste ik de ruimte 
en frisse lucht van de Karel 
Doorman. Daar aan boord 
geen vochtige, muffe en altijd 
naar dieselolie stinkende 
lucht in ons verblijf zoals 
hier, achteruit in deze boot. 
En de bewegingen welke je 
moest maken om naar het 
`potje` te gaan was op de 
Doorman ook makkelijker. 
Daar hoefde je, je niet door 
een luikje te laten zakken om 
onder ons verblijf te komen. 
Daar, gebukt, tussen de 

schroefassen en compressor door kwam 
je bij het potje om je behoefte te doen. Al 
deze bewegingen compenseerde wel het 
tekort aan sporten. Van de lucht welke 
vrij kwam na het potje blazen kon je da-
gelijks nog lang nagenieten. 
 
Een paar volgende trips waren richting 
Noorwegen. Noorwegen, natuurlijk met 
zijn gastvrije havens. Tijdens een van die 
nachten, varende boven water om de bat-
terijen op te laden, ter hoogte van de 
Noorse kust, kwam ook dat bijzondere 
gevoel weer over mij heen.  
 
Ik stond op de brug, wat naar achteren. 
De officier van de wacht met zijn uitkijk 
waren de andere twee op de brug. Zwij-
gend stonden we daar. Een donkere 
nacht, bewolkt, met af en toe een schim 
van de maan op het dan glinsterende wa-
ter. Een ieder met zijn eigen gedachten. 
Mijn blik was gericht naar het achter-
schip. Naar het water wat rond de romp 
stroomde en samen kwam met het 
schroefwater. Mijn gedachten gingen zo 
maar richting de voorbije oorlogsjaren. 
(Niet dat ik die had meegemaakt, wel in 
de oorlog geboren maar geen herinnerin-
gen daar aan, maar toch. Relatief was 
het, nu terugkijkend, kort na de oorlog). 
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Gedachten, hoe toen ook de onderzeebo-
ten aan de oppervlakte gevaren moeten 
hebben. De batterijen aan het opladen 
waren. Zeer waarschijnlijk met een veel 
grotere inwendige spanning dan wij nu. 
Zij ook zullen onder de zelfde nachtelijke 
omstandigheden aan thuis gedacht heb-
ben net als ik op dat moment. Denkend 
aan hun familie en geliefden die ze al 
heel lang niet meer hadden gezien of ge-
sproken. Met mijn moeder ging het toen 
niet goed. Ze was kort voor mijn vertrek 
opgenomen in het ziekenhuis voor een 
zware operatie. Hoe zou het met haar 
zijn?  
 
Ja, aan haar dacht ik op dat moment. Ook 
als vanzelf dus aan die mannen die daar 
ook zo met hun gedachten moeten heb-
ben rond gevaren. Even voelde ik me een 
van hen.  
 
Direct daarna echter gooide ik deze ge-
dachten weer ver van me af. Wat heb ik 
nu te zeuren. Niets toch?  Ja, dat van 
mijn moeder. Maar dat zal wel goed ko-
men. En het kwam goed. 

 
Deze bovenstaande beschreven onbe-
stemde gevoelens kwamen boven drijven 
terwijl ik het  KVO nummer 132 aan het 
lezen was.  
Bij het lezen van `De toespraak van de 
Groepsoudste` was dit het geval, maar 
ook bij het artikel `De vlag waaronder zij 
voeren.` En natuurlijk bij de uiteenzet-
ting van Jouke Spoelstra over de 
`Zoektocht naar de O-13`.  
 

Vreemd eigenlijk al die gevoelens. 
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Onder Wolven 

Of Engeland de oorlog tegen Duitsland 
overleefde, hing van de Atlantische 
konvooien af. Maar in de diepten van de 
oceaan wachtte de schepen van de geal-
lieerden een dodelijke bedreiging: de 
Duitse onderzeeërs. 

 
Groot-Brittannië kon alleen beschikken 
over de wapens van de rest van de we-
reld, ook van de neutrale landen, als het 
de controle over de Atlantische Oceaan 
behield' - dat schreef in 1974 uitgerekend 
iemand wiens taak het in die Tweede 
Wereldoorlog was de ocaan tot een do-
mein van Nazi-Duitsland te maken: ad-
miraal Karl Dönitz. De man die door Hit-
ler bij testament tot rijkspresident en op-
perbevelhebber van de Wehrmacht was 
benoemd en die na de zelfmoord van de 
Führer op 30 april 1945 korte tijd het 
laatste staatshoofd van het Derde Rijk 
was. 
Daarvoor had Hitler hem echter met een 
speciaal terrein van de oorlogvoering be-
last. Als 'bevelhebber der onderzeeboten' 
was Dönitz verantwoordelijk voor de 
aanvankelijk zeer succesvol verlopende, 
maar vervolgens op zelfvernietiging uit-
draaiende onderzeebootoorlog van het 
Duitse Rijk. 
Aan het begin van de oorlog was het on-
derzeewapen, dat al uit de Eerste We-
reldoorlog dateerde, nog geen factor van 
belang - al was het maar 
omdat Hitler zelf er 
sceptisch tegenover 
stond. En de zogeheten 
'Dickschifffactie binnen 
de marine deelde die 
mening. Tijdens de Duit-
se herbewapening, in de 
aanloop naar de oorlog, 
werd getwist over de 
vraag hoe de Britse vloot 
in geval van een coflict 
aangepakt moest  wor-
den. Terwijl de ene 
groep de Britse slagsche-
pen met al even kolossa-
le oorlogsbodems wilde 
bestrijden, maakte onder 
anderen Dönitz  zich 

hard voor een flexibelere vloot van on-
derzeeers en kruisers. Een compromis, 
het zogeheten 'Z- plan', spralc weliswaar 
van 249 te bouwen onderzeeërs, maar in 
werkelijkheid trokken de 'Dickschiff-
pleiters aan het langste eind. 'We hadden 
slechts 57 U-Boote, waarvan er maar 23 
geschikt waren voor de Atlantische Oce-

aan,' herinnerde Dönitz 
zich na de oorlog. Hoe 
vernietigend er echter 
van onder water uitge-
haald kon worden, bleek 
in de oorlog maar al te 
snel. Het begon allemaal 
met de tegenblokkade 
van augustus 1940, een 
antwoord op de eerder 
door Engeland afgekon-
digde zeeblokkade van 
Duitsland. U-Boote wa-
ren nog het snelst te 
bouwen en daardoor uit-
eindelijk toch het meest 
geschikte antwoord op 
de, aldus Dönitz, 
'verpletterende over-
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macht van de Engelse vloot'. Voor de 
bouw van een gemengde Duitse vloot 
volgens het Z-plan ontbrak het simpel-
weg aan tijd. 
De marine stond onder enorme tijdsdruk 
en de rekensom was simpel: zo snel mo-
gelijk veel onderzeeërs bouwen. Volgens 
een tweede sommetje moesten die dan 
sneller vijandelijke schepen inclusief la-
ding tot zinken brengen dan de geallieer-
den door nieuwbouw konden vervangen. 
Deze 'tonnageoorlog' werd volgens stren-
ge effectiviteitscriteria gevoerd. Tot in 
het kleinste detail werd gepland waar de 
'grijze wolven', zoals de Duitsers hun 
onderzeeërs plachten te noemen, moes-
ten toeslaan om het grootste brutotonna-
ge tot zinken te brengen. Vanaf 1940 ter-
roriseerden Duitse onderzeeërs vanuit 
bases aan de westkust van Frankrijk het 
geallieerde scheepsverkeer. In 
'roedels' (wolfpacks) stortten ze zich op 
de eerst nog afzonderlijk varende, 
maar later beter beschermde en in 
konvooien gegroepeerde geallieer-
de vrachtvaarders. Om niet telkens 
van ver op de oceaan naar de Fran-
se kust terug te moeten keren, wer-
den de 'wolven' door andere onder-
zeeërs, treffend 'melkkoeien' ge-
noemd, bevoorraad. 
 
Tekenend voor de strategie van 
admiraal Dönitz  is de 'Actie Pau-
kenslag': toen het Duitse Rijk ook 
met de Verenigde Staten in oorlog 
raakte, werden in januari 1942 

prompt Duitse onderzeeërs naar de oost-
kust van de VS gestuurd. De Amerika-
nen werden compleet verrast door deze 
aanval voor hun huisdeur en verloren in 
minder dan een maand 23 schepen. 
De onzichtbare en nagenoeg onhoorbare 
onderwaterjagers loerden met hun peri-
scoop bij voorkeur op handelsschepen, 
om die dan met torpedo's naar de kelder 
te jagen. De Britse handelsvloot omvatte 
bij aanvang van de oorlog 21 miljoen 
brutoregisterton. Dat staat precies gelijk 
aan het totale scheepsvolume dat de ge-
allieerde koopvaardij in de Tweede We-
reldoorlog verloor. Tweederde van deze 
enorme vernietiging komt voor rekening 
van de onderzeeërs. Het startschot voor 
de Duitse onderzeebootoorlog vormde 
evenwel de aanval op een Brits marine-
schip. De Duitse onderzeeër U47 zorgde 
in oktober 1939 onder commando van 
Giinther Prien voor een sensatie door het 
Britse slagschip 'Royal Oak' in zijn eigen 
wateren, in de natuurlijke haven van het 
Schotse Scapa Flow, tot zinken te bren-
gen. Zowel Dönitz  als Hitler bewezen 
de commandant bij zijn terugkeer de eer 
van hun aanwezigheid. De propaganda 
buitte de dodelijke treffers gretig uit en 
stileerde succesvolle officieren tot ware 
kampioenen. Dit gebeurde bijvoorbeeld 
met Otto Kretschmer (45 schepen ver-
nietigd) en Joachim Schepke (36 sche-
pen). 
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De ook bijzonder trefzekere comman-
dant Werner Hartmann werd gelijk maar 
zijn eigen propagandist. 
Hartmann schreef en publiceerde nog 
tijdens de oorlog zijn roman 'Vijand in 
het vizier' (1942). De alom tegenwoordi-
ge Karl Dönitz voorzag het van een 
voorwoord en noemde 

U-Boot-kapiteins: de helden van de Nazi
-propaqanda 

 
daarin het doel van het boek 'een jonge 
garde werven die uit het juiste hout ge-
sneden is: taaie, harde kerels met een 
standvastig hart!' Hartmann schrijft luch-
tigjes over zijn tijd op en onder het water 
en geeft de dagelijkse strijd om te over-
leven. 
Minder romantisch en des te beklem-
mender zijn de beschrijvingen uit het 
propagandablad van de onderzeebootac-
ties in het boek 'Das Boot' van Lothar-
Giinther Buchheim. De schrijver publi-
ceerde zijn belevenissen op diverse on-
derzeeërs pas in 1973. 'Das Boot' werd 
een bestseller en de verfilming was goed 
voor zes Oscar-nominaties. 
 
Het claustrofobische onderwaterbestaan 
en het alomtegenwoordige en toch on-
zichtbare gevaar sloopten de zenuwen 
van menig bemanningslid. Niet voor 
niets hadden de kleine onderzeeërs het 
op niet of nauwelijks bewapende koop- 
vaarders voorzien, want tegen beter be-
wapende tegenstanders zoals torpedo-

bootjagers konden de 'grijze wolven' 
weinig uitrichten. Vliegtuigen en hunter-
killer-eskaders, die ook met dieptebom-
men uitgerust waren, vormden een per-
manente  bedreiging. Als de onderzeeër 
dook, was in alle verblijven een spook-
achtig, metalig gekraak te horen, wat een 
sterk gevoel van beklemming opriep. 
Havens werden wekenlang niet aange-
daan: 'Vers vlees strekt doorgaans tien 
dagen. Kort daarna raken fruit en groente 
op en ten slotte is er zelfs geen brood  
meer. Vanaf dat moment komt al het 
eten uit blik bericht Hartmann.  

 

Onderzeeër XXI- klasse 

AFMETINGEN 
lengte 76 meter 
breedte 6,6 meter 
max duikdiepte   220 meter 
Snelheid OW 16,5 knopen  

 
De XXI-klasse geldt als het beste Duit-
se onderzeeër type uit de Tweede We-
reldoorlog en in technisch op- zicht het 
meest geavanceerd. Enige tekortkoming 
van dit supervaartuig: de in de jaren 
1944 en 1945 gebouwde pronkstukken 
van de marine brachten geen enkel vij-
andelijk schip tot zinken. Hun inzet in 
de laatste oorlogsweken kwam te laat 
voor noemenswaardige acties. En dat 
terwijl ze alle prestaties leverden waar 
vooral Karl Dönitz steeds om gevraagd 
had. Zo konden ze bijna permanent on-
der water blij- ven, dankzij de aandrij-
ving door elektromotoren en een uiterst 
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krachtige accu. Verder was de romp 
bijzonder scherp gesneden en hydrody-
namisch helemaal op de onderwater-
vaart berekend. De ruim 76 meter lange 
boten van de XXI-klasse hadden ge-
noeg zuurstof aan boord om zes dagen 
onder te duiken. Een snorkel waardoor 
uitlaatgassen konden ontsnappen, zon-
der dat men daarvoor aan de oppervlak-
te hoefde te komen, maakte de uitrus-
ting compleet  

 

Toch verkeerden de bemanningen niet 
alleen in psychische nood. Technische 
vernieuwingen in het geallieerde ver-
kenningswezen beroofden de U-Boote 
van hun meest geduchte wapen: verras-

sing. Moderne radar- en sonartechniek 
maakte het lokaliseren voor de hunter-
killer-eskaders een stuk eenvoudiger. 
Bovendien kraakten de geallieerden 
begin 1943 de Enigma-code van de 
Duitsers. Als gevolg daarvan werden 
negen van hun twaalf 'melkkoeien' tot 
zinken gebracht. Het betekende een 
ommekeer.  

Waren ze tot dan de schrik van de At-
lantische Oceaan, nu veranderden de 
'grijze wolven' in prooidieren. Hoewel 
hun acties nu veel riskanter waren ge-
worden dan aan het begin van de oor-
log, betekenden de efficiënte jachttech-
nieken van de geallieerden en de daar-
door geleden zware verliezen nog niet 
het einde van de onderzeebootoorlog. 

In het eindstadium van de oorlog, na de 
invasie in Normandië, voeren er nog 
steeds U-Boote uit. Ze gingen op uit-
zichtloze missies - nu vanuit Noorwe-
gen, in plaats van Frankrijk. 'We moes-
ten de strijd wel voortzet- ten,' ver-
klaarde Karl Dönitz later, hoewel ook 
hij de feiten kende. Hij bleef erbij dat 
de hopeloze en vele mensenlevens ei-
sende strijd van de onderzeeërs aan het 
eind van de oorlog het front elders op 
beslissende wijze had ontlast. En rede-
neerde bijvoorbeeld zo: 'Honderden 
(gealli-eerde) vliegtuigen hadden niet 
meer ten afweer van onderzeeërs bo-
ven de Atlantische Oceaan gevlogen, 
maar met bommen beladen ook Duitse 
steden aan kunnen vallen. Welke grote 

verliezen had de 
Duitse burgerbevol-
king dan niet boven-
op de bestaande te 
verduren gekregen!' 
 

Christoph Koitka 
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Poortwachter met geladen pistool 

In de 'kamer des doods' van een van Ne-
derlands modernste onderzeeërs slaat de 
luitenant-ter-zee tweede klasse achteloos 
op de kont van de Mark 48.... 
Van onze verslaggever Stieven Ramd-
harie 3 juli 1999,  
 
00:00  
Nederland heeft nooit beseft - de missie 
van de Hr. Ms. Dolfijn was immers ge-
heim - hoe groot de kans was dat een va-
derlandse onderzeeboot krijgsgeschiede-
nis zou schrijven. Vijf weken lang speel-
de de Dolfijn, met torpedo's die een fre-
gat in een minuut konden laten zinken, 
een prominente rol bij het in toom hou-
den van de Joegoslavische marine.  
 
Als de Joegoslaven voor het gevecht 
hadden gekozen, was het van Driel ge-
weest die op achttien meter diepte op de 
lanceerknop had gedrukt. En hij had be-
slist niet getwijfeld. 'Ik ben zeker niet 
gevoelloos. Maar het was oorlog. Het 
was zij of wij. Op zo'n belangrijk mo-
ment denk je niet aan tv-beelden van lij-
ken die op zee drijven.  
 
'In de haven van het Spaanse Malaga, 
waar de Dolfijn ligt, gaf de Koninklijke 
Marine vrijdag openheid van zaken over 
een van de meest geheime activiteiten: 
die van de onderzeebootdienst. Jarenlang 
werd er angstvallig gezwegen over de 
missies, zoals die tijdens de Bosnië-
oorlog, van onderzeeërs zoals 
de Walrus en de Dolfijn. De 
met hypermoderne afluister-
apparatuur volgestopte onder-
zeeboten, zo was het devies, 
opereren immers in het diep-
ste geheim. Dus dobberden 
de 53 opvarenden van de 
Dolfijn, wiens inzet in april 
summier bekend werd ge-
maakt, vanaf 12 mei dicht bij 
de Joegoslavische kust zon-
der dat Nederland dat in de 
gaten had. Met de torpedo-
buizen constant geopend, de 

hoogste alarmfase, hield de Dolfijn de 
vijandelijke marine in de gaten die zich 
in twee havens ophield.  
'Ze waren een poortwachter met een ge-
laden pistool', zegt commandeur C. Lee-
beek (54), sous-chef operaties van de 
marine. 'Ze zouden een van de eerste 
NAVO-schepen zijn geweest die in actie 
zouden komen in het oorlogsgebied.  
 
'Dat uitgerekend de Dolfijn deze taak 
kreeg, is geen toeval, merkt van Driel 
op. Vooral de Amerikanen maakten zich 
zorgen over hun vliegdekschip. In mei, 
tijdens een simulatie-oefening bij Puerto 
Rico, slaagde de Walrus er in om een 
Amerikaanse carrier te vernietigen. 'We 
staan heel hoog aangeschreven bij de 
Amerikanen', zegt van Driel. Hoe ge-
vaarlijk de missie was, bleek uit de in-
structies van de NAVO: bij detectie op 
zee van een van de vier Joegoslavische 
onderzeeërs moest de Dolfijn meteen 
ingrijpen.  
Voor het eerst sinds de Tweede Wereld-
oorlog kreeg een Nederlandse onderzee-
boot zulke vergaande bevoegdheden.  
 
'We hadden zeker aangevallen als ze uit 
hun havens waren gekomen', betoogt 
commandant H. Kuin. Geen van de tor-
pedo's hoefde te worden afgevuurd, de 
Servische admiraals hielden zich koest. 
Omdat de Joegoslaven hun schepen 
steeds verplaatsten in beide havens, had 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi30KTbl9jiAhXRaFAKHQuoAuQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.navysite.de%2Fweapons%2Fmk-48.htm&psig=AOvVaw3D47ZCzx1IxXrN4SHyTUgv&ust=1560024829840055
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de Dolfijn er wel een klus aan om ze in 
de gaten te houden. Leebeek: 'Zonder 
een schot te lossen, hebben we ervoor 
gezorgd dat hun marine werd lamgelegd. 
'Maar niemand in Nederland die zich er-
van bewust is. 'Net als deF-16's hebben 
we onze bijdrage geleverd maar we mo-
gen er weinig over kwijt', zegt sergeant 
D. van Duijvenvoorde (31). 'Dat hoort nu 
eenmaal bij deze dienst. De Dolfijn is het 
meest effectief als niemand weet dat we 
er zijn en waar we zijn'.  
 
Kuin: 'Het steekt mij beslist niet. Wij we-
ten goed wat onze bijdrage is geweest.’ 

MK-48 Specifications 
Primary Function Heavyweight torpedo for submarines 

Contractor Gould 

Power Plant Air Turbine Pump Discharge (ATPD) system; 
liquid (Otto) fueled swash plate engine with pumpjet 
propulsor. 

Length 19 feet (5.79 meters) 

Weight 3,434 lbs (1545.3 kg) (MK-48) 

Diameter 21 inches (53.34 centimeters) 

Range Officially "Greater than 5 miles (8 km)" 
Claimed 
                     40 kt           55 kt 
MK-48         44,550 yds  34,430 yds 

Speed Officially "Greater than 28 knots (32.2 mph, 51.52 
kph)" 
Reportedly - 40 - 55 kt. 
Actual 55 knots 

Depth Officially "Greater than 1,200 ft (365.76 meters)" 
Reportedly 3,000 ft 

Search/attack depth settings Minimum 20 yards 
Maximum 1500 yards 

Run characteristics 6-8 minutes 
downward 

Guidance System Wire guided and passive/active acoustic homing 

Warhead 650 lbs (292.5 kg) high explosive 

Date Deployed 1972 

Unit Cost $2.5 million 
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