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Nu wij aan het eind van 2019 zijn geko-
men en vol verwachting naar 2020 uit-
kijken, wil ik u graag terug nemen naar 
100 jaar geleden, terug naar 1919-1920. 
Een roerige tijd na afloop van de WO1,  
maar met veel  overeenkomsten met de 
huidige tijd. Na de demobilisatie was er  
sprake van een grote uittocht van be-
roeps personeel, zeker ook bij de On-
derzeedienst. De oplevende samenle-
ving was zoveel meer aantrekkelijker 
dan de Marine die te kampen had  met 
een onzekere toekomst. De Vlootwet 
was gesneuveld  en de Marine begroting 
van 1919 was zeer onvriendelijk ont-
vangen in de Tweede Kamer  met een 
grote politieke onrust tot gevolg.  Grap-
pig of  bizar genoeg was  de heer H. 
Bijleveld de Minister van Marine van 
17 april  1919 - 15 januari 1920. On-
danks de onzekere toekomst en tekorten 
aan  personeel wordt er  toch hard ge-
werkt aan de opbouw van de  Onderzee-
dienst en de onderzeeboot vloot.  
De nieuwe Onderzeedienstkazerne  
wordt op 16 oktober 1919 in gebruik 
genomen aan de Spoorweghaven in Den 
Helder. De afbouw van  9  K-boten  
wordt  hervat en  al gauw werden er  al 
3 te water gelaten. Er werden ook proef-
nemingen gedaan, vooral op het gebied 
van  luchtzuiveringstoestellen. Begin 
1920 werd het torpedo-inschiet bedrijf 
in werking gesteld.  
Nu terug naar de huidige tijd 2019-
2020. Mevrouw A. Bijleveld is de Mi-
nister van  Defensie. De Onderzeedienst 
wordt weer nieuw leven ingeblazen. Er 
zijn zorgelijke personeelstekorten,  
maar we zijn  ook volop bezig met de 
ontwikkeling van  plannen van de nieu-
we onderzeeboten. We wachten natuur-
lijk allemaal in  spanning af op het uit-
komen van de z.g. B-brief.  Hierin moet 
dan meer  duidelijk worden hoe de on-
derzeeboten er gaan uitzien  en welke 
potentiële bouwers er dan nog overblij-
ven. Laten we hopen dat de politieke 
discussies vooral over de capaciteiten 
en  kwaliteiten van de nieuwe onderzee-
boten zullen gaan. 

In de vorige KVO hebben we melding 
gedaan van het onderzoek wat het 
Hoofd van het Duikmedisch Centrum  
wil gaan uitvoeren onder oud- en huidi-
ge onderzeebootbemanningen. Wij  
hebben u allemaal de gelegenheid gege-
ven om aan  te geven als u geen behoef-
te heeft om  hier aan mee te werken. Het 
is geheel vrijwillig!  Er is hierop geen 
reactie gekomen. In de laatste bestuurs-
vergadering hebben we besloten dat 
HDMC, met behulp van de adressen 
van ons ledenbestand, aan  alle leden in 
Nederland een brief mag sturen over dit 
onderzoek. Deze brief zal u kort na het 
uitkomen van deze KVO  ontvangen. 
Het bestuur ondersteunt dit onderzoek. 
 
Op 22 april 2020 hebben we  weer  onze  
jaarlijkse Algemene Leden Vergade-
ring. Wij hebben u al verteld dat deze 
ALV plaats zal vinden in  de Kumpulan 
bij huize Bronbeek in  Arnhem. Ik hoop 
U in grote getale te mogen begroeten  
met koffie, bier en natuurlijk de rijsthap. 
Ik wens u een heel goed uiteinde en veel 
voorspoed en geluk in 2020. 
 
 

De Voorzitter, 
Robin Snouck Hurgronje 

 
 

 
 
Vooraankondiging reünie 2020 
 
De Algemene vergadering en Reünie 
2020 zullen worden gehouden op  
 

woensdag 22 april 2020  
 

in het Kumpulan Reünie- en Congrescen-
trum op het landgoed  

Bronbeek te Arnhem. 
 
Het programma voor deze dag en nadere 
bijzonderheden zullen in KVO van maart 
2020 worden bekend gesteld.  
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

        
02 maart 2019 W.j. Smith 79 jaar  Purmerend 
02 augustus 2019 N.J.H. van ‘t Land 54 jaar  Landgraaf 
23 september 2019 L.P. Tooi 70 jaar  Winschoten 
 

Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

Contributie 2020 
 
Ingesloten bij deze KVO treft u de acceptgiro aan voor de 
contributie van 2020.  
Dit betekent dat het jaar 2019 bijna voorbij is en het weer 
tijd is om de jaarlijkse contributie te betalen.  
Ondanks dat velen van u telebankieren, blijven we de 
acceptgiro toesturen voor diegenen die nog geen gebruik 
maken van de moderne media. 
 
De contributie voor 2020 is niet verhoogd en bedraagt voor leden wonend in 
Nederland minimaal € 7,50. Buitenlandleden betalen minimaal € 10,00. 
 
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 1 maart 2020 overgemaakt te zijn op:  

 ING IBAN-rekeningnummer 
 NL57INGB0003928464  
 t.n.v. Onderzeedienst Reünistenvereniging, 
 Jolstraat 74, 1784 NL  Den Helder 
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Re-enactment USS Cod 

Op 13 juli is in Cleveland (Ohio, USA) 
de redding van de bemanning van Hr.Ms. 
O19 door de USS COD herdacht; het 
jaarlijkse evenement in de haven van 
Cleveland, OH waarbij niet alleen de 
redding wordt herdacht en nagespeeld 
maar waarbij ook de band met Nederland 
wordt "gevierd". 

Ook dit jaar was de belangstelling weer 
groot. Onze Marineattaché, KTZ Hugo 
Ammerlaan, was samen met de Neder-
landse Consul, Mr. Peter delaPorte en de 

consul generaal uit Chicago, 
Mr. Louis Piët, aanwezig. 
De MARAT heeft namens 
de Nederlandse Onderzee-
dienst een mooie toespraak 
gehouden. 
 
 

Na afronding van de diverse 
speeches werd de re-
enactment uitgevoerd waar-
bij 4 USS COD "crew" 
CDT Jaap Drijfhout van 
Hooff en zijn bemanning 
naspelen. Zij peddelen in 
gepast tenue daarbij naar de 
USS COD om daar de Ne-
derlandse vlag aan te bie-
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den. Deze werd 
traditiegetouw in 
de mast gehesen 
waarna zowel het 
Nederlandse als 
Amerikaanse 
volkslied gespeeld 
en volgden er sa-
luutschoten met 
het boordkanon 
van de USS COD. 
Ook de MARAT 
had de eer een van 
de schoten te mo-
gen lossen. 
 
 

 

 

 

Een mooi evene-
ment ter nage-

dachtenis van een bijzonder gebeurtenis 
dat werd afgesloten met het aansnijden 
van de taart. 

Volgend jaar wordt herdacht dat het eve-
nement 75 jaar geleden plaats vond.  

Het beloofd speciaal te worden. 

 

Met dank aan 
KTZ H Ammerlaan 

Def Attache in Amerika 
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Op Erewoord 

Verantwoording 
Het manuscript ligt op mijn schrijftafel, 
fraai afgedrukt door de printer, de hard-
copy van het bestand, zoals dat zich in 
anderhalf jaar tijd werken achter mijn 
personal computer heeft gevormd. Het 
is voorzien van soms unieke foto's en 
bijzondere documenten. Ik heb het nog 
eens zorgvuldig doorgelezen, niet meer 
op jacht naar fouten, maar meer om hier 
en daar nog een extra accent te leggen. 
Nu vraag ik mij af waarom ik dit werk, 
dat in vaktermen als een egodocument 
wordt aan- geduid, eigenlijk heb ge-
schreven? Ik kan niet ontkennen dat ik 
mij met een zekere trots heb geschaard 
bij de velen die zich tijdens de oorlog 
niet bij de voldongen feiten hebben wil-
len neerleggen en die zich naar hun ver-
mogen en naar de omstandigheden te-
gen de bezetter hebben verzet. Evenzeer 

ben ik blij mij te mogen rekenen tot de 
groep van Engelandvaarders, die op-
nieuw actief aan de strijd wilden gaan 
deelnemen, zij het dan dat dit voorne-
men, buiten mijn wil en toedoen, niet is 
gerealiseerd. Zeker is ook dat ik het be-
wust heb geschreven om mijn overleden 
echtgenote, Lucie Kloppenburg, de eer 
te geven die haar toekomt, en om de 
herinnering aan haar moedig handelen 
bij onze kin- deren en kleinkinderen le-
vend te houden. Het schrijven werd mij 
overigens mogelijk gemaakt doordat 
Lucie zo zorgvuldig alle corresponden-
ce bewaard heeft. Daarnaast zijn er tal 
van artikelen die ik heb geschreven, 
verslagen, rapporten en andere docu-
menten uit die tijd nog aanwezig. In drie 
ordners staan de brieven naast mijn bu-
reau, waarlijk een document humain. Ik 
schaam mij er niet voor te vertellen dat 
vele malen mij, al lezende en schrijven-
de, de tranen over de wangen Iiepen. 
Verder wil ik niet verzwijgen dat het 
rooms-katholieke geloof, waarin ik op-
gevoed ben en waarnaar ik heb getracht 
te leven, voor mij een eindeloze steun is 
geweest in de moeilijkste periode van 
mijn bestaan. Ik hoop dat lezers die dit 
niet zo kunnen voelen, hier geen aan-
stoot aan willen nemen. Het is nu een-
maal een feit dat wanneer een ernstig 
gevaar aanwezig is, bijna alle mensen 
hun persoonlijke weg naar God zoeken. 
Door het wegvallen van velen die de 
verschrikkelijke bezetting hebben be-
leefd, heb ik het als een plicht gevoeld 
te getuigen van de gevoelens die grote 
groepen Nederlanders hebben geleid in 
hun handelen. Ik heb getracht een eer-
lijk en vooral getrouw beeld te schetsen 
van wat er binnen mijn gezichtskring is 
gebeurd, in de hoop dat hierdoor ook zij 
die veel jonger zijn, zullen begrijpen 
wat er plaats heeft gevonden. Vooral 
hoop ik dat hierbij ook duidelijk wordt 
dat zeker niet alle Duitsers klakkeloos 
verantwoordelijk mogen worden gesteld 
voor de misdaden die door de nazi's en 
hun kritiekloze meelopers zijn bedre-
ven. Voor hen waren de mogelijkheden 
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van verzet veel beperkter dan voor ons 
en de daaraan verbonden risico's heel 
wat groter. De partij beheerste immers 
hun gehe- le leven. 
Bij de totstandkoming van de uiteinde-
lijke versie van het manuscript heb ik 
buitenge- woon veel assistentie gekre-
gen van het Instituut voor Maritieme 
Historie van de Marine- staf. Met name 
dr. P.C. van Royen en mevrouw dr. 
A.M.C. van Dissel hebben zich diep- 
gaand met het manuscript bemoeid. 
Voor hun aanwijzingen, adviezen, com-
mentaar en voor de bewerking en redac-
tie van de oorspronkelijke tekst ben ik 
hen zeer erkentelijk. 
 

Hilversum,  
oktober 1997 

J.N.J van der Meij 
 
 
 
 
1935-1940:  
de jaren die naar de oorlog voerden 
 
1. De Onderzeedienst 
Een heldere sterrennacht verlichtte de 
uitgestrekte Javazee die door de zwakke 
wind van de doorstaande oostmoesson 
maar nauwelijks werd bewogen. Ergens 
tussen de Kangean-eilanden en Madoera 
ploegde een divisie van vier Nederlandse 
onderzeeboten zich een weg door het 
donkere water. Zij voeren in gesloten 
formatie, op een afstand van maar 75 
meter van elkaar. Deze wijze van ver-
plaatsen was zeker niet gemakkelijk. Er 
was doorlopend aandacht van de wacht-
officieren op de volgboten bij nodig om 
goed op post te blijven. De divisiecom-
mandant gaf deze opdracht echter met de 
bedoeling aan de oefening een echt oor-
logskarakter te geven. Met deze geringe 
afstand tussen de schepen was de linie zo 
kort mogelijk en bood daardoor de min-
ste kans op ontdekking. 
De koers van de opmars was iets noorde-
lijk van het westen in de globale richting 
van het eiland Bawean. De divisiecom-

mandant handelde hierbij op grond van 
het hem bekende gegeven dat de kruiser 
Hr.Ms. Java, beschermd door vier torpe-
dobootjagers, vanuit het noorden ko-
mend, zou opstomen naar Soerabaja. Zijn 
bedoeling was de onderzeeboten in een 
linie, vijf zeemijlen uit elkaar, evenwij-
dig aan de vermoedelijke koers van de 
kruiser post te laten vatten. Zo hoopte hij 
dat een of meer van zijn eenheden het 
doel zouden opvangen en succesvol tot 
een aanval zouden komen. De boten kon-
den toen onder water slechts langzaam 
varen en een zeer beperkte afstand afleg-
gen. Het en-groupe aanvallen was een 

van de tactische methoden die bij de On-
derzeedienst waren uitgedacht, om on-
danks de bovengenoemde beperkingen 
een actie tegen snelle doelen mogelijk te 
maken. 
De aanval zelf moest gebeuren met het 
lanceren van een oefentorpedo, waarbij 
de diepte-instelling zo was dat deze ruim 
onder het doel zou doorlopen. De bellen-
baan hiervan gaf dan een duidelijke aan-
wijzing van de plaats waar het doel zou 
zijn getroffen. De torpedo's uit die tijd 
zijn wellicht het beste te beschrijven als 
automatisch werkende onderzeebootjes 
met voor gebruik in de oorlog een zware 
springlading in de kop. De voort- stu-
wing vond plaats door een motor die 
door samengeperste lucht werd aange-
dreven. De hierbij vrijkomende afvoer-
lucht steeg op in het water en veroor-
zaakte de bellenbaan.  
Zo'n lancering gaf altijd veel werk voor 
de torpedomakers, die onder leiding van 
de oudste officier de torpedo's moesten 
klaarmaken voor gebruik, invoeren in de 
lanceerbuis en op het bevel 'vuur' van de 

 

Hr.Ms. Java (1942) 
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reed was, hem weer af te lossen. Dit aan-
bod sloeg hij niet af. De commandant 
ging er mee akkoord en zo deed ik die 
nacht dan de hondewacht (van midder-
nacht tot vier uur 's morgens). Ik stond 
daar op de nauwe brug met de roerganger 
en de uitkijk, die mij moest helpen de zee 
af te speuren. Terwijl wij en nog een 
kleine groep anderen die binnen in het 
schip hun werk deden, waakten, sliep de 
rest van de opvarenden in de bedompte 
en kleine ruimten beneden. Hun veilig-
heid en die van het schip waren aan ons 
toevertrouwd. 
In dit gedeelte van de zee was de kans 
groot dat onverwacht onverlichte vissers-
scheepjes uit het duister opdoken. Het 
was daardoor mogelijk dat er dan plotse-
ling een flinke koerswijziging nodig was 
om een aanvaring te voorkomen. Om de 

volgboten direct op dit gevaar attent te 
maken werd handig gebruik gemaakt van 
de altijd op de brug aanwezige Aldis-
seinlamp. Door de trekker hiervan vast te 
houden kon de felle straal op een bepaald 
object worden gericht. Dit plotselinge 

commandant ervoor zorgen dat dit ook 
direct gebeurde. Daarmede was hun taak 
nog niet voorbij, want na het schot moest 
de kostbare torpedo die aan het eind van 
zijn baan met zijn rood geschilderde kop 
rechtop in het water kwam drijven, weer 
voorzichtig aan boord worden gehesen. 
Dan volgden uitgebreide werkzaamheden 
om de kwetsbare apparatuur te bescher-
men tegen de gevolgen van het contact 
met het zeewater en tenslotte moest de 
torpedo klaargemaakt worden voor de 
volgende lancering. 
Op de voorste van de vier boten, Hr.Ms. 
KXIII, diende ik als 'afgeoefend' jongste 
officier. Dit was een reeds begerenswaar-
dige functie, waarvoor je in cursussen en 
in de praktijk werd opgeleid. Bovendien 
was deze een wezenlijke stap op de weg 
om later commandant te worden. Wij 
hadden met onze onderzeeboot een 
zware dag achter de rug tijdens oe-
feningen benoorden het eiland Bali. 
Er was tot driemaal toe een oefen-
torpedo verschoten en onze oudste 
officier had hard gewerkt. Vooral 
het oppikken van de zware en lange 
apparaten uit het water was een 
heel karwei geweest. Het was hem, 
luitenant ter zee der tweede klasse 
Han Ort, aan te zien dat hij behoor-
lijk moe was. Hij was een fijn mens 
met wie iedereen veel ophad. Dit 
kan ik met veel stelligheid zeggen, 
want ik heb, toen ik in opleiding 
was voor oudste officier, ook nog 
onder hem als commandant ge-
diend. Met is bijzonder te betreuren 
dat hij al vrij in het begin van de 
oorlog met zijn onderzeeboot 
Hr.Ms. O 22 en zijn gehele beman-
ning voor de Noorse kust ten onder 
is gegaan. 
Toen ik merkte dat hij heel moe 
was na de lange zware dag, heb ik 
aangeboden de hondewacht voor hem te 
doen. Hij kon dan van mij de dagwacht 
overnemen en daardoor een aaneengeslo-
ten periode van rust hebben. Ik was bo-
vendien bereid om bij dagworden het 
bestek te nemen en, zodra ik hiermee ge-
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schijnsel trok natuurlijk 
direct de aandacht van 
de anderen. Bij de veili-
ge navigatie van een 
divisie moest je er ter-
dege rekening mee hou-
den dat zo'n linie van 
vier schepen ruim 500 
meter lang is. Verder 
waren wij, wachtofficie-
ren, ons ervan bewust 
dat onderzeeboten on-
danks hun lengte van 75 
meter door hun veel 
kleinere en vooral lage 
bovenbouw, zeker in de 
nacht, deze indruk niet gaven. Wij weken 
dan ook steeds zo bijtijds mogelijk uit 
voor andere schepen. Ik had ondanks een 
paar niet te moeilijke ontmoetingen met 
onverlichte vissersscheepjes toch een 
rustige wacht bij dit vroege begin van de 
nieuwe drukke werkdag. 
 
Na deze inleiding die, naar ik hoop, reeds 
aangeeft hoeveel de Onderzeedienst voor 
mij betekende, meen ik er goed aan te 
doen iets over mijzelf te vertellen. Mijn 
naam is Joop van der Meij. Ik ben op 6 
maart 1910 geboren in Luttenberg in de 
gemeente Raalte. Mijn vader was onder-
wijzer en had, nadat hij de hiervoor be-
nodigde akte had behaald, een benoe-
ming gekregen als hoofd van het drie-
klassige schooltje in Luttenberg. Het stel-
de natuurlijk nog niet zoveel voor, maar 
hij kon erop trouwen. Ik ben de oudste 
van de uiteindelijk zeven kinderen, drie 
jongens en vier meisjes, die uit dit huwe-
lijk geboren zouden worden. Vader en 
moeder waren nogal avontuurlijk aange-
legd en hadden wel iets anders in de zin 
dan het gehucht Luttenberg. Het werd 
bekend dat voor het in Nederlands Oost-
Indië gestaag groeiend aantal zogenaam-
de Hollands-Indische scholen opnieuw 
leerkrachten nodig waren. Deze ontwik-
keling was een gevolg van de in 1906 
door de soms zo verguisde gouverneur-
generaal J.B. van Heutz in gang gezette 
onderwijs-uitbreiding en verbetering, die 

moest leiden tot het 
'ontwaken van Indië'. De 
Hollands-Indische school 
gaf hetzelfde onderwijs als 
de Europese lagere school, 
met dien verstande dat de 
voertaal in de laagste klas-
sen de landstaal was en pas 
daarna Nederlands. Het 
enige verschil was dat er 
geen Frans werd onderwe-
zen, zoals dat op de Euro-
pese scholen in die tijd het 
geval was. Mijn vader sol-
liciteerde, werd aangeno-
men en in juni 1913 ver-

trok ons gezin per schip naar Indië. 
Soekaboemi, in het berglandschap van de 
Preanger, werd onze eerste standplaats. 
Regelmatig volgden overplaatsingen, 
afwisselend in een heet en een koel 
(berg)klimaat. Zo woonden wij in Rem-
bang, Tasikmalaja en Toeban. Vader 
voelde zich sterk betrokken bij de ont-
wikkeling van de bevolking en heeft zijn 
werk altijd met een grote toewijding ge-
daan. Vrijwel alle personen die in de in-
heemse samenleving iets betekenden, 
hebben op deze Hollands-Indische scho-
len hun onderwijs genoten. 
Ik heb natuurlijk de Europese lagere 
school gevolgd, waar overigens niet al-
leen Europese kinderen werden toegela-
ten. Op praktische gronden was het crite-
rium dat thuis Nederlands met de kin-
deren werd gesproken en dat kwam toch 
wel in een belangrijke mate voor. Dan 
stond niets de toegang tot deze scholen in 
de weg. Mijn middelbaar onderwijs heb 
ik in hoofdzaak gevolgd aan de Hogere 
Burger School in Bandoeng, waar ik in 
1928 mijn eindexamen heb gehaald. Mijn 
vader nam toen vervroegd pensioen en 
met het gehele gezin vertrokken wij naar 
Nederland. Hij wilde een middelbare ak-
te halen en is hierin ook geslaagd. Ik 
denk altijd met veel dankbaarheid terug 
aan mijn jeugd in Indië en ben blij dat ik 
daardoor met de vele aspecten van de 
Indische samenleving zo vertrouwd ben 
geraakt. 
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Door de lange zeereizen die ik gemaakt 
heb, had ik al vroeg een grote belang-
stelling gekregen voor de scheepvaart. Ik 
solliciteerde voor adelborst bij de Konin-
klijke Marine en werd aangenomen. De 
studie aan het Koninklijk Instituut te Den 
Helder, met naast de zware theorie ook 
veel praktijk, was precies wat ik ervan 
hoopte. Allerlei liefhebberijen en sport-
beoefening werden aangemoedigd. Voor 
mij werd dat zeilen, een sport die je je 
hele leven kunt blijven beoefenen.  

Op 8 September 1931 ben ik beëdigd als 
luitenant ter zee der derde klasse. Ik 
mocht nog een jaar in Nederland blijven 
dienen voor ik naar Indië werd uitgezon-
den. Ik was hier heel blij mee, want ik 
wilde graag nog wat meer van Nederland 
leren kennen. Deze tijd was heel afwisse-
lend. Eerst een half jaar varen op een 
groot schip om praktijk als jong officier 
op te doen. Daarna, ter kennismaking 
met deze belangrijke onderdelen van de 
marine, drie maanden bij de Onderzee-
dienst en vervolgens nog een zelfde peri-
ode bij de Marineluchtvaartdienst. Bij 
beide werd je voor vol aangezien en 
overal bij betrokken. Het was jammer dat 
deze tijd zo snel voorbij was. 
 
In September 1932 werd ik per passa-
giersschip naar Indië uitgezonden en 
diende daar een jaar aan boord van de 
kruiser Hr.Ms. Java. Zoals een groep an-

dere officieren van mijn leeftijd werd ik 
op mijn verzoek bij de Onderzeedienst 
geplaatst. Velen voelden zich hiertoe 
aangetrokken. Het was in die dagen wel 
een vrij hard bestaan met bovendien nau-
welijks enige privacy, maar daar stond 
tegenover een grote saamhorigheid van 
hoog tot laag, gebaseerd op een vertrou-
wen op ieders kunnen en geoefendheid. 
Alleen hierdoor zijn de grote risico's die 
aan het varen onder water verbonden 
zijn, te overwinnen. Verder waren wij er 
trots op het krachtigste wapen te zijn bij 
de verdediging van, zoals wij dat voel-
den, ons Indië. Wij bezaten immers de 
mogelijkheid om ongezien slagschepen 
en zware kruisers te naderen en met onze 
torpedo's dodelijk te treffen. De marine 
had in Indië in die tijd aan grote schepen 
niet meer dan twee lichte kruisers en acht 
torpedo- bootjagers. Die waren tegen een 
dergelijke vijand bij lange na niet opge-
wassen. De Onderzeedienst tot het slag-
wapen van de vloot te maken is op papier 
heel eenvoudig neer te schrijven, maar 
om tot een dergelijke taak in staat te zijn 
moet men allereerst het moeilijke en ge-
vaarlijke bedrijf van het onder water va-
ren meester zijn en daarnaast de tactiek 
van de aanval onder water beheersen. 
Zelfs dan lukt het eigenlijk nog maar zel-
den aanvallen met succes uit te voeren, 
want de zware schepen zijn omgeven 
door een scherm van torpedobootjagers 
of andere escorteurs die de onderzeebo-
ten proberen op te sporen, met diepte-
bommen aan te vallen en te vernietigen. 
De grote schepen zullen dan in een veili-
ge richting afdraaien. Zelfs in het geval 
dat de onderzeeboot aan zijn dikwijls 
hardnekkige aanvallers weet te ontko-
men, is zijn prooi al ver weg en voor hem 
onbereikbaar geworden. 
Onze onderzeeboten in Indië werden, 
voor zover zij in dienst waren, verdeeld 
in twee groepen. Op de eerste, de stati-
onsboten, werd het personeel geoefend in 
het onderwaterbedrijf en in eenvoudige 
aanvalsoefeningen. De tweede groep be-
stond uit vier boten met een geoefende 
bemanning, de divisie onderzeeboten. 
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Onder tactisch bevel van een divisiecom-
mandant, een oudere bekwame onderzee-
dienstman, waren zij als eenheid inge- 
deeld bij het eskader in Nederlands-
Indië, dat verder bestond uit de lichte 
kruiser Hr.Ms. Java en een divisie van 
vier torpedobootjagers. Dit deel van de 
vloot was paraat om onmiddellijk op te 
treden. 

Met mijn, helaas kortgeleden overleden, 
jaargenoot Hans van Oostrom Soede, die 
een van onze meest succesvolle com-
mandanten van onderzeeboten in oor-
logstijd is geweest en daarvoor is onder-
scheiden met het ridderkruis van de Mili-
taire Willemsorde, had ik een paar jaar 
geleden een lang gesprek over onze tijd 
bij de divisie onderzeeboten bij het eska-
der in Indië. Wij haalden herinneringen 
op aan die merkwaardige tijd, waarin wij 
zwaar getraind werden in dat harde be-
drijf en een wissel werd getrokken op 
ons uithoudingsvermogen. Ineens zei hij: 
'Je zult het bijna niet geloven, Joop. Ik 
heb in oorlogstijd heel veel en lange pa-
trouilles gevaren in vrijwel alle Europese 
wateren. De hele zee was leeg! Weken-
lang zag je geen enkel schip. Soms kwam 
er dan eindelijk iets in zicht, maar dat 
was meestal niet bereikbaar voor je. Als 
je heel, heel veel geluk had, kwam je tot 
een aanval en kon je lanceren. Wat zijn 
wij afgebeuld bij het oude eskader waar 
iedere keer weer opnieuw een doel in 
zicht kwam dat binnen je mogelijkheid 
lag, eindeloos door. Maar, het is uitein-
delijk een uitstekende leerschool ge-
weest'. 

Gezamenlijk werd onder bevel van de 
eskadercommandant intensief gevaren en 
geoefend. Dat zich hierbij wel eens een 
riskante situatie kon voordoen, blijkt uit 
het volgende voorval. Met Hr.Ms. KXI 
zouden wij een lanceeroefening houden 
op de kruiser Java die, beschermd door 
vier jagers, in een zig-zag-koers naar een 
bepaald punt voer, een normale handel-
wijze in tijd van oorlog. Wij kwamen in 
een positie waarin een aanval mogelijk 
leek. Onze commandant bediende van-
zelfsprekend persoonlijk de periscoop, 
waarmede met bepaalde intervallen even 
boven water werd uitgekeken om de situ-
atie, zoals die zich ontwikkelde, te vol-
gen. Door met verschillende koersen en 
snelheden te werken trachtte hij dan in 
een positie te komen waarin hij een raak 
schot zou kunnen doen. Dit was moeilijk 
door het zig-zag-schema waarin ons doel 
voer. Soms leidde dit ertoe dat zij plotse-
ling van ons af draaiden en dat de afstand 
te groot dreigde te worden. Dan ineens 
kwamen ze weer scherp naar ons toe, 
waardoor de aanval gevaar liep totaal te 
mislukken. In zo'n zware oefening is de 
commandant de enige die wat ziet en 
daarop zijn plan ontwikkelt. Alle overi-
gen voeren zijn opdrachten uit en wach-
ten en hopen op succes. Er kan maar heel 
kort worden rondgekeken, omdat anders 
de periscoop door de tegenpartij wordt 
opgemerkt. Weer wilde de commandant 
even kijken. De periscoop was nog maar 
nauwelijks boven water of hij liet hem 
weer zakken en riep tegelijk: 'snel weg- 
duiken'. Daarna kwam zijn commentaar: 
'lk keek zo in een patrijspoort van de Ja-
va'. Er volgde gelukkig geen dreun van 

Torpedobootjager Hr.Ms. Van Nes 
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een aanvaring en wij gingen op een diep-
te van 25 meter onder water een eind 
weg naar een veilige plaats, waar wij 
geen schroefgeruis meer hoor- den en 
dus eindelijk boven konden komen. Als 
jongste officier stond ik in de toren klaar 
bij het luik en opende dat, zodra ik daar-
voor de aanwijzing kreeg. Dan was ik op 
de brug en overzag de situatie. Er heerste 
blijkbaar een ernstige vorm van onrust. 
De Java en de vier jagers lagen gestopt. 
Er werd een motorsloep gestreken om 
beter te kunnen waar- nemen wat er ge-
beurd was. Meteen toen wij boven water 
waren, kwam er van de brug van de Java 
met een seinlamp een bericht naar ons 
toe dat door een telegrafist, die met mij 
mee naar de brug was gekomen, werd 
opgenomen. Een uitkijk op de Java had 
onze periscoop vlakbij het achterschip 
waargenomen en men was er van over-
tuigd dat wij overvaren waren. Gelukkig 
was dit dus net niet gebeurd. 
De aanleiding tot dit incident was de toe-
vallige grote koerswijziging die de krui-
ser met de jagers naar ons toe hadden 
gemaakt. Onderwater hadden wij dat niet 
kunnen waarnemen, voordat de comman-
dant, zoals hij heel typerend aanduidde, 
in een patrijspoort van de Java keek. 
Voor de goede orde moet opgemerkt 
worden dat deze gebeurtenis plaats vond 
in 1935. Sinds die tijd zijn er andere 
waarnemingsmiddelen ontwikkeld die 
een beter in-
zicht geven in 
de gegevens 
van het doel. 
Ongelukkig 
voor de onder-
zeeboten zijn de 
opsporingsmid-
delen om hen te 
vinden ook 
steeds verbe-
terd. Dit heeft 
tot gevolg dat 
de strijd tussen 
beide partijen 
nog altijd even 
verbeten is als 

destijds. Een ander interessant punt is dat 
wij in onze tijd probeerden zo dicht mo-
gelijk bij het doel te komen. Hierdoor 
kon met het afvuren van enkele torpedo's 
succes worden behaald. De reden hiervan 
was dat wij eigenlijk over veel te weinig 
torpedo's beschikten. Zij waren zo kost- 
baar dat wij met onze Hollandse zuinig-
heid er zo min mogelijk van hadden ge-
kocht. Voor een aanval op lange afstand 
moet men met bundels van minstens vier 
torpedo's werken, veel meer dan wij ons 
toen konden veroorloven. Deze methode 
is echter minder gevaarlijk en geeft meer 
kans op succes. De Japanners, die zich 
niet inlieten met zuinigheid op dit ge-
bied, gebruikten deze tactiek. Niet alleen 
voor hun onderzeeboten, maar ook voor 
hun torpedobootjagers. Dat hebben wij 
tot onze grote schade in de Slag in de 
Javazee ondervonden. De vele bundels 
lange afstand torpedo's van de vijandelij-
ke jagers waren fataal voor onze kruisers. 
Nu nog iets over het onder water gaan. 
Wanneer dit normaal verloopt, zal een 
passagier hier nauwelijks iets van mer-
ken. Hoogstens dat er een korte tijd een 
lichte helling naar voren is en dat het 
heel stil wordt, doordat de lawaai maken-
de dieselmotoren zijn gestopt en de boot 
nu wordt aangedreven door elektromoto-
ren. In de centrale heerst echter grote ac-
tiviteit en aandacht bij iedereen die daar 
een post heeft. Buiten de normale roer-
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ganger die de kompaskoers stuurt, zijn er 
nu twee meer die respectievelijk de 
voorste en de achterste diepteroeren be-
dienen en hiermede de boot precies hori-
zontaal en op de opgegeven diepte hou-
den. De chef van het onderwaterbedrijf, 
een technisch officier, houdt de stand van 
deze diepteroeren steeds in het oog. Hij 
kan hieraan zien of de boot in totaal te 
zwaar of te licht is, of dat er sprake is 
van een te groot gewicht voor of achter. 
Dit wordt in het eerste geval gecorrigeerd 
door het in- of uitpompen van water uit 
speciaal hiervoor bestemde tanks, of in 
het andere geval water van voor naar 
achter of omgekeerd te pompen. Deze 
zogenaamde trimtanks zijn betrekkelijk 
klein en slechts gedeeltelijk met water 
gevuld. De ballasttanks daarentegen zijn 
of geheel gevuld, of leeg. Het drijfver-
mogen van de boot kan worden wegge-
nomen door ze vol te laten lopen met 
zeewater. Het drijfvermogen wordt her-
steld door ze leeg te pompen of met sa-
mengeperste lucht leeg te blazen. Deze 
lucht bevindt zich in drukvaten die tij-
dens het boven water varen steeds op 
druk worden gehouden. Onder water is 
dat niet mogelijk omdat er niet meer 
lucht aanwezig is dan zich in de boot be-
vindt en die is nodig om er in te leven. 
Mooi 'getrimd' is de toestand zo dat de 
boot als het ware in het water zweeft en 
ondanks een zeer langzame vaart met 
weinig roer geven van diepte kan worden 
veranderd. Dit is in ieder geval al nodig 
om van tijd tot tijd de officier van de 
wacht of de commandant de gelegenheid 
te geven op periscoopdiepte even rond te 
kijken of alles wel veilig is. Het hoofd 
van het onderwaterbedrijf is de chef van 
de technische dienst. Hij maakt de trim- 
berekening, waarin nauwkeurig rekening 
wordt gehouden met de belading van de 
boot en vooral met het gemeten zoutge-
halte van het omringende zeewater. In 
het algemeen zijn deze berekeningen 
juist en blijken na het onder water gaan 
maar kleine correcties nodig. Toch kun-
nen er wel eens afwijkingen voorkomen 
die iets meer actie vragen. In een enkel 

geval is er zelfs reden van gevaar. Zoiets 
maakte ik een keer aan boord van Hr.Ms. 
K XIII mee. Wij gingen onder water. De 
boot was kennelijk te zwaar, want on-
danks pompen en zelfs samengeperste 
lucht in de ballasttanks te blazen bleven 
wij met een vrij sterke helling voorover 
steeds doorzakken. Nu was deze boot 
gebouwd voor een maximum diepte van 
zestig meter en daar gingen wij doorheen 
zonder dat die op welke manier dan ook 
in de hand te houden was. Zo ging het 
door tot dat de voorsteven op 93 meter 
diepte de zeebodem raakte en de boot 
daar bleef hangen. De angstige vraag is 
dan: houdt hij dit of wordt hij onder de 
druk van het omringende water (negen 
atmosfeer, dat is negen kilogram per 
vierkante centimeter) in elkaar geperst? 
Het liep goed af, de boot kwam weer on-
der controle. 

Hoe was dit mogelijk geweest? Wij kon-
den de oorzaak niet achterhalen, maar het 
waarschijnlijkste is dat wij na een opper-
vlaktelaag van zeewater met een hoog 
zoutgehalte (groter soortelijk gewicht) in 
de diepere lagen in water met veel min-
der zoutgehalte, zogenaamde inversiela-
gen, waren gekomen. Onze boot kreeg 
hier dus niet genoeg opwaartse druk en 
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zakte daardoor weg. Overigens kunnen 
onderzeeboten tegenwoordig het zoutge-
halte, ook onder water varend, continu 
meten. Zij zoeken juist de inversielagen 
op. Deze buigen de geluidsuitstraling en 
maken daardoor de ontdekking van de 
boot moeilijker. Dat neemt niet weg dat 
ons incident ernstig was geweest. Je 
moet je niet voor- stellen wat er gebeurd 
zou zijn indien de waterdiepte veel groter 
was geweest dan de 93 meter die wij toe-
vallig hadden. Het zegt echter wel iets 
dat er zeer weinig ongelukken bij de On-
derzeedienst voorkwamen en daar waren 
wij terecht trots op. 
Een moeilijkheid die ontstond als gevolg 
van de afwezigheid van een koelruimte, 
was de zorg voor vers voedsel. Bij de 
divisie die was ingedeeld bij het eskader, 
was dat niet zo'n probleem, want daar 
kregen wij iedere dag ons rantsoen, 
vlees, groenten en brood van het grote 
schip, de kruiser die bij ons was. Soms 
kwam er als extra attentie een blok ijs 
mee, waardoor wij wat koels konden 
drinken. Bij de stationsboten, die op 
zichzelf aan- gewezen waren, kreeg je bij 
vertrek uit de haven voor drie dagen 
reeds aangebraden vlees mee. Langer 
was het niet houdbaar. De laatste dag 
was het dan al zo doorbakken dat het 
nauwelijks nog te genieten was. Verder 
kwam ons rantsoen uit blik. Hetzelfde 
gold voor brood. De laatste dag moest er 
al zoveel van het beschimmelde deel 
worden afgesneden dat er niet veel van 
overbleef. Daarna kwamen dan pannen-
koeken, want brood konden wij aan 
boord niet bakken. Het was niet mogelijk 
om het deeg behoorlijk te laten rijzen. 
Voor het vlees kon je, als je het geluk 
had dat er een van de opvarenden een 
ervaren jager was, dikwijls jezelf redden. 
De commandant zorgde dat bijtijds gean-
kerd werd in een baai van een liefst on-
bewoond eiland. Onze jager ging dan van 
boord en kwam vrijwel zeker terug met 
een mooie ree of een wild zwijn. Wij 
hadden altijd wel iemand aan boord die 
iets van het slagersvak afwist en dan was 
er volop heerlijk vers vlees. 

De jager bij ons aan boord had een groot 
verlangen, namelijk eens een banteng, 
een wild rund, te schieten. Dat is een ge-
vaarlijk wild beest en vereist een zeker 
en direct dodelijk schot, want anders gaat 
de banteng in de aanval, die wel eens fa-
taal voor de ongelukkige schutter kan 
aflopen. De jager informeerde dan ook 
altijd bij de bevolking op de plaat- sen 
waar wij ankerden, naar het voorkomen 
van bantengs. Toen wij op een dag in een 
baai aan de zuidoostkust van Borneo la-
gen en hij weer deze vraag stelde, kwa-
men een paar mannen naar voren die ver-
telden dat zij een plek wisten waar dik-
wijls bantengs kwamen grazen. De deal 
was snel gemaakt. Voor een deel van de 
buit wilden zij wel als gids en helpers 
optreden. Men ging op pad, nadat onze 
jager zijn juiste munitie had gehaald. Na 
een spannende tocht door een stuk oer-
woud kwam men aan een weide waar 
men een groepje bantengs waarnam. De 
jager sloop naderbij en velde met een 
meester- schot een jonge stier, waarop de 
rest van de kudde haastig de vlucht nam. 
De gidsen werden rijkelijk beloond. Zij 
mochten alles hebben behalve een ach-
terbout, die door ons naar boord werd 
meegenomen. Meer konden wij immers 
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toch niet aan. Het 
vlees smaakte uit-
stekend en ieder-
een was vol lof 
over de prestatie 
van onze jager. 
Helaas had deze 
banteng een 
staartje. Enige 
maanden later ont-
ving de comman-
dant van de Onder-
zeedienst een brief 
van het hoofd van 
het Binnenlands 
Bestuur van de 
zuidooster afdeling 
van Borneo. Deze 
autoriteit deelde 
hierin mede dat op 
die en die dag en 

op die plaats opvarenden van Hr.Ms. on-
derzeeboot KXIII aan wal waren gegaan 
en daar een aan een Chinees, genaamd 
Hok Tjing Lie, toebehorende stier in een 
weide hadden doodgeschoten en meege-
nomen. De eigenaar had hierdoor een 
schade geleden van honderd gulden. Het 
Binnenlands Bestuur verwachtte dat dit 
bedrag zo spoedig mogelijk zou worden 
betaald en zou in dat geval geen verdere 
stappen ondernemen. Arme, veel gepre-
zen jager. 
Tijdens een andere reis met de K XIII 
hebben wij onder andere Samarinda op 
het eiland Borneo aangelopen. Dit stadje 
ligt circa 35 zeemijl (65 km.) de brede 
Koetei-rivier op, die met een uitgestrekte 
delta uitmondt in de Straat van Makassar. 
Hier moet je doorheen voor je op de ei-
genlijke rivier komt. Het is interessante 
navigatie waarbij je bijzonder oplettend 
moet zijn. Wij deden het zonder loods, 
maar vulden voor de veiligheid wel een 
paar ballasttanks waardoor wij flink die-
per staken dan normaal. Wanneer je dan 
vast liep in de modder, kon je direct weer 
loskomen door de tanks leeg te blazen. 
Zo arriveerden wij als een ongewone be-
zoeker in dit stadje aan de grote rivier. 
Het hoofd van het Binnenlands Bestuur 

 

van Samarinda en onderhorigheden, een 
controleur, kwam al spoedig bij onze 
commandant op bezoek. Op een zeker 
ogenblik kwam de vraag of het moge-lijk 
zou zijn met onze KXIII op de Koetei-
rivier onder water te varen. Dat was een 
interessante kwestie. In de eerste plaats 
werden de kaart en de zeemansgids ge-
raadpleegd. De diepte van de rivier ter 
plaatse was tenminste 12 tot 18 meter, 
dus dat was genoeg. In principe zouden 
wij ook in zoet water kunnen duiken, 
maar dat moest voor de belading van dit 
moment nog worden nagerekend. Zowel 
de commandant als het hoofd van het 
technisch bedrijf maakten een trimbere-
kening en beiden kwamen tot het resul-
taat dat het mogelijk was. 
Direct werd besloten dat wij op maan-
dagmorgen om elf uur een demonstratie 
van ons kunnen zouden geven. De con-
troleur was zichtbaar ingenomen met dit 
besluit en zei dat hij het bericht alom be-
kend zou laten maken. Onder de notabe-
len was er grote belang- stelling van per-
sonen die graag wilden meevaren, maar 
dat kon niet worden toegestaan, want ie-
dere extra kop aan boord zou het totale 
gewicht van het schip vergroten. Alleen 
de controleur zou onze gast zijn. Een uit-
nodiging aan de sultan het evenement 
mee te maken werd door deze beleefd 
maar stellig afgewezen. 
De volgende morgen vroeg was het al 
merkbaar dat er iets belangrijks zou 
plaatsvinden. Naar mate de tijd verstreek, 
werd het voller en voller. De beide oe-
vers zagen wit van de mensen. Die kleur 
werd veroorzaakt door de witte, althans 
zeer lichte kleding, die in de tropen werd 
gedragen. De controleur kwam stipt op 
tijd en kreeg een uitgebreide toelichting 
over het varen onder water. Klokslag elf 
uur gooiden wij de trossen los en voeren 
naar het diepste stuk van de rivier. Daar 
gingen wij met geringe vaart, tegen de 
stroom in, heel langzaam onderwater. 
Het publiek op de wal zag onze boot ge-
leidelijk onder water verdwijnen tot al-
leen de periscoop nog zichtbaar was, die 
bovendien nog een poos werd ingetrok-
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ken. Het geheel moest natuurlijk erg 
kalm aan plaatsvinden, want de overblij-
vende waterdiepte onder onze kiel was 
maar heel gering en bovendien kan je op 
zo'n rivier op onbekende obstakels sto-
ten. Voor een volk dat aan de rivier 
woont en leeft en het water kent, was het 
schouwspel bijzonder indrukwekkend. 
Een schip dat vele malen groter was dan 
hun prauwen en zo maar onder water 
verdwijnt om daarna weer tevoorschijn te 
komen. Wij herhaalden de demonstratie 
een paar maal, zodat iedereen het goed 
gezien had. Wij kwamen daarna normaal 
boven water varen en zochten onze stei-

ger weer op, waar wij aanmeerden om de 
controleur die diep onder de indruk was, 
af te zetten en veilig in de schoot van 
zijn familie te laten terugkeren. Daarna 
voeren wij weg naar zee, waar wij toch 
van nature meer thuishoorden. 
Bij onze thuiskomst in Soerabaja een 
paar weken later lag er een uitvoerige 
brief van de controleur waarin hij onze 
commandant hartelijk bedankte voor de 
onvergetelijke tocht onder water. De be-
volking was door de demonstratie enorm 
onder de indruk geraakt van de kundig-
heid van de 'Compenie' (onder deze 
naam werd het Nederlandse gezag in de 
landstaal aangeduid, afgeleid van de ou-
de Verenigde Oost-Indische Compag-
nie). Het bewijs hiervan was dat de be-
lasting ineens heel vlot binnenkwam. 
Men had waar voor zijn geld gekregen. 
 
 
 

Bron: Op Erewoord . . .  
Auteur: J.N.J. van der Meij 

Uitgever Bataafsche Leeuw B.V. 
Uitgavejaar 1997 

ISBN : 90 6707 4594 

Hr.Ms. KXIII 
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CIA op Geheime Missie 

Russische atoomonderzeeër stuurde CIA 
op geheime missie 
In 1968 zinkt de Russische onderzeeër  
K-129 met uiterst geheime kernraketten 
en besturingssystemen aan boord naar 
5120 meter diepte. Als de CIA de locatie 
ontdekt, begint de inlichtingendienst on-
der een dekmantel aan een extreem moei-
lijke bergingsoperatie: Project Azorian. 
 

De stemming is bedrukt bij het Russische 
opperbevel op de Stille Oceaan op de 
avond van 8 maart 1968. De kernonder-
zeeër K-129 had 24 uur eerder al een ra-
diobericht moeten sturen met zijn positie. 
Maar hij zwijgt in alle talen. 
 
Admiraal Viktor A. Dygalo belegt een 
crisisvergadering met zijn stafofficieren 
en duikbootkapiteins. Iedereen vreest dat 
het vaartuig is gezonken. De kans is klein 
dat er slechts problemen zijn met de 
communicatieapparatuur. 
 
‘We hebben ons doelwit gevonden’ 
Op 10 maart geeft Moskou toestemming 
voor een zoekactie naar de verdwenen 
onderzeeër. Schepen, onderzeeboten en 
vliegtuigen speuren de vermoede route 
van de K-129 af.  
 
Ondertussen houdt de Amerikaanse on-
derzeeër USS Barb de Russen in de ga-
ten. Konstabel Bernard Kauderer heeft de 
Russische duikboten nog nooit zo 
vreemd te werk zien gaan. 
‘Vier of vijf onderzeeërs voeren de zee 

op en begonnen met hun sonar in het 
rond te zoeken. Ze deden niet eens hun 
best om niet gezien te worden.’ 
 
De Russen zien zich voor een lastige taak 
gesteld. Het zoekgebied strekt zich uit 
over 1.374.000 km2 zee.  
Als na vier weken nog altijd ieder spoor 
ontbreekt, wordt de zoekactie gestaakt. 
Admiraal Dygalo kan niet anders dan 

concluderen dat het vaartuig met 
alle 98 bemannings-leden aan 
boord is gezonken op een positie 
die onbekend is. 
Maar niet voor iedereen: de 
Verenigde Staten is de duikboot op 
het spoor. De Amerikaanse marine 
beschikt over een uitgebreid net-
werk van onderzeese luisterstati-
ons, vanwaar hydrofoons – onder-
watermicrofoons (SOSUS) – gelui-
den van onderzeeboten registreren. 
 
Hydrofoons in de Stille Oceaan 

pikten zes minuten na elkaar twee opval-
lende geluiden op. Ze zijn geregistreerd 
door vier stations, waardoor de Amerika-
nen weten dat er op 1590 zeemijl van 
Hawaï binnen een gebied van drie vier-
kante kilometer iets heeft plaatsgevon-
den. 
Op die locatie is de Stille Oceaan ruim 
vijf kilometer diep. Daarom bouwt de 
Amerikaanse marine 
een 3,5 meter lang, tor-
pedoachtig vaartuig. 
Het krijgt de naam Fish 
en wordt uitgerust met 
sonar, projectoren en 
camera’s. 
 
De Fish wordt neergela-
ten en achter de kernon-
derzeeër Halibut aan 
gesleept, die het gebied 
wekenlang uitkamt. Om 
de zes dagen haalt de 
Halibut het 7600 meter 
lange sleeptouw binnen 
om de film van de Fish 
te ontwikkelen.  

K-129 

USS Barb 



 

Op een dag in september stormt een foto-
graaf de hut van de kapitein binnen en 
roept: ‘We hebben ons doelwit gevon-
den!’ 
Op een van de foto’s zien ze de K-129 
liggen op 5120 meter diepte. De dagen 
daarna neemt de Fish ruim 20.000 foto’s 
van de in tweeën gebroken duikboot. 
Dan vaart de USS Halibut terug naar de 
marinebasis Pearl Harbor op Hawaï. 

De bemanning van de K-129 stond 
machteloos toen twee atoomraketten abu-
sievelijk afgingen. De kernkoppen ont-
ploften niet, maar de vlammen aan de 
achterkant ontwikkelden een temperatuur 
van wel 3000 °C en gingen als twee 
enorme snijbranders dwars door de druk-
romp van het vaartuig heen. Door de in-
tense hitte en de giftige uitlaatgassen 
werd de hele bemanning in een oogwenk 
gedood. 
 
Een skelet met laarzen aan 
De marinedeskundigen in Washington 
zijn lyrisch. De onderwaterbeelden zijn 
weliswaar van wisselende kwaliteit, maar 
de beste foto’s van het wrak van de on-
derzeeër zijn verrassend scherp. 
 
‘Op een van de beelden stond een zee-
man die op de zeebodem lag ... niet meer 
dan een skelet ... geen oliejas ...alleen 
een skelet ... met laarzen aan,’ vertelt 

Raymond Feldman, een van de technici 
van de Amerikaanse marine. 
Op de foto’s lijkt het alsof de duikboot 
een intacte raketsilo en mogelijk een  
R-21-raket bevat, een van de meest ge-
avanceerde kernwapens van de Russen. 
 
De nationale veiligheidsadviseur van de 
VS, Henry Kissinger, zit te springen om 
informatie over de Russische atoomtech-
nologie en wil de raketten van de K-129 
dolgraag in handen hebben. 
Maar dat vereist nieuwe technologie. Er 
is nog nooit een duikboot geborgen vanaf 
meer dan 80 meter diepte, en de K-129 
ligt meer dan 60 keer zo diep.  
CIA bedenkt een dekmantel 
In juli 1969 begint de inlichtingendienst 
CIA het geheime Project Azorian. De 
berging van de K-129, inclusief de kern-
raketten, moet koste wat het kost verbor-
gen blijven voor de Russen. 
 
De firma Global Marine heeft recent bij 
New York op drie kilometer diepte bo-
ringen in de zeebodem gedaan. Op 3 no-
vember 1969 stappen twee CIA--agenten 
het kantoor binnen van Curtis Crookes, 
onderdirecteur van het bedrijf. 
‘Ze kwamen binnen en deden de deur 
dicht – die anders altijd openstaat. Ze 
wilden weten of mijn bedrijf iets kon 
bouwen dat een object van zoveel ton 
omhoog kon halen van vijf tot zes kilo-
meter diepte,’ herinnert Crookes zich. 
 
Global Marine neemt de opdracht aan en 
scant begin 1970 de bodem nabij de  
K-129. In de buurt bevindt zich een Rus-
sisch inlichtingenschip, maar dit slaat 
geen acht op het onderzoeksschip. De 
Russen hebben geen idee dat het om de 
berging van de K-129 gaat. 
Na het vooronderzoek gaat Global Mari-
ne aan de slag met het ontwerp van een 
zeer geavanceerd bergingsvaartuig, dat 
wel wat weg heeft van een boor-
platform.  
 
Het bestaat uit diverse buizen aan elkaar 
met aan de ene kant een reusachtige 
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klauw waaraan acht grijpers zitten. Mid-
den in het schip komt een gigantisch dok, 
zodat het wrak naar het oppervlak kan 
worden getild zonder dat het ooit boven 
water zichtbaar is. 
Het merkwaardige schip móét wel de 
aandacht trekken van de Russen. Daarom 
bedenkt de CIA een dekmantel.  
 
Ze laat de excentrieke miljardair Howard 
Hughes verklaren dat hij in de diepzee 
naar mineralen gaat boren, en het schip 
krijgt de naam Hughes Glomar Explorer.  
Het is een slimme smoes, want Hughes 
staat sowieso al om zijn spectaculaire 
projecten bekend. Niemand zet dan ook 
vraagtekens bij zijn verhaal. 
Veel ingewijde deskundigen hebben ech-
ter hun twijfels over Project Azorian. Ze 
vinden het veel te duur en vrezen de re-
actie van de Sovjet-Unie als de missie 
zou uitlekken.  
 
De argumenten, voor en tegen, vliegen 
heen en weer over het bureau van presi-
dent Richard Nixon, totdat deze op 11 
september 1972 zijn goedkeuring geeft 
aan het plan.  
 
Hughes ontwierp diverse innovatieve 
vliegtuigen en testte ze altijd zelf. 
Halverwege 1974 vertrekt de Hughes 
Glomar Explorer voor zijn topgeheime 
missie.  

De inlichtingendienst heeft de president 
beloofd dat ‘het verkrijgen van kernkop-
pen en raketsystemen, met de bijbeho-
rende documentatie, onze mogelijkheden 
om de strategische dreiging van de Sov-
jet-Unie in te schatten, markant zal ver-
beteren. 
Als het bergingsschip op 4 juli de locatie 
van de K-129 bereikt, wordt het meteen 
ontdekt door de Russen. Het Russische 
raketopsporingsschip Tsjesma houdt het 
schip in de gaten en stuurt een helikopter 
de lucht in om foto’s te maken.  
 
Maar na een paar dagen trekt de Tsjesma 
zich terug; de Amerikanen lijken niets 
kwaads in de zin te hebben. 
 
Op 21 juli is het moment daar. De enor-
me sluisdeuren onder in de Hughes 
Glomar Explorer gaan open en de klauw 
wordt langzaam neergelaten. Terwijl de 
klauw de diepte in gaat, zijn alle ogen 
gericht op de schermen met tellers en 
meters op het schip.  
 
Na succes volgt tegenslag 
Precies een week later, op 28 juli, krijgt 
de technicus Raymond Feldman in de 
controlekamer de onderzeeër in beeld. 
 
‘Ik was ervan onder de indruk hoe duide-
lijk het beeld was. We konden de onder-
zeeër in detail zien en meteen het sleep-

oog aanwijzen, dat een 
van onze richtpunten 
was.  
Verder zagen we de ra-
ketsilo’s – of wat daar 
nog van over was, en 
sommige mannen meen-
den iets te zien in een 
van de silo’s. Dat zou 
een kernkop kunnen 
zijn.’ 
De klauw wordt voor-
zichtig over de K-129 
gemanoeuvreerd, tot hij 
op de ochtend van 30 
juli precies op de juiste 
plek ligt.  
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De grijpers sluiten zich om de onderzee-
ër, en langzaam wordt de kostbare last 
opgetild van de bodem. Het zal een week 
duren voor het wrak bij de Hughes 
Glomar Explorer is. 
Op 4 augustus voelt de bemanning van 
het bergingsschip een hevige ruk. Dat 
kan maar één ding betekenen: ze zijn iets 
zwaars verloren. 
 
 

Lamgeslagen kijken de technici naar hun 
beeldschermen. De rechtstreekse trans-
missie van de camera in de klauw – zo’n 
2000 meter onder de zeespiegel – beves-
tigt dat het grootste deel van de romp van 
de K-129 is verdwenen.  
Alleen het voorste deel hangt nog in de 
klauw, de rest zinkt nu met de zo vurig 
gewenste raketten terug de diepte in. 
De mannen zitten met de handen in het 
haar. Ze overwegen de klauw weer te 
laten zakken, maar omdat twee van de 
grijpers kapot zijn gegaan, zetten ze toch 
de reis naar boven maar voort.  
 
Er bestaat maar één foto van de Russi-
sche duikboot van voor hij zonk. Hij 
voer eerst onder de naam PL 574, maar 
werd later omgedoopt tot K-129. 

Wrakstuk herbergt zes lijken 
Drie dagen later wordt de klauw met de 
voorkant van de duikboot in het dok van 
de Hughes Glomar Explorer getild.  
 
Het dok wordt leeggepompt, en op 8 au-
gustus nemen de eerste onderzoeksteams 
een kijkje. De voorsteven zit vol met 
zand van de zeebodem – het lijkt wel of 
ze bezig zijn met een archeologische op-
graving. 

De onderzoekers dragen hermetisch ge-
sloten pakken, en met reden: ze vinden 
twee verwoeste atoomtorpedo’s, die ra-
dioactiviteit lekken. 
 
Terwijl het zand wegspoelt, drijven er 
zes lichamen uit het wrak. Het is een lu-
gubere aanblik. Een van de Russische 
zeelui ligt nog in zijn kooi met naast zich 
een handleiding voor het afvuren van 
torpedo’s.  
Hij was blijkbaar aan het lezen toen het 
ongeluk plaatsvond. Het ijskoude water 
heeft de lijken geconserveerd, maar nu 
ze aan de lucht worden blootgesteld, 
komt het ontbindingsproces snel op 
gang. 
Drie van de Russen kunnen worden ge-
ïdentificeerd, waarna ze alle zes een mi-
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litaire begrafenis op zee krijgen. Alles 
wordt zorgvuldig opgetekend en gefilmd 
voor het geval de Russen weet mochten 
krijgen van de bergingsactie. 
 
Op 9 augustus is de missie officieel afge-
sloten. Het bergingsschip vaart naar 
Maui, waar een team alles inpakt wat 
voor de inlichtingendienst van waarde 
is.   
 
Berging imponeert Russen 
De Russen hebben de Hughes Glomar 
Explorer geen moment in verband ge-
bracht met de K-129 – de dekmantel 
heeft gewerkt. Toch lekt de missie uit.  
 
Kort voor de bergingsactie werd er inge-
broken in het hoofdkantoor van Howard 
Hughes’ imperium. De dader nam wat 
documenten mee, waaronder enkele over 
Project Arizona. De CIA zag zich ge-
noodzaakt de FBI en de politie van Los 
Angeles te informeren. 
Enkele onderzoeksjournalisten van de 
Los Angeles Times hebben bronnen bij 
de politie en krijgen lucht van de missie. 
Op 8 februari 1975 brengt de krant het 
verhaal van de berging van de K-129 op 
de voorpagina.  
 
Hoewel het artikel rammelt aan alle kan-
ten, klopt het in grote lijnen wel. CIA-
directeur William Colby vraagt de krant 
om het verhaal terug te trekken, maar het 
is al te laat. De media hebben een topver-
haal te pakken en laat niet meer los. 
De frustratie is groot bij de regering en 
de CIA. Qua inlichtingen was Project 
Arizona een fiasco. Er is 500 miljoen 
dollar aan gespendeerd, en het leverde 
niets anders op dan twee verwoeste 
atoom-torpedo’s, een paar onbelangrijke 
documenten en wat basisinformatie over 
Russische duikboten.  
 
En nu gaat de Amerikaanse pers ook nog 
eens met het project aan de haal. De pas 
benoemde president Gerald Ford spreekt 
met de CIA af de zaak in de doofpot te 
stoppen en weigert ieder commentaar. 

Intussen gaat het verhaal de wereld over. 
De Russen hebben nu ook door wat er is 
gebeurd, en hoewel ze zich boos maken 
over de Amerikaanse actie, zijn ze tege-
lijk ook onder de indruk van het ber-
gingswerk.  
 
In 2007, als de Koude Oorlog allang is 
afgelopen, zegt admiraal Dygalo, voor-
malig commandant van de onderzee-
bootvloot in de Stille Oceaan:  
‘Ze slaagden erin een schip te bouwen 
van 60.000 ton dat het 
gewicht van een onder-
zeeër aankon en vonden 
een manier om het wrak 
onder het schip te draaien 
en het uiteindelijk in een 
inwendig dok te hijsen.  
Het kwam ons voor als 
iets uit een scienceficti-
onboek, wat technologie 
en kosten betreft verge-
lijkbaar met een missie 
naar de maan.  
Daar komt nog bij dat het 
schip in twee jaar tijd werd gebouwd, 
zonder dat wij iets in de gaten hadden. 
De misleiding was uitstekend georgani-
seerd.’ 
 
In 1996 kende de Russische marine alle 
bemanningsleden van de K-129 een Or-
de van Verdienste 3e klasse toe.  
 
De dekmantel werd werkelijkheid. Het 
bijna 40 jaar oude bergingsschip boort 
nu naar mineralen op de zeebodem. 
 

Internet,: Historianet.nl         
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Uitkijk Postboei 

Geachte heer, 
  
Sorry, dat "geachte heer" klinkt nogal 
hoogdravend, maar ik weet helaas je 
voornaam niet. Enfin, m.b.t. dat pakken-
de verhaal over de in januari 1968 
gezonken Franse sub S 847, La Minerve, 
neem ik aan dat jou meerdere 
berichtjes hebben bereikt van ex-
bemanningsleden van de Tonijn. 
Immers, wij lagen ten tijde van dat tragi-
sche ongeval  aan de andere kant 
van de steiger in Toulon afgemeerd, min 
of meer t.g.v. problemen met onze 
diesels. Enkelen van ons, waaronder ik-
zelf, hadden graag een dagje willen 
mee varen, gelukkig kwam daar niets 
van in en daarom kan ik 
je dit berichten.  Maar je zult ongetwij-
feld begrijpen 
dat we toen behoorlijk aangeslagen wa-
ren. 
  
Ik moest dit even kwijt, mede in de ver-
onderstelling dat je, z.a. ik eerder 
aanhaalde, wel meerdere reacties m.b.t. 
bovenstaande 
verhaal zult hebben ontvangen.  
  

Met vriendelijke groet, 
Cor Mondeel 

 
Antw redactie: Beste Cor. Dank voor 
uw reactie op de vorige KVO. Het is zeer 
interessant om te horen dat leden van 
onze vereniging zo dicht bij dat tragische 
ongeluk van de Franse onderzeeboot zijn 
geweest. Helaas heb ik niet meer reacties 
gehad. Anders hadden we er misschien 
een artikel aan kunnen wijden. Misschine 
zijn er nog leden die hun reactie nog 
kwijt willen aan de redactie. Ik nodig een 
ieder van harte uit om hierop te reageren 
met tekst of fotomateriaal. Verhalen van 
de leden zijn altijd welkom om te delen 
via de KVO. 
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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 spullen meene-
men.  

Opgeven voor 16 april 2010  
Hoe: stuur een mail naar  
reuniezwaardvis@gmail.com  

 
groetjes Joet. 
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