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We zijn weer beland aan het eind van de 
zomer. Gelukkig valt dan weer de vol-
gende editie van de KVO op de mat. De 
dagen worden korter, de nachten langer 
en de temperatuur daalt. Lekker in een 
stoel naar keuze met een papieren versie 
van het onderzeedienstblad van de re-
ünistenvereniging. Het eerste verhaal 
gaat in deze KVO ook over dalende tem-
peraturen. Meer dan een halve eeuw ge-
leden lukte het de Amerikanen om met 
een onderzeeboot onder het Noordpoolijs 
door te varen. Door gebruik van nucleai-
re voortstuwing, was snuiveren niet meer 
noodzakelijk. De USS Nautilus, de eerste 
door kernenergie aangedreven onderzee-
ër, had een bijna onbeperkte actieradius.  
 
Er is veel gesproken tijdens de bestuurs-
vergaderingen over een onderzoek dat 
wordt gedaan door het u allen bekende 
duikmedisch centrum. De uitleg over de 
medewerking van de RVO wordt gege-
ven door onze voorzitter, Robin Snouck 
van Hurgronje. Het verzoek om deel te 
nemen staat onder de kop “Hoe gaat het 
met u”? 
 
Verder een schriftelijk verslag van de in 
april gehouden Ledenvergadering. In de 
vorige uitgave stonden al wat foto’s, 
maar het verslag had u nog tegoed. Er 
staan ook nu weer wat nieuwe foto’s bij 
om het geheugen nog even op te frissen, 
of om u aan te moedigen om volgend 
jaar naar de ALV te komen. Het is im-
mers een van de doelstellingen van de 
vereniging om elkaar te kunnen ontmoe-
ten op een reünie. Zoals u verderop kunt 
lezen zat de volgende reünie plaats vin-
den op 22 april 2020 op het landgoed van 
Bronbeek in Arnhem. Wie daar ooit de 
kans heeft gehad om de maaltijd te nutti-
gen, weet dat dat vast weer een groot 
succes gaat worden. Hou de datum dus 
vrij in uw agenda en reageer zodra er 
meer bekend is. Reünies zijn overigens 
een dankbaar onderwerp aan het worden 
in de KVO. Jaarlijks is er het OZD golf-
toernooi om de Driekus Heij trofee. 
Daarnaast is er de Tonijn reünie, vorig 

jaar de Zwaardvis-reünie en dit jaar de 
Tijgerhaai-reünie. De Reünie van de 
Zwaardvis (S806) is zo goed bevallen dat 
hij volgend jaar herhaald gaat worden. U 
kunt zich daarvoor opgeven zoals achter 
in het blad is te lezen. 
Een andere vorm van reünie is de jaar-
lijkse bijeenkomst van de International 
Submariners Association, beter bekend 
als de ISA. Opvarenden van onderzeebo-
ten van over de hele wereld komen bij 
elkaar om ervaringen te delen. Dit jaar 
kwamen onderzeebootopvarenden te sa-
men in de Servische hoofdstad Belgrado. 
Een verslag van deze bijeenkomst is ver-
derop te lezen. Mocht het u interesseren 
om daar aan deel te nemen, kan ik u ad-
viseren om contact op te nemen met de 
Nederlandse afdeling van de ISA. 
 
In 1968 zonken meerder onderzeeboten. 
De USS Scorpion (Atlantische oceaan/
Azoren) en de Russische K-129 (Stille 
Oceaan/Hawai) zonken onafhankelijk 
van elkaar. Aanvankelijk was dit voer 
voor veel geruchten. In de Middellandse 
zee zonken de Israelische INS Dakar en 
de Franse FNS Minerve. De Minerve is 
na een halve eeuw teruggevonden. Ik zou 
haast zeggen, geef nooit op. Hopende dat 
wij ooit de O 13 terug zullen vinden. 
 
Een van de meest controversiële verhalen 
over Nederlandse onderzeeboten is het 
verhaal van de ondergang van de K 
XVII. Dit zou te maken hebben gehad 
met de aanval op Pearl Harbor die door-
gang moest hebben om de Amerikanen 
bij de oorlog te betrekken. De KXVII 
zou informatie hebben dat de aanval door 
de Japanners op handen was. Dit mocht 
niet naar buiten komen. Omdat dit ver-
haal regelmatig opduikt, hier weer een 
van die verhalen. 
Veel leesplezier met deze editie en tot de 
volgende.. 
 
 

De Redactie 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

        
10 juni 2019 L.O.Goslings 82 jaar Leiderdorp 
08 juli 2019 J.O. Janssen 82 jaar  Den Helder 

10 juli 2019 B.G.A. Fonoy 82 jaar Voorburg 
14 juli 2019 J. Heuvelink 83 jaar  Den Helder 
20 juli 2019 E. Domburg 89 jaar  Rotterdam 
08 augustus 2019 P.A.J. Rapp 91 jaar  Den Helder 
09 augustus 2019 H.J. Smittenaar 75 jaar  Elim 

 
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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Hoe Gaat Het Met U? 

Van de Voorzitter: 
 
Onderzoek naar uw gezondheid 
 
In de onderstaande brief nodigt het 
Hoofd van het Duikmedisch Centrum
(HDMC) U allen uit om  mee te werken 
aan een onderzoek naar uw gezondheid.  
 
De aanleiding  hiervoor heeft alles te ma-
ken met de bouw van de nieuwe onder-
zeeboten. Er is dus géén directe aanlei-
ding waarover men zich zorgen zou moe-
ten  maken.   
Het bestuur van de Reünisten Vereniging 
Onderzeedienst (RVO) staat geheel ach-
ter dit onderzoek.  
Dit onderzoek wordt volledig uitgevoerd 
door het Duik Medisch Centrum.  

De RVO heeft ongeveer 1200 leden, alle-
maal oud-onderzeeboot mannen. Het zal 
U niet verbazen dat de RVO de hoofd-
doelgroep is van het DMC.  
Wij hebben echter te maken met de wet 
op bescherming van persoonsgegevens. 
Wij kunnen en mogen dus niet zomaar 
het adressen bestand overgeven aan het 
DMC zonder dat hiervoor toestemming 
is verleend door betrokkenen.  
Wij hebben nu met het DMC afgespro-
ken dat alle leden een brief/vragenlijst 
zullen ontvangen, tenzij men heeft aan-

gegeven dat men dit niet  wil. Als U dus 
géén brief/vragenlijst wilt ontvangen dan 
kan men dat aangeven bij Wil van de 
Veeken op het emailadres:  
ledenkvo@hotmail.com.  
Deze leden zullen dus geen brief/
vragenlijst ontvangen. Alle andere leden 
krijgen wel een brief/vragenlijst toege-
stuurd op het huis adres. Ik nodig U uit 
om onderstaande brief van het HDMC 
goed te lezen. 
 

De Voorzitter van de RVO 
Robin Snouck Hurgronje 

 
 
Hoe gaat het met U? 
 
Het Duikmedisch Centrum wil u graag 
uitnodigen om mee te doen aan een on-
derzoek naar uw gezondheid. Middels dit 
onderzoek willen we meer inzicht krijgen 
in de algemene gezondheidstoestand van 
u als oud-opvarende van een Nederland-
se onderzeeboot. 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is de 
geplande bouw van nieuwe onderzeebo-
ten. Doordat u in uw diensttijd door het 
DMC regelmatig gekeurd werd, weten 
we dat het actief werken aan boord van 
Potvis-. Zwaardvis- en Walrusklasse bo-
ten geen noemenswaardige gezondheids-
problemen opleveren. Echter mogelijke 
problemen kunnen zich ook na uw 
diensttijd pas openbaren. 
 
De uitkomsten van dit onderzoek wil het 
DMC gebruiken om te beoordelen of zij 
de keuringen voor de onderzeebootbe-
manning anders moet gaan invullen of 
dat zij adviezen kan geven ten aanzien 
van de nieuw te bouwen onderzeeboten. 
 
Het Duikmedisch Centrum wil daarom, 
door middel van het eenmalig invullen 
van een vragenlijst, uw gezondheidstoe-
stand in kaart brengen. De vragenlijst 
bestaat uit elf vragen waarvan sommige 
met deelvragen. Het invullen duurt onge-
veer 15 minuten. De vragenlijst is ano-

Oude DMC Bassinggracht 
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niem, de antwoorden worden vertrouwe-
lijk behandeld en zijn niet naar u herleid-
baar. De ervaren gezondheid wordt als 
groep vergeleken met de gezondheid van 
andere groepen in Nederland.  
 
De vragenlijst wordt naar uw huisadres 
gestuurd. Het invullen van de vragenlijst 
is vrijwillig en kost u alleen wat van uw 
tijd. Een retourenvelop wordt meegezon-
den, een postzegel is voor het 
terugsturen dus niet nodig. Wij hopen dat 
u de tijd wilt nemen om deze vragenlijst 
in te vullen en 
terug te sturen. Hoe groter de respons uit 
de groep van oud-opvarenden van de on-
derzeedienst des te betrouwbaarder de 
uitkomsten zullen zijn. Deze uitkomsten 
zullen op een passende manier met u ge-
deeld worden. 
 
Een militaire en een civiele onafhankelij-
ke medisch ethische commissie heeft 
naar de vragenlijst 
gekeken en hun goedkeuring verstrekt. 

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaan-
de informatie nog vragen dan kunt u van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00-
12.00 uur bellen naar de administratie 
van het Duikmedisch Centrum, 
telefoonnummer 0889-510480. Zij kun-
nen dan indien gewenst een 
(telefonische) afspraak voor u 
maken met een van onze duikerartsen. 
 
Voor vragen betreffende het onderzoek 
kunt u contact opnemen met Antoinette 
Houtkooper, 
telefonisch via de administratie van het 
Duikmedisch Centrum of via de mail 
naar 
a.houtkooper@mindef.nl. 
 
 
 
Wij zien uw ingevulde vragenlijst graag 
terugkomen. Namens het DMC en toe-
komstige onderzeebootbemanningen al-
vast hartelijk dank voor uw medewer-
king! 

 

Longinhoud meten 

Fietstest—O2 opname 
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Voorzitter neemt af-
scheid van Rob 
Segaar en bedankt 
hem voor zijn lange 
tijd als secretaris. 
Als cadeau krijgt hij 
een doos wijn. Ver-
volgens wordt Ruud 
Ramaekers als nieu-
we secretaris voorge-
steld. 
Ook stelt de voorzit-
ter Patrick de Groes 
voor, de vertegen-
woordiger van de 

OZD. Hij lost Erik Duenk af, die afwezig 
is. 
 
Voorzitter geeft de stand van zaken over 
de samenwerking met de Stichting Vete-
ranen Onderzeedienst (SVO). De samen-
werking verloopt goed en is regelmatig 
overleg. Er zijn duidelijke afspraken ge-
maakt over de 
taakverdeling. 
Veteranenzorg 
hoort bij de 
SVO. De RVO 
richt zich als 
vanouds sec op 
de reünisten, 
waarvan overi-
gens een deel 
ook veteraan is. 
Voorzitter is te-
vreden over de 
manier waarop 
de samenwer-
king verloopt en 
er geen beslissingen zijn die aan de leden 
hoeven te worden voorgelegd (zoals ge-
vraagd door één lid tijdens de ALV 
2018). De voorzitter zegt naar aanleiding 
van een vraag toe om nieuwe informatie 
in het verenigingsblad KVO te publice-
ren.  
Verder doet de voorzitter veralg van het 
koepeloverleg OZD onder leiding van 
COZD, waar RVO, SVO, de Internatio-
nal Submarine Association, de Stichting 

24 april 2019 in 
de “Witte Raaf” 
te Den Helder 
De voorzitter 
opent de verga-
dering om 11.06 
uur en verwel-
komt de circa 
230 aanwezige 
leden en in het 
bijzonder het ere-
lid D. Heij, de 
COZD en de chef 
der equipage 
OZD.  
Nog steeds geeft 
de voorzitter regelmatig voordrachten in 
het land n.a.v. het boek “In het diepste 
geheim”. Hij geeft ook aan dat het leden-
aantal stabiel blijft rond de 1200 leden. 
Ter nagedachtenis worden de namen van 
de overleden leden van de vereniging 
voorgelezen, gevolgd door één minuut 
stilte.  
Nadat de secretaris het verslag van de 
ALV 2018 had voorgelezen, stemde de 
vergadering daarmee in. 
 
De penningmeester doet verslag van de 
jaarcijfers 2018. De kascontrolecommis-
sie heeft de cijfers goedgekeurd en haar 
verslag wordt voorgelezen. De jaarcijfers 
worden bij acclamatie goedgekeurd en 
het bestuur wordt décharge verleend. De 
leden van de commissie worden bedankt 
voor hun werk. De Kascontrolecommis-

sie voor 2019 zal bestaan uit Arie Vlie-
land en Rein Klomp. 

Verslag ALV—24 april 
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Nabestaan-
den Onder-
zeeboten deel 
van uitma-
ken. Het doel 
is bundelen 
van informa-
tie en elkaar 
daar waar 
mogelijk ver-
sterken. Zo 
komt er een 

gezamenlijke agenda van evenementen 
en gebeurtenissen en komt er uiteindelijk 
een gecombi-
neerde website 
waarin ook de 
RVO haar ei-
gen plaats/link 
krijgt.  
 
Op voordracht 
van het bestuur 
worden Rob 

Segaar, Ron van den Broek 
en Johan Kragten bij accla-

matie tot ereleden benoemd van de ver-
eniging. 
 
De geplande voordracht van het hoofd 
Duikmedisch Centrum gaat vanwege fa-
milieomstandigheden van de spreker niet 
door. Daardoor krijgt COZD meer tijd 
om zeer uitgebreid een stand van zaken 
over de Onderzeedienst te geven. Hij 
gaat in op de ervaringen met de gemo-
derniseerde boot, de zoektocht naar de 

O13, inventarisatie van de status van de 
oorlogswrakken  van O22 en in Maleisi-
sche wateren, en het zogenaamde 
“leaseplan” waarbij meerdere bemannin-
gen wisselen over één boot. Verder gaat 
hij in op de manier waarop wordt nage-
dacht om de nieuwe boten te introduce-
ren in de KM. Over het project Vervan-
ging Walrus-klasse kan hij op dit mo-
ment geen mededelingen doen. De voor-
zitter bedankt COZD voor zijn interes-
sante exposé en gaat over tot de rond-
vraag.  
Henk Stapel vraagt naar de toegangsmo-

gelijkheden van de Traditiekamer. Voor-
zitter geeft aan dat de beheerders daar 
uitsluitsel over kunnen geven. Verder 
werd nog opgemerkt dat de “echte mari-
necake” lekker was.  
Ter afsluiting deelt de voorzitter mee dat 
de volgende ALV op Bronbeek zal 
plaatsvinden. Om 12.37 uur kon de bar 
open. 
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Nautilus Operatie “Sunshine” 

Op 3 augustus 1958 volbrengt de Ameri-
kaanse nucleaire onderzeeër Nautilus de 
eerste onderzeese reis naar de geografi-
sche Noordpool. De missie stond te boek 
als de top-secret operatie “Sunshine”. 
Werelds eerste nucleaire onderzeeër, de 
Nautilus ging onderwater bij Point Bar-
row, Alaska, en reisde bijna 1000 mijl 
onder de Arctische ijskap om de top van 
de wereld te bereiken. Na dit huzaren-
stukje werd koers gezet naar  IJsland om 
baanbrekend nieuws de wereld in te hel-
pen. Er was een nieuwe en kortere route 
van de Stille Oceaan naar de Atlantische 
Oceaan en Europa. 
 
De USS Nautilus werd gebouwd onder 
leiding van de Amerikaanse marine kapi-
tein Hyman G. Rickover, een briljante 
Russisch-Amerikaans ingenieur die het 
Amerikaanse atoomprogramma in 1946 
vaart heeft gegeven. In 
1947 werd hij belast 
met het Marine nucle-
aire voortstuwings-
programma en begon te 
werken aan een atoom-
onderzeeër. Hij werd 
beschouwd als een fa-
naticus door zijn tegen-
standers. Het ontwikke-
len en leveren van 's 
werelds eerste nucleai-
re onderzeeër lukte 
Rickover een jaar eer-
der dan gepland. In 
1952 werd de kiel van 
de Nautilus gelegd 

door President Harry S. Truman en op 21 
januari 1954, brak presidentsvrouw Ma-
mie Eisenhower een fles champagne 
voor de boeg toen hij werd gelanceerd in 
de Theems bij Groton, Connecticut. Op 
30 september 1954 werd de boot in 
dienst gesteld. De nautilus gebruikte zijn 
nucleaire voortstuwing voor het eerst op 
de ochtend van 17 januari 1955. De his-
torische boodschap “Underway on nucle-
ar power” werd de wereld in geholpen. 
 
De boot was veel groter dan de diesel-
elektrische onderzeeërs die tot die tijd de 
dienst uit maakten. de Nautilus had een 
lengte van  97,5 meter en een diameter 
van 8,5 meter. Verder een tonnage van   
3180 ton onder water. Het grote voordeel 
van de boot was dat hij bijna onbeperkt 
onderwater kon blijven. Nucleaire On-
derzeeboten hebben geen zuurstof nodig 
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voor de voortstuwing.  De uranium-
aangedreven kernreactor produceert 
stoom die de voortstuwings turbines 
aandrijven. Hiermee kon de  Nautilus 
onderwater snelheden van meer dan 
20 knopen bereiken. 
In het begin van de dienst verbrak de 
USS Nautilus talloze onderzeese re-
cords.  
Op 23 juli 1958 vertrok de Nautilus 
vanuit Pearl Harbor, Hawaï, op 
"operatie Northwest Passage" – de 
eerste doorkomst over de Noordpool 
door onderzeeër. Er waren 116 man 
aan boord voor deze historische reis, 
met inbegrip van commandant Willi-
am R. Anderson, 111 officieren en de 
bemanning, en de vier civiele weten-
schappers. De Nautilus gestoomde Noord 
via de Beringstraat en kwam niet aan de 
oppervlakte totdat het Point Barrow, 

Alaska had bereikt. Ze heeft slechts een-
maal de periscoop op gezet bij de Dio-
medes eilanden, tussen Alaska en Sibe-
rië, om te checken of er radar uitzending 
waren waar te nemen.  Op 1 augustus, 
ten Westen van de Noordkust van Alaska 
dook, de USS Nautilus onder de Arcti-
sche ijskap. 
De onderzeeër reisde op een diepte van 
ongeveer 150 meter, en de bovenstaande 
ijskap varieerde in dikte van 3 tot 15 me-

ter. De Arctische middernachtzon schijnt 
in meer of mindere mate door het blauwe 
ijs. Commander Anderson meldde op 3 
augustus 1958 om 23:15 aan zijn beman-
ning: "voor de wereld, ons land en de 

Marine – the North 
Pole". De onderzeeboot 
was onder de Noordpool 
door gevaren, zonder aan 
de oppervlakte te hoeven 
komen. De onderzeeër 
dook vervolgens in de 
Groenlandzee tussen Be-
reneiland en Groenland 
op, op 5 augustus. Twee 
dagen later, eindigde de 
historische reis in IJs-
land.  
De commandant krijg 
voor deze historische reis 
de Legion of Merit van 
President Dwight D. Ei-
senhower. 
 

Na een carrière die 25 jaar en bijna 
500.000 mijl te hebben gevaren, werd de 
Nautilus op 3 maart 1980 uit dienst ge-
steld. Het werd opgenomen in de lijst als 
National Historic Landmark in 1982, 
ging 's werelds eerste nucleaire onder-
zeeër open als museum in 1986. De Nau-
tilus is te bezichtigen als historische 
schip Nautilus in het “Submarine Force 
Museum” in Groton, Connecticut.  
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Naam: USS Nautilus 

Vernoemd naar: Boek Jules Verne:  

onderzeeboot van kapitein Nemo. 

Awarded: 2 August 1951 

Gebouwd bij:: General Dynamics 

Kiellegging: 14 Juni 1952 

te water gelaten: 21 Januari 1954 

Doopster: Mamie Eisenhower  
(First Lady of the United States) 

afgebouwd: 22 April 1955 

In dienst gesteld: 30 September 1954 

Uit dienst gesteld: 3 March 1980 

Status: Museum ship 

Algemene gegevens 

Waterverplaatsing: 3,533 ton surface 

4,092 ton submerged 

Lengte: 97,5 m 

Diameter: 8.5 m 

Diepgang: 7.9 m 

vermogen: 13,400 hp (10,000 kW) 

Voortstuwing: STR nucleaire reactor  
stoomturbines,  
2 assen 

Snelheid: 23 kts (43 km/h) 

Bemanning: 13 officieren, 92 schepelingen 

Bewapening: 6 buizen 

Presidential Unit Citation 
met de Operation Sunshine pin   

National Defense Service Medal 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mamie_Eisenhower
https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_ship
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3 juli jl was het weer zover. Het jaarlijks 
uitje naar Den Helder in het kader van 
Onderzeedienst Golftoernooi. 
 
Wat we de laatste jaren gewend zijn is 
het goede weer. En ja hoor rond 20- 24 
graden met een briesje. 
Na aankomst afmelden en daarna koffie 
met lekkernij. 
De herkenning weer van iedereen en be-
nieuwd of we iedereen weer gaan zien . 
De doos met gratis golfballen, verzorgd 
door Driekus, staat ook al weer klaar. 
Het is jammer te moeten constateren dat 
de groep kleiner wordt, en helaas de aan-
was van de jongeren nog niet aangroeit . 
 
En daar gaan we dan. De flights worden 
opgenoemd. Bij wie zullen we dit jaar 
zijn ingedeeld! Eerlijk gezegd altijd ge-
zellig hoor. Dit jaar bij Annemaria  
Heij, Frank Schellekens en Robin 
Snouck. 
Als de 1e slag maar goed gaat, dat geeft 
zelfvertrouwen. 
Een goede ronde gelopen, 2 birdies ge-
maakt. Spanning bij het tellen en stiekem 
luisteren hoe de anderen het gedaan heb-
ben. Zou het dan toch weer gelukt zijn? 

Lekker met een biertje 
bijkomen en in afwach-
ting van de uitslag. 
Trudy liep in de flight 
van Bert Slotboom en 
Ron Warlich (dit jaar 
zijn 1e intrede). Ook 
zij heeft goed gespeeld 
en een leuke ronde ge-
lopen met 1 birdie. 
En dan de prijsuitrei-
king. Die wordt ieder 
jaar met veel humor 
door Driekus gepresen-
teerd. 
De uitslag is voor ons 
erg aangenaam, een eervolle vermelding 
voor het maken van een birdie(s), als 
klapper allebei de 1e plaats, de wisselbe-
ker en een bijzondere putter, een unica, 
gecreëerd door Driekus . 
Een dankwoord aan een ieder die deze 
dag weer onvergetelijk heeft gemaakt. 
Incluis de catering. 
Chapeau ! 
 
Wat ons betreft tot woensdag 1 juli 2020. 
Nog een heel fijn golfseizoen. 

Martin en Trudy  
van den Berg Culemborg  

Driekus Heij Trofee 
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Verslag 56ste ISA Congres 

Van 21 tot 26 mei is het 56ste congres 
van de International Community of Sub-
mariners Associations (ISA) te Belgrado, 
Servië gehouden.  
Voor Nederland waren aanwezig Mevr 
Katja Boonstra-Blom, sinds 2008 deel-
neemster aan deze congressen en onder-
getekende, Ruurd van Rooijen, deelne-
mer sinds 2014. Katja is de dochter van 
de LTZ Blom die op Eerste Kerstdag 
1941 met Hr.Ms. K XVI ten onder is ge-
gaan nabij Borneo.  
Voor ons zijn belangrijke drijfveren, con-
tacten leggen voor de opsporing van de 
in WO II vergane Nederlandse onderzee-
boten (nu alleen nog Hr.Ms. O 13) en 
internationaal aandacht vragen voor de 
schending van onze oorlogsgraven ter 
zee. 
 
ISA is in 1963 opgericht op initiatief van 
een Duitse en Franse onderzeeboot com-
mandant onder het motto, we mogen dan 
in de oorlog wel tegenover elkaar hebben 
gestaan maar we zijn allemaal submari-
ners, we weten hoe het is om op een on-
derzeeboot dienst te doen en we hebben 
allemaal één gemeenschappelijke vijand, 
de zee. Dat schept een gezamenlijke 
band, los van vroegere vijandschappen 
en politiek. Sindsdien is het jaarlijkse 
congres uitgegroeid tot een “Friendship” 
bijeenkomst waar politieke verschillen 
geen rol spelen, met doorgaans zo’n 200 
– 300 deelnemers met (partners/
kinderen) uit ongeveer 25 landen van 
over de hele wereld. 

Onze Servische gastheren hadden een 
mooi, gebalanceerd en ontspannend pro-
gramma opgesteld met bezoeken aan ver-
schillende forten en musea, de St Sava 
Temple, de graftombe van Tito, een wijn 
kelder en als afsluiting een vaartocht 
over de Donau waarbij ook een krans 
werd gelegd, op de plaats waar de rivie-
ren Sava en Donau samen komen, ter 
nagedachtenis van alle in oorlogs- en 
vredestijd omgekomen submariners. 
Daarbij troffen we een hele goede gids 
die veel wist te vertellen over alle be-
zienswaardigheden maar ook uitgebreid 
over de roerige, en veelal bloedige, lange 
geschiedenis van dit land in de Balkan. 
Op de derde dag van het congres werd in 
het “Friendship Park” in Belgrado een 
vriendschapsboom gepland. In goed ge-
zelschap van onder andere 70 groot ge-
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groeide Platanen die in de regeer periode 
van Tito (1945 – 1981) door evenzovele 

wereld leiders zijn geplant. 
 
Afgezien van het toeristische aspect, de 
vaste onderdelen als de herdenkingscere-
monie, het planten van een boom en het 
uitwisselen van geschenken tijdens de 
afsluitende gala avond was er ruim-
schoots tijd ingeruimd tijdens de uitste-
kende lunches en diners, ingeluid met 
een glas Slivovitsj, om de vriendschaps-
banden aan te halen, nieuwe vrienden te 
maken en “submarine stories” uit te wis-

selen. En zo zie je dan een tafel vol Rus-
sen en Oekraïners gezamenlijk luidkeels 
zingend gezellig dronken worden. Of een 
Zweed die met een Rus anekdotes op-
haalt over de “Whisky on the Rocks” uit 
1981. Dit was een Soviet onderzeeboot 
van de gelijknamige klasse die een niet 
geheel geslaagde patrouille uitvoerde en 
op de rotsen liep bij de Zweedse marine 
basis Karlskrona en daar een aantal we-
ken heeft vast gezeten. De Zweed bracht 

daarbij het destijds bij de Zweedse sub-
mariners in zwang zijnde lied, op de wijs 
van het Soviet volkslied, ten gehore met 
als strekking: toen ik vertrok had ik alles 
bij mij, inclusief mijn nucleaire torpedo’s 
maar mijn kompas was ik vergeten. De 

Rus, oud onderzeeboot commandant, kon 
er hartelijk om lachen. 
Al met al kijken wij terug op een zeer 
geslaagd congres met als enige min punt 
een wat al te bescheiden officiële herden-
kingsceremonie. Volgend jaar zal het 
57st congres van 11 – 15 mei worden 
gehouden in Karlskrona waarbij mogelijk 
ook de commandant van de bovenge-
noemde Whisky aanwezig zal zijn. Ik 
kan het iedereen aanbevelen een keer 
deel te nemen aan dit jaarlijkse congres 
van en voor submariners. 
 

Ruurd van Rooijen 
Head of Delegation 

Voorzitter ISA (NL) 
 
isa.netherlands@gmail.com  
https://submariners.org 
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Na Halve Eeuw “Boven Water”  

Nabestaanden over teruggevonden Fran-
se duikboot Minerve: ‘Ze lagen zo dicht-
bij ons’ 
 
In de Middellandse Zee is op grote diepte 
een onderzeeër teruggevonden die sinds 
1968 spoorloos was. Nooit kwam er dui-
delijkheid over het lot van de 52 beman-
ningsleden. Tot nu. Opgeluchte nabe-
staanden vertellen hun verhaal. 
Thérèse Scheirmann-Descamps was een 
taart aan het bakken voor haar man. Ze 
weet het nog precies. Het was namelijk 
de verjaardag van haar echtgenoot, die 
zaterdag 27 januari 1968. Hij zou de vol-
gende ochtend om 8 uur ’s morgens 
thuiskomen van zijn werk aan boord van 
de onderzeeër La Minerve. 

Maar hij kwam niet. ,,Rond het middag-
uur stond er iemand aan de deur die zei 
dat mijn man vertraagd was. Maar ik 
snapte meteen: ik zie hem nooit meer 
terug’’, aldus Thérèse. De krant Le Figa-
ro schreef destijds: ‘Grote zorgen over 
het lot van marine-onderzeeër. Zo’n 30 
boten, vliegtuigen en helikopters zijn non 
stop op zoek.’ 
 
Jules Descamps was een van de leiding-
gevenden op de duikboot die verdween 
voor de Frans-mediterrane kust. Aan 
boord was er zuurstof voor ongeveer 100 
uur voor de 52-koppige bemanning. ,,Ik 
telde toen thuis de uren waarvan ik wist 

dat Jules nog in leven zou kunnen zijn’’, 
aldus Thérèse Scheirmann-Descamps 
tegen de Franse televisie. 
 
Marcel Coustal was elektrotechnicus aan 
boord van La Minerve. Ook hij voer die 
betreffende keer mee, maar hij wilde 
vooral graag weer naar huis. Zijn vrouw 
Martine was twee maanden zwanger en 
een week later zouden ze trouwen. ,,Op 
zondag kwam mijn schoonvader langs. Ik 
dacht om het huwelijksfeest voor te be-
reiden’’, aldus Martine, toen 18 jaar oud. 
In plaats daarvan vertelde de schoonva-
der over de vermissing van haar grote 
liefde. 
 
Vijf dagen lang werd er gezocht en ge-
speurd in de diepe wateren. Maar er werd 
geen spoor gevonden. Niets. La Minerve 
leek van de aardbodem verdwenen. 
,,Niemand heeft ooit maar één druppel 
olie teruggevonden’’, aldus een van de 
reddingswerkers destijds. 
 
Baby 
Twee maanden later beviel Martine 
Coustal van haar baby. Ze vernoemde 
hem naar zijn vader Marcel. Ze kreeg 
ook toestemming om 
postuum alsnog met 
haar verdwenen mari-
neman te trouwen, zo-
dat zij zijn naam mocht 
dragen en de baby offi-
cieel een vader had. 
,,Maar dat was emotio-
neel heel zwaar.’’ 
Het verdwijnen van La 
Minerve wordt wel ge-
zien als een van de 
grootste mysteries uit 
de Franse militaire ge-
schiedenis. Na de ver-
dwijning een halve 
eeuw geleden werd het 
compleet stil. In 2018 
vroegen de nabestaan-
den aan het Ministerie 
van Defensie om nieuw 
onderzoek te doen. Dat 

USS Charr - SS-328 



PAGINA 14 

kwam er. 
Alle beschikbare informatie werd nog 
eens op een rij gezet en met elkaar verge-
leken. Op basis daarvan werd, met nieu-
we meettechnieken, een zoekgebied be-
rekend waar de onderzeeër zou kunnen 
liggen. Deze maand gingen een Frans en 
een Amerikaans schip de zee op en zij 
stuurden hypermoderne onderwater-
drones de grote diepte in. Met succes. 
 
Afgelopen zondag werd La Minerve ge-

lokaliseerd: op slechts 
45 kilometer afstand 
van de Franse kust 
(Toulon). De onderzee-
ër ligt op ruim 2370 
meter diepte, in drie 
stukken gebroken, za-
gen de sonarinstallaties 
en camera’s op de dro-
nes. Op het wrak zijn 
de eerste letters van de 
naam, M I N, nog te 
lezen. 
Dichtbij 
,,Het is een enorme 
opluchting’’, zei 
Thérèse Scheirmann-
Descamps, inmiddels 
76 jaar oud, na een le-
ven lang wachten op 
nieuws over haar man. 
,,En dan te bedenken 

dat ze al die jaren gewoon zo 
dichtbij ons hebben gelegen.’’ 
 
Het wachten is nu op onder-
zoek naar de oorzaak van het 
zinken van de onderzeeër. 
Hoop dat de lichamen van de 
bemanning nog intact zijn, is er 
niet. Maar de nabestaanden 
krijgen, na ruim een halve 
eeuw wachten, mogelijk wel 
duidelijkheid over de vraag hóe 
hun familieleden destijds aan 
hun einde zijn gekomen. 
 
 
 

Vier minuten 
Op 27 januari 1968 zonk de Minerve in 
slechts vier minuten tijd. Hoewel hulp-
diensten gelijk uitvoeren, werd het wrak 
tot vandaag nooit teruggevonden. De 
oorzaak van de ramp met de gezonken 
onderzeeboot blijft vooralsnog onbekend, 
maar in de loop der jaren zijn meerdere 
oorzaken voor het ongeval genoemd: een 
defect aan de twee achterstangen, een 
botsing met een boot, de explosie van 
een torpedo.  
 

Algemeen Dagblad 
Frank Renout 22-07-19 
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KXVII Opgeofferd? 

Volgens ex-officier van de Britse gehei-
me dienst was ook koningin Wilhelmina 
betrokken bij de ondergang van de K-
XVII. 
 

Op vrijdag 21 maart 1980 werd de Ne-
derland televisiekijker, en met name de 
nabestaanden, opgeschrikt door het ver-
haal van sir Christopher Creighton, een 
ex-officier van de Britse geheime dienst 

(sectie M), die volgens eigen zeggen in 
1941 de Nederlandse onderzeeër K-XVII 
persoonlijk had opgeblazen op gezamen-
lijk bevel van Churchill en Roosevelt en 
met noodzakelijke, moeizaam verkregen 
toestemming van koningin Wilhelmina. 
Nadat de K-XVII was vernietigd, heeft 
Creighton de Koningin persoonlijk ver-
slag uitgebracht. De enige zonde die de 
Nederlanders hadden begaan, was hun 

ontdekking dat de Japanse vloot onder-
weg was naar Pearl Harbor. Dit nieuws 
moest doelbewust achtergehouden wor-
den, om er zeker van te zijn dat de Ame-
rikanen bij de wereldoorlog betrokken 
werden. Men achtte het destijds van es-
sentieel belang dat de hele Nederlandse 
bemanning dit geheim meenam in hun 
zeemansgraf. 

29 november 2015  
Gerard de Boer 

 
Hieronder 
Creightons verkla-
ring: 
Het besluit om de 
Nederlandse onder-
zeeër K-XVII te 
vernietigen, werd 
om de volgende 
redenen genomen. 
Op 28 november 
1941, toen luitenant
-ter-zee Besançon 
de Japanse vloot in 
zicht kreeg, die zich 
kennelijk in de rich-
ting van Pearl Har-
bor begaf, seinde 
hij onmiddellijk een 
gecodeerd bericht 
naar het Britse ma-
rine-opperbevel in 
het Verre Oosten. 
Daaronder opereer-
den de Nederlan-
ders. De boodschap 
werd onderschept 
door de afdeling 
cryptologie van de 
sectie M in Singa-

pore. Binnen enkele uren arriveerden 
kopieën van het bericht in Washington, 
uitsluitend bestemd voor generaal Dono-
van persoonlijk, en in Londen, bij ma-
joor Desmond Morton. Beiden lichtten 
hun respectieve chefs in, Roosevelt en 
Churchill. Deze vier personen wisten al 
dat Japan van plan was Pearl Harbor aan 
te vallen en hadden gebeden dat er niets 
tussen zou komen. 

https://gerard1945.wordpress.com/2015/11/29/volgens-ex-officier-van-de-britse-geheime-dienst-was-ook-koningin-wilhelmina-betrokken-bij-de-ondergang-van-de-k-xvii/
https://gerard1945.wordpress.com/author/gerard1945/
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In die tijd nam tach-
tig procent van de 
Amerikaanse bevol-
king een bijzonder 
isolationistisch 
standpunt in en was 
ze sterk gekant te-
gen een oorlog met 
Japan of Duitsland. 
Mocht Roosevelt 
Japan de oorlog ver-
klaren zonder dat er 
Amerikaanse doelen 
waren aangevallen, 

dan was de kans groot dat hij zou moeten 
aftreden. Omgekeerd, wanneer Amerika 
zich afzijdig zou houden – zo conclu-
deerden Morton en Donovan – zouden de 
Japanners vrij spel hebben en ongehin-
derd India, Australië, Nieuw-Zeeland en 
tal van andere landen in de Stille en Indi-
sche Oceaan kunnen bezetten. Het zou 
waarschijnlijk onmogelijk zijn om die 
landen in een later stadium te bevrijden. 
Bovendien hadden de Britten en hun 
bondgenoten de hulp van Amerika hard 
nodig in hun strijd tegen Duitsland. Wan-
neer de Japanners Pearl Harbor aanvie-
len, was het zeker dat Amerika zich in de 
oorlog zou mengen. Maar wanneer de 
Britse en Amerikaanse leiders van de 
komende aanval op de hoogte waren, 
waarom waren de Amerikaanse strijd-
krachten in Pearl Harbor dan niet in pa-
raatheid gebracht? En waarom kregen de 
Amerikaanse oorlogsschepen niet het 
bevel uit te varen? Op zee waren zij toch 
veel veiliger en konden zij terugvechten? 
Volgens deskundigen had de marinebasis 
toch met succes verdedigd kunnen wor-
den? Het antwoord op de vraag waarom 
er dan niets gebeurde, is eenvoudig. Op 
Hawaii bevonden zich duizenden Japanse 
emigranten. De meesten stelden zich bij-
zonder loyaal op ten opzichte van hun 
nieuwe vaderland, maar sommigen had-
den voor Japan gespioneerd. Bovendien 
bruiste het Japanse consulaat-generaal 
van de activiteiten. Wanneer de basis in 
paraatheid was gebracht, zou het Japanse 
oppercommando dit binnen een paar uur 

hebben geweten. De aanval zou zijn af-
gelast door keizer Hirohito, die erop 
stond dat het een complete verrassing 
zou zijn. Roosevelt zou geen aanleiding 
hebben gehad om Amerika bij de oorlog 
te betrekken, en dat zou rampzalig zijn 
voor de Geallieerden. Wat dit alles te 
maken had met de K-XVII, zal duidelijk 
zijn. Wanneer bekend was geworden dat 
Roosevelt en Churchill van de aanval op 
Pearl Harbor afwisten en niets hadden 
gedaan om die te voorkomen, zou niet 
alleen hun carrière ten einde zijn ge-
weest, maar zou waarschijnlijk ook de 
hele alliantie uiteen zijn gevallen. Dan 
hadden de Japanners vrij spel en konden 
zij de halve wereld veroveren en plunde-
ren. Zodra het bericht van de onderzeeër 
was ontvangen, werd de hele affaire om-
geven met een muur van absolute ge-
heimhouding. De K-XVII kreeg opdracht 
terug te keren naar de basis in Singapore 
om brandstof te bunkeren. De onderzeeër 
mocht niet de haven ingaan en in zijn 
verdere berichtgeving in geen geval toe-
spelingen maken op de Japanse vloot. 
Onder de naam van luitenant-ter-zee Paul 
Hammond, een van mijn schuilnamen, 
die op de naam- en ranglijst van Britse 
marine-officieren voorkwam, reisde ik 
met een Berwick-vliegboot met speciale 
extra brandstoftanks via Nova Scotia, 
San Francisco en het eiland Wake naar 
de Noordelijke Marianen, waar ik mij de 
volgens afspraak op 6 december 1941 
aan boord van de K-XVII begaf. 
In dat stadium van de oorlog opereerden 
de Nederlandse onderzeeërs in het Verre 
Oosten onder het Britse marine-
opperbevel, en ik was in het bezit van 
volmachten van het hoofd onderzeeboot-
dienst, admiraal sir Max Horton, de op-
perbevelhebber van de vrije Nederlandse 
marine in Londen en van koningin Wil-
helmina, die destijds resideerde in Rea-
ding Berkshire. Deze volmachten gaven 
mij de autoriteit om luitenant-ter-zee Be-
sançon operationele opdrachten te geven 
in naam van de Britse admiraliteit, hoe-
wel niemand van hen enig idee had waar-
voor ik deze autoriteit wilde gebruiken. 



 

Dat gold ook voor luitenant-ter-zee Be-
sançon. Bij een van de kleine Marianen, 
net ten zuiden van Pagan en ongeveer 
achthonderd zeemijl ten zuiden van Ja-
pan, werden er kratten uit de Berwick-
vliegboot overgeladen in de onderzeeër. 
De bemanning kreeg te horen dat er 
kerstcadeautjes van de Koningin en hun 
collega’s in Engeland in zaten. De mees-
te kratten bevatten inderdaad jenever, 
whisky, bier, champagne en andere kerst-
misspullen. Maar in één krat zat cyani-
degas en in twee andere kratten explosie-
ven en ontstekingsmechanismen met tijd-
schakelaars. Ik wachtte op een gecodeerd 
radiosignaal. Mocht de Japanse vloot 
haar aanval op Pearl Harbor afbreken, 

dan zou mijn operatie voorlopig overbo-
dig zijn en afgelast worden. De volgende 
dag, op zondag 7 december 1941, kreeg 
ik bevel om de operatie voort te zetten. 
De Japanners hadden Pearl Harbor aan-
gevallen. Die avond verliet ik de K-XVII 
en ging ik terug naar de Berwick. Een 
half uur later kwam het dodelijke cyani-
degas vrij en was te zien hoe de beman-
ning trachtte uit de onderzeeër te ont-
snappen. Even later explodeerde het 
vaartuig en zonk. Ik stelde vast dat er 
geen overlevenden waren. 

Christopher Creighton 
Londen, augustus 1980 

 
Opmerking: 
Volgens kapitein-luitenant ter zee F.C. 
van Oosten, in 1980 hoofd van de afde-
ling Maritieme Historie, lag de K-XVII 
op 6 december 1941 echter in Singapore 
en was er op 16 december 1941, dus 9 
dagen na de aanslag van Creighton, nog 
radiocontact met de onderzeeër. En in 
mei 1982 vond het duikteam van Hatcher 
Diving Company in de buurt van het ei-
land Tioman, ten noordoosten van Singa-
pore, een wrak van een onderzeeër. Het 
opgedoken stuurwiel met nummer 707 
zou volgens de Koninklijke Marine van 
de K-XVII zijn geweest. De locatie van 
het wrak was een paar duizend mijl ver-
wijderd van de positie waar, volgens 
Creighton, de K-XVII de Japanse vloot 
had ontdekt en door hem zou zijn opge-
blazen. 
 
Reactie van Creighton: “Waar we hier-
mee te maken hebben zijn mensen, histo-
rici, zowel in Londen als in Den Haag, 
die er in 1941 niet bij waren. Ik was  er-
bij, ik weet wat er gebeurd is. De K-
XVII werd door mij opgeblazen op geza-
menlijk bevel van Churchill en Roose-
velt en met noodzakelijke, moeizaam 
verkregen toestemming van koningin 
Wilhelmina. Op haar verzoek heb ik per-
soonlijk aan de koningin in Reading ver-
slag uitgebracht”. 
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1996: Interview met Creighton in de 
Britse pers: 
The Dutch sub found near Tioman is a 
fake. A sistership (nominated for brake 
up) was dressed up like the K-XVII, they 
even altered the number on the steering-
wheel (number was used to identify the 
wreck!). The boat was maneuvered to the 
minefield near Tioman, so the secret ser-
vice must have known the location (that 
was changed at the last moment because 
the Japanese minelayer was disturbed by 
a Dutch plane) of the Japanese minefield 
without informing the Navy! Mines had 
to be moved or dismantled. Once in the 
minefield the boat was scuttled, using 
explosives in such a way that it would 
appear she was struck by a mine. 
 
Nederlandse onderzeeër K-XVII signa-
leerde Japanse oorlogsvloot                                  
Tien dagen voor de aanval op Pearl Har-
bor   
  
Op 28 november 1941, om vijf minuten 
over twaalf in de middag, nadert de Ne-
derlandse onderzeeër de positie op 43.30 
NB en 155.20 OL op de Stille Oceaan. 
Het voer onder bevel van luitenant-ter-
zee Besançon ongeveer 280 zeemijl ten 
noordoosten van de Japanse Takan-baai. 
Daar ontdekte men een grote vloot van 
Japanse oorlogsschepen, dat een zigzag-
koers volgt. Berekeningen wezen uit dat 
deze koers in rechte lijn 88 graden be-
draagt en de oorlogsvloot zal voeren naar 
het 800 mijl verderop gelegen Hawaii en 
de Amerikaanse marinebasis Pearl Har-
bor.   
  
In de avond van 7 december 1941 
is de K-XVII met man en muis in 
de Stille Oceaan vergaan ten ge-
volge van sabotage door de Britse 
geheime dienst. De enige zonde 
die de Nederlanders hadden  
begaan, was hun ontdekking dat 
de Japanse vloot onderweg was 
naar Pearl Harbor.  
  
Dit nieuws moest doelbewust 

achtergehouden worden, om er zeker van 
te zijn dat de Amerikanen bij de wereld-
oorlog betrokken werden. Men achtte het 
van essentieel belang dat de Nederlan-
ders dit geheim meenamen in hun zee-
mansgraf.  
Aldus Sir Christopher Creighton, een ex-
officier van de Britse geheime dienst 
(sectie M), die volgens zijn eigen zeggen 
de KXVII persoonlijk heeft opgeblazen 
op gezamenlijk bevel van Churchill en 
Roosevelt en met noodzakelijke, moei-
zaam verkregen toestemming van konin-
gin. Nadat de K-XVII was vernietigd, 
heeft Creighton de Koningin persoonlijk 
verslag uitgebracht.  
 
Creighton’s verhaal  
Ik realiseer mij dat u dit verhaal niet zult 
willen geloven. Het enige dat ik u kan 
zeggen, is dat ik mijn best heb gedaan de 
waarheid te vertellen over een operatie 
die meer dan vijftig jaar geleden heeft 
plaatsgevonden en waarvan - zoals ge-
bruikelijk in dit soort zaken – slechts 
zeer weinig documenten bewaard zijn 
gebleven. Ik moet eraan toevoegen dat 
mijn fantasie bijzonder gebrekkig is. Ik 
had het verhaal met geen mogelijkheid 
kunnen verzinnen en zou niet weten     
hoe ik aan de gedetailleerde technische 
gegevens had moeten komen. Integen-
deel, ik moest    op mijn eigen herinne-
ringen vertrouwen en op de officiële rap-
porten van mij en mijn collega's, die na 
de gebeurtenis werden geschreven. Tij-
dens en na  de Tweede Wereldoorlog 
vereiste mijn werk als geheim agent de 
hoogste mate van vertrouwelijkheid, en 
ofschoon Sir Winston Churchill en Lord 
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Mountbatten mij zwart op wit toestem-
ming hebben gegeven mijn verhaal te 
vertellen, heb ik hun moeten beloven 
daarmee te wachten tot na hun overlij-
den.   

Desondanks heb ik bepaalde incidenten 
niet aan het papier kunnen toevertrou-
wen, deels in het belang van mensen die 
worden genoemd, deels om tegemoet te 
komen aan de wensen van een aantal be-
langrijke Europese politici.   
Nogmaals, dit is mijn persoonlijk ver-
haal; u mag het geloven of niet. Want net 
als Aristoteles    ben ik slechts in de 
waarheid geïnteresseerd en niet in wat 
mensen geloven.  
Het besluit om de Nederlandse onderzee-
ër K-XVII te vernietigen, werd om de 
volgende redenen genomen. Op 28 no-
vember 1941, toen luitenant-ter-zee Be-
sançon de Japanse vloot in zicht kreeg, 
die zich kennelijk in de richting van 
Pearl Harbor begaf, seinde hij onmiddel-
lijk een gecodeerd bericht naar het Britse 
marine 
opperbevel in het Verre Oosten. Daaron-
der opereerden ook de Nederlanders. De 
boodschap werd onderschept door de 
afdeling cryptologie van de sectie M in 
Singapore. Binnen enkele uren arriveer-

den kopieën van het bericht in Washing-
ton, uitsluitend bestemd voor generaal 
Donovan persoonlijk, en in Londen, bij 
majoor Desmond Morton. Beiden licht-
ten hun respectieve chefs in, Roosevelt 
en Churchill. Deze vier personen wisten 
al dat Japan van plan was Pearl Harbor 
aan te vallen en hadden gebeden dat er 
niets tussen zou komen.  
In die tijd nam tachtig procent van de 
Amerikaanse bevolking een bijzonder 
isolationistische positie in en was ze 
sterk gekant tegen een oorlog met Japan 
of met Duitsland.  
Mocht Roosevelt Japan de oorlog verkla-
ren zonder dat er enig Amerikaans doel 
was aangevallen, dan was de kans groot 
dat hij zou moeten aftreden. Omgekeerd, 
wanneer Amerika zich afzijdig   zou 
houden - zo concludeerden Morton en 
Donovan - zouden de Japanners vrij spel 
hebben en ongehinderd India, Australië, 
Nieuw-Zeeland en tal van andere landen 
in de Stille en Indische  
Oceaan kunnen bezetten. Het zou waar-
schijnlijk onmogelijk zijn om die landen 
in een later stadium te bevrijden. Boven-
dien hadden de Britten en hun bondgeno-
ten de hulp van Amerika hard nodig       
in hun strijd tegen Duitsland. Wanneer 
de Japanners Pearl Harbor aanvielen, 
was het zeker dat Amerika zich in de 
oorlog zou mengen.  
Maar wanneer de Britse en Amerikaanse 
leiders van de komende aanval op de 
hoogte waren, waarom waren de Ameri-
kaanse strijdkrachten in Pearl Harbor dan 
niet in paraatheid gebracht? En waarom 
kregen de Amerikaanse oorlogsschepen 
niet het bevel uit te varen? Op zee waren 
zij toch veel veiliger en konden zij terug-
vechten? Volgens deskundigen had de 
marinebasis toch met succes verdedigd 
kunnen worden?  
Het antwoord op de vraag waarom er dan 
niets gebeurde, is eenvoudig. Op Hawaii 
bevonden zich vele duizenden Japanse 
emigranten. De meesten stelden zich bij-
zonder loyaal op ten opzichte van hun 
nieuwe vaderland, maar anderen hadden 
voor Japan gespioneerd.  
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Bovendien bruiste het Japanse consulaat-
generaal van de activiteiten. Wanneer de 
basis in paraatheid was gebracht, zou het 
Japanse oppercommando dit binnen een 
paar uur hebben geweten. De aanval zou 
zijn afgelast door keizer Hirohito, die 
erop stond dat het een complete verras-
sing zou zijn. Roosevelt zou geen aanlei-
ding hebben gehad om Amerika bij de 
oorlog te betrekken, en dat zou rampzalig 
zijn voor de Geallieerden.  
 
Wat dit alles te maken had met de K-
XVII, zal duidelijk zijn. Wanneer bekend 
was geworden dat Roosevelt en Chur-
chill van de aanval op Pearl Harbor af-
wisten en niets hadden gedaan om die te 
voorkomen, zou niet alleen hun carrière 
ten einde zijn geweest, maar zou waar-
schijnlijk ook de hele alliantie uiteen zijn 
gevallen. Dan hadden de Japanners vrij 
spel en konden zij de halve wereld ver-
overen en plunderen.  
Zodra het bericht van de onderzeeër was 
ontvangen, werd de hele affaire omgeven 
met    een muur van absolute geheimhou-
ding. De K-XVII kreeg de opdracht terug 
te keren naar de basis in Singapore om 
brandstof te bunkeren. De onderzeeër 
mocht niet de haven ingaan en in zijn 
verdere berichtgeving in geen geval toe-
spelingen maken op de Japanse vloot.  
Onder de naam van luitenant-terzee Paul 
Hammond, een van mijn schuilnamen, 

die op de naam-    
en ranglijst van 
Britse marineoffi-
cieren voorkwam, 
reisde ik 
(Creighton) met 
een Ber-
wickvliegboot 
met speciale extra 
brandstoftanks 
via Nova Scotia, 
San Francisco en 
het eiland Wake 
naar de Noorde-
lijke Marianen, 
waar ik mij de 

volgens afspraak op 6 december 1941 
aan boord van de K-XVII begaf.  
In dat stadium van de oorlog opereerden 
de Nederlandse onderzeeërs in het Verre 
Oosten onder het Britse marineopperbe-
vel, en ik was in het bezit van volmach-
ten van het hoofd onderzeebootdienst, 
admiraal Sir Max Horton, de opperbe-
velhebber van de vrije Nederlandse ma-
rine in Londen en van koningin Wilhel-
mina, die destijds resideerde in Reading 
Berkshire. Deze volmachten gaven mij 
de autoriteit om luitenant-ter-zee Besan-
çon operationele opdrachten te geven in 
naam van de Britse admiraliteit, hoewel 
niemand van hen enig idee had waarvoor 
ik deze autoriteit wilde gebruiken. Dat 
gold ook voor luitenant-terzee Besançon.  
  
Bij een van de kleine Marianen, net ten 
zuiden van Pagan en ongeveer achthon-
derd zeemijl ten zuiden van Japan, wer-
den er kratten uit de Berwick-vliegboot 
overgeladen in de onderzeeër. De be-
manning kreeg te horen dat er kerstca-
deautjes van hun collega's in Engeland in 
zaten. De meeste kratten bevatten inder-
daad jenever, whisky, bier, champagne 
en andere kerstmisspullen. Maar in één 
krat zat cyanidegas en in twee andere 
kratten explosieven en ontstekingsme-
chanismen met tijdschakelaars.  
Ik wachtte op een gecodeerd radiosig-
naal. Mocht de Japanse vloot haar aanval 
op Pearl Harbor afbreken, dan zou mijn 
operatie voorlopig overbodig zijn en af-
gelast worden. De volgende dag, op zon-
dag 7 december 1941, kreeg ik bevel om 
de operatie voort te zetten. De Japanners 
hadden Pearl Harbor aangevallen.  
Die avond verliet ik de K-XVII en ging 
ik terug naar de Berwick. Een half uur 
later kwam het dodelijke cyanidegas vrij 
en was te zien hoe de bemanning trachtte 
uit de onderzeeër te ontsnappen. Even 
later explodeerde het vaartuig en zonk. 
Ik stelde vast dat er geen overlevenden 
waren.  

Christopher Creighton  
Londen,  

augustus 1996    
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Epiloog  
Volgens het Nederlands Instituut voor 
Maritieme Historie lag de KXVII op 28 
november 1941 in Soerabaja en waren er 
tot 21 december 1941 nog radiocontacten 
met de K-XVII en andere boten van de 
toenmalige vloot in het Verre Oosten.   
Geconfronteerd met deze feiten heeft 
Creighton nog eens duidelijk gemaakt 
hoe de Britse geheime dienst te werk 
ging.  
 
Creighton:  
Bij de val van Singapore zijn veel docu-
menten verloren geraakt. Alles wat gered 
werd - logboeken en andere stukken van 
onderzeeboten en oorlogsschepen - werd 
naar Engeland gebracht. De overgeble-
ven documenten van de K-XVII werden 
in het grootste geheim verzameld in het 
huis van koningin Wilhelmina in Rea-
ding, onder beheer van de chef-staf van 
de Nederlandse Marine en van de gehei-
me dienst van de Britse Marine, in de 
persoon van commander Flemming.  
  
De dossiers werden herschreven, samen 
met die van andere schepen en onderzee-
boten om aan te tonen dat de K-XVII 
nooit slachtoffer van een aanslag kon 
zijn geweest.   
Mag ik er nogmaals op wijzen dat daar in 
Reading alleen Flemming en koningin 
Wilhelmina het echte verhaal kenden - 

de anderen werd verteld dat de K-XVII 
betrokken was geweest bij een geheime 
missie waar nu eenmaal een dekmantel 
voor nodig was. Er zijn nogal wat dek-
mantels geconstrueerd om deze misdaad 
aan  het oog te ontrekken. Een van de 
gemakkelijkste ervan was het uitzenden 
van radiosignalen, die zogenaamd af-
komstig waren van de K-XVII, maar in 
werkelijkheid van een fake radiostation. 
In de oorlogvoering van de marine  
werden dergelijke trucs regelmatig toe-
gepast.  
 
Waar we hiermee te maken hebben zijn 
mensen, historici, zowel in Londen als in 
Den Haag, die er in 1941 niet bij waren 
en die het moeilijk te accepteren vinden 
dat hun gegevens niet kloppen. Ik was 
erbij, ik weet wat er gebeurd is. De K-
XVII werd opgeblazen op gezamenlijk 
bevel van Churchill en Roosevelt en met  
noodzakelijke, zeer moeizaam verkregen 
toestemming van koningin Wilhelmina. 
Op haar verzoek heb ik persoonlijk aan 
de koningin in Reading verslag uitge-
bracht.  
 

Wordt Vervolgd 
In de volgende aflevering reacties op dit 
verhaal. 
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Reünies 

Vooraankondiging  
reünie RVO 2020 

 
De Algemene vergadering en Reünie 
van de Reünisten Vereniging Onderzee-
dienst 2020 zullen worden gehouden op  
 

woensdag 22 april 2020  
 
in het Kumpulan Reünie- en Congres-
centrum op het landgoed Bronbeek te 
Arnhem. 
Nadere bijzonderheden en het dagpro-
gramma zullen in KVO van maart 2020 
worden bekend gesteld.  

Aankondiging Reünie Hr. Ms. 
Zwaardvis  

 

op zaterdag 16 mei 2020 
waar:  Van Lynndenstraat 33  
    5863BJ Blitterswijck 
 
aanvang: 16:00 uur tot ......... 
kosten:  €30,- all in  
Koffie - gebak, BBQ /of buffet, drank 
 
Men kan in de blokhut overnachten voor 
de liefhebber, zelf slaap spul-
len meenemen. 
 
Opgeven voor 1 mei 2020 

Hoe: stuur een mail naar  
reuniezwaardvis@gmail.com 
 
groetjes Joet. 

Reunie sep 2018 
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