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Het zijn vreemde tijden. We hadden in 
april onze ALV en reünie willen houden. 
Alles was daar al voor geregeld. Wie had 
kunnen vermoeden dat dit de eerste keer 
zou zijn dat de algemene ledenvergade-
ring van de reünisten onderzeedienst, 
geen doorgang zou vinden. Door de 
komst van Covid-19, kreeg ons dagelijk-
se leven een bizarre wending. De intelli-
gente lock-down werd afgekondigd. Me-
nig submariner plaatste op social media 
dat dit bij de Onderzeedienstpersoneel 
geen probleem was. Zij zijn immers ge-
wend om langere tijd afgesloten te zijn 
van de buitenwereld. Dit was echter an-
ders.  
Hoewel er eerst nog werd gedacht dat dit 
binnen een paar weken voorbij zou zijn, 
weten we inmiddels beter. De hele we-
reld staat op zijn kop. Restaurants wer-
den gesloten, scholieren bleven thuis en 
kappers deden de deur op slot. Ouderen 
mogen geen bezoek ontvangen van kin-
deren en kleinkinderen, we moeten 1,5 
meter uit elkaar blijven en handen schud-
den en omhelzingen zijn al helemaal uit-
gesloten. Als er 1 ding duidelijk is ge-
worden, dan is het wel dat we een sa-
menleving hebben van voor Covid-19, en 
daarna. 
Hoe het in de toekomst zal gaan met on-
ze reünies, weet niemand. Voorlopig zul-
len we gaan plannen om het volgend jaar 
weer als vanouds te houden. 

Het Corona-virus wist ook de Onderzee-
dienst weer op de voorpagina te krijgen. 
Door een besmetting van 8 bemannings-
leden aan boord van de Dolfijn, moest 
deze terug keren vanuit Schotse wateren 
naar Den Helder. De boot was bezig met 
de SMCC die werd gestopt. De beman-

ning van de Zr.Ms. Dolfijn ging in qua-
rantaine en de boot werd door een bur-
gerbedrijf Corona-vrij gemaakt. Een aan-
tal bemanningsleden hebben zich daarna 
nog verdienstelijk gemaakt door bloed te 
doneren voor Corona onderzoek. Sche-
pen en opleidingen bijn de Marine gaan 
tegenwoordig in quarantaine om veilig te 
kunnen varen zonder gevaar op besmet-
ting. 
 
Op 4 mei herdenken we alle gevallenen 
in alle oorlogen. Ook dat zag er dit jaar 
heel anders uit. Het had een bijzonder 
gebeurtenis moeten worden nu we ook 
75 jaar bevrijding konden vieren. Bijzon-
der werd het. De koning stond op een 
bijna lege Dam bij het Nationaal monu-
ment. De Onderzeedienst heeft gelukkig 
ook dit jaar de herdenking voor de geval-
lenen bij de Onderzeedienst door kunnen 
laten gaan. Dit wel onder bijzondere om-
standigheden. Waar elk jaar grote be-
langstelling is van buitenaf, was het ook 
op steiger 19 dit jaar heel rustig. Er is 
besloten om een herdenking te houden 
met slecht enkele afgevaardigden van 
buitenaf. Geen steiger vol met stoelen en 
veel nabestaanden met bloemen. Geen 
detachement van de actief dienenden van 
de Onderzeedienst. Slechts 3 stoelen 
recht voor het monument met een onder-
linge afstand van 1,5 meter. Naast onze 
eigen vereniging, waren er de vertegen-
woordigers van “Stichting Veteranen 
Onderzeedienst” en  “nabestaanden on-
derzeedienst”. Samen met de COZD 
werden er namens de achterban van deze 
groeperingen kransen gelegd. Verderop 
in dit blad vindt u de toespraken van de 
COZD en de dominee van de Onderzee-
dienst.  
 
We hopen dat het volgend jaar weer mo-
gelijk zal zijn voor iedereen om persoon-
lijk deel te nemen aan de herdenking en 
we weer kunnen bijpraten op de reünie 
van onze vereniging. Tot die tijd wensen 
we u en uw naasten, veel gezondheid toe. 
 

De Redactie.. 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

 
   

08 februari 2019 A.A.L. Engelman  81 jaar  Ede 

04 april 2020 K.H.M. Monsjou  87 jaar   Eibergen 

03 maart  2020 W.N. Sinselmeijer 82 jaar   Amersfoort  

07 maart  2020 H.M. van Waay 86 jaar   Voorschoten 

01 april 2020 J.K. Blok 65 jaar  Rosmalen 

13 april 2020 M.M. Haring 77 jaar  Eemnes 

16 april 2020 H. Barmentlo 85 jaar  Noordwijk 

23 april 2020 C. Kuit 79 jaar  Voorschoten 

07 mei 2020 M.B.C. Van den Heuvel 88 jaar  Voorburg 
 

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. 
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Vrijheid Doorgeven Is Een Plicht 

Dit jaar heeft de 4 mei herdenking op 
steiger 19 plaats gevonden onder bijzon-
dere omstandigheden. Hier volgt de toe-
spraak van de COZD bij deze gelegen-
heid.  

 
Normaal begin ik om u allen welkom te 
heten op steiger 19 bij de Onderzee-
dienst. Dat doe ik op 4 mei met veel ge-
noegen want u bent hier altijd in grote 
getale. Dit jaar kan dat helaas niet het 
geval zijn. Ik ben blij om een zeer kleine 
deputatie van nabestaanden, veteranen en 
reünisten als uw vertegenwoordiging te 
mogen begroeten. Ik ben ook blij dat de-
ze ceremonie wordt opgenomen en dat 
we deze opname zo snel mogelijk met u 
zullen delen. 
 
Although not represented I feel honour 
bound to address you all in English for a 
short moment. 
The United Kingdom has offered us 
great support during the war years and 
we are still the closest of allies. But not 
just support, you also complemented our 
crews and fought together side by side on 
our boats. So today we not only honour 
our own fallen but also the 6 British 
sailors wo fell while serving on board 
our boats. 

Ook wil ik de Indonesische gevallenen 
niet vergeten want ook zij waren een be-
langrijk integraal onderdeel van onze be-
manningen. Ook zij hebben hun leven 
gegeven naast hun Nederlandse kamera-
den voor onze vrijheid. 
 

De corona crisis maakt dit jaar alles an-
ders. En hoewel misschien klein ten op-
zichte van andere offers vind ik het heel 
erg jammer om u allemaal niet hier te 
kunnen ontvangen voor het herdenken 
van onze gevallenen. 
Toch geeft de huidige crisis ons ook in-
zichten voor mensen zoals ik die de oor-
log niet hebben meegemaakt. 
Ik zie een minister president die zijn oor-
logskabinet aanvoert. 
Ik zie een volksvertegenwoordiging die 
zich als een daar achter schaart. 
Ik zie een koning die zijn land moed in-
spreekt en de bevolking verbindt. 
En ik zie een volk, een natie die haar 
schouders onder een zware taak zet. 
Ik zie mensen offers brengen en elkaar 
steunen en troosten. 
 

Natuurlijk was de oorlog nog veel ingrij-
pender maar het geeft ons jongelui toch 
enig gevoel. Ook deze crisis bedreigt de 
rechtsstaat, bedreigt mensenrechten, be-
dreigt onze manier van leven. Een ma-
nier van leven die vrijheid heeft als haar 
fundament. Maar deze crisis zorgt ook 
verbondenheid die hopelijk tot dezelfde 
inspanning leidt als de wederopbouw. 
 

2020 is een bijzonder jaar. 80 jaar gele-
den begon de tweede wereldoorlog. Onze 
boten in Europa die naar het Verenigd 
Koninkrijk wisten te ontkomen trokken 
ten strijde. 
In 1941 gevolgd door de boten in de 
Oost. Die strijd kwam met zware verlie-
zen. Zeven boten gingen verloren, zes 
van deze boten kwamen niet terug van 
een patrouille op zee. 
Naast de bemanningen van de boten gaf 
nog veel ander onderzeedienstpersoneel 
hun leven. 
Maar hun hoogste offer gaf ons al 75 jaar 
vrijheid. 
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Het is onze plicht om die vrijheid te be-
houden, onderhouden, uit te bouwen en 
zelfs indien nodig te renoveren. 
Een belangrijk element om die vrijheid 
door te blijven geven is herdenken hoe 
we tot die vrijheid zijn gekomen. Wie 
daar het hoogste offer voor hebben ge-
bracht en waarom. 
 
Herdenken is gebaat bij continuïteit. 
Maar is evenzeer gebaat bij verandering, 
bij innovatie, om relevant te blijven voor 
de generaties die nog gaan komen. Het is 
aan ons om die manieren te vinden. 
 
Vrijheid geef je door, door 
hun verhaal te vertellen. 
Het verhaal van hun strijd, 
hun verbondenheid. Het 
verhaal van hun offer. Vrij-
heid moet relevant blijven 
en niet iets worden wat we 
voor lief nemen en niet 
meer bij stil staan. 
 
De Franse schrijver en filo-
soof Jean Paul Sartre zei 
ooit: "In de angst wordt de 
mens zich bewust van zijn 
vrijheid". Ik hoop dat hij 
gelijk krijgt en dat de angst 
voor dit virus ons denken 
over onze verworven vrij-
heid weer de aandacht 
krijgt die het nodig heeft. 
 

Ter afsluiting wil ik u nog graag het vol-
gende meegeven. Nikolaj Berjajev, een 
Russische filosoof zei over vrijheid: 
"Vrijheid is geen recht, het is een plicht". 
Het is dus onze plicht om die vrijheid 
gestalte te geven. 
Als er sterke benen nodig zijn om de 
weelde van onze vrijheid te kunnen dra-
gen, dan zijn we aan onze gevallen ver-
plicht om te zorgen dat die benen dan 
goed getraind zijn! 
Onze gevallenen hebben ons door het 
hoogste offer onze vrijheid gegeven. Die 
vrijheid geven wij nog steeds door en 
wordt door ons met iedere discussie over 
vrijheid onderhouden. Hun heldhaftig 
offer heeft er dus toe gedaan:  
 

“ Ja het moest “ 
 
Wij zullen ze nooit vergeten. 
 

Herman de Groot  
Kapitein ter zee  

Commandant Onderzeedienst 
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Zo’n Leuke Witte Coltrui 

Als er morgen een oorlog zou uitbreken, 
een flinke, en de vijandelijke natie be-
schikte over een uitgebreid wapenarse-
naal, zou ik geen second aarzelen. Ik 
schafte me zo'n leuke, witte coltrui aan 
(Royal Navy). pakte de eerste de beste 
trein naar Schotland en meldde me bij de 
onderzeebootdienst. 

Bij de infanterie moet je veel te veel ren-
nen; de cavalerie speelt voornamelijk 
polo, dus dat wordt het niet, omdat ik 
alleen van paarden hou wanneer ze ver-
gezeld gaan van een portie patat in plaats 
van een zadel, want dat is toch iets te 
taai. en de luchtmacht is gewoon levens-
gevaarlijk. Dat betekent dat de marine 
overblijft en aangezien ik al zeeziek 
word wanneer ik zeeslagen op televisie 
zie, wil ik in een onderzeeboot gestatio-
neerd worden. 
 
Onderzeeboten hebben trouwens nog 
meer voordelen. Stel dat ze de grote pad-
denstoelwolk oplaten, dan zou ik weg-
glippen naar een tropisch eiland, de boot 
onder een overhangende palmboom par-
keren waar hij niet gezien kan worden 
door nieuwsgierige satellieten, en de rest 
van de oorlog rumbowl drinken met exo-
tische schonen die Miu-Miu heten. En 

wanneer de strijd voorbij was, zou ik 
voor de vorm een paar kogels in de romp 
schieten, naar huis varen en mijn ge-
bronsde kleur aan een lekkende reactor 
toeschrijven. 
 
Dit plan gaat ervan uit dat ik de kapitein 
zou zijn, en ik ben bang dat daar geen 
discussie over mogelijk is. Ik zou niet als 
gewone matroos aan boord kunnen stap-
pen. Die moeten een bed delen, wat al 
verdacht is, maar erger nog, ze moeten in 
gezelschap hun behoefte doen en dat gaat 
me toch echt te ver. Ik moet een eigen 
wc hebben, met stapels leesvoer, in een 
deel van het schip waar ik alleen kan 
zijn. Dus het wordt kapitein of niets. Eer-
lijk gezegd ben ik altijd al gek geweest 
op onderzeeboten, dat stamt al uit de tijd 
toen ik nog een klein knulletje was, heel 
lang geleden dus. Want toen maakte mijn 
oom, die in Nova Scotia woonde en be-
weerde dat hij een vertegenwoordiger 
was, de oversteek van Canada naar Enge-
land in een onderzeeboot. Hij heeft nooit 
verteld waarom hij dat had gedaan of hoe 
het aan boord was geweest, maar daarna 
heb ik toch zeker tien jaar lang in stille 
aanbidding aan zijn broekspijp gehangen. 
Voor mij was hij James Bond. En dat 
was hij waarschijnlijk ook. Die geheim-
zinnigheid vormt de grootste aantrek-
kingskracht van een onderzeeboot: zijn 
vermogen om stiekem oorlog te voeren. 
Toen het idee van een onderwatervaar-
tuig voor het eerst serieus ter tafel kwam, 
werd het als achterbaks en on-sportief 
afgedaan door de marine top die op gelij-
ke delen geld en tradities drijft. Mis-
schien had het ook iets te maken met het 
feit dat de eerste echte onderzeeboot, 
eentje met een motor, ontworpen was 
door een Britse vent... die zijn sympathie 
voor de Ierse Republiek niet onder stoe-
len of banken stak. Toch kwam het 
hoofdzakelijk omdat het de marine top 
tegenstond een schip aan te vallen zonder 
zichzelf eerst bekend te maken. Alsof je 
duelleerde met iemand die zich in de heg 
had verstopt. Mij lijkt het juist fantas-
tisch om stiekem op een doelwit af te 
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sluipen, dat helemaal aan gort te schieten 
en dan stilletjes weg te glippen zonder 
zelfs maar een rimpeling in het water 
achter te laten. Dat lijkt me wel zo veilig. 
Daar komt nog bij dat je dat vanuit een 
stoel kunt doen. Uiteraard moet de kapi-
tein (ik) af en toe een keer opstaan, maar 
dan heb je altijd nog die handige peri-
scoop als steuntje. Zo is het niet altijd 
geweest. We hebben Nicholas Monserrat 
gelezen en zijn dus op de hoogte van het 
lot van de konvooien in de Tweede We-
reldoorlog en van de enorme aantallen 
schepen die elk jaar naar de kelder gin-
gen. En we weten dat Churchill zich zor-
gen maakte over de U-boot. Het enige 
wat me ooit angst aanjoeg tijdens de oor-
log was het gevaar van de U-boot. staat 
in zijn memoires te lezen.  
 
In de Eerste Wereldoorlog konden de 
Duitse onderzeeboten beteugeld worden 
door het Kanaal voor Dover vol mijnen 
te leggen. Maar tijdens de Tweede We-
reldoorlog veroverde Duitsland Frank-
rijk, waardoor de nazi's hun onderzeebo-
ten aan de Atlantische kust konden stati-
oneren. Dat betekende dat konvooien uit 
Amerika binnen hun bereik kwamen, net 
als de vele schepen die op weg 
waren naar het Middellandse Zee-
gebied of naar de verste uithoe-
ken van het Britse Rijk. Dat ge-
vaar indammen werd een wiskun-
dige statistiekbereke-ning. Velen 
vonden het ronduit stom om alle 
schepen samen te voegen tot één 
groot konvooi dat de oversteek 
van Amerika naar Groot-
Brittannië zou maken. Want als 
een U-boot zo’n konvooi ontdek-
te, zo redeneerden de sceptici, 
was het net prijsschieten op de 
kermis en werden ze één voor één 
uit het water geschoten. Als een 
U-boot daarentegen op een enkel 
schip stuitte, was dat treurig maar 
niet catastrofaal. Dat klopt, maar 
als een onderzeeboot een schip 
ontdekte, moest hij zichzelf eerst 
in de juiste positie manoeuvreren 

om zijn torpedo's af te vuren, iets wat 
niet altijd mogelijk was. Als hij dat niet 
voor elkaar kreeg bij het ene schip, hoef-
de hij niet lang te wachten voor er weer 
centje voorbij kwam. Maar als hij niet in 
de juiste positie kon komen nadat hij een 
konvooi had ontdekt, miste hij ze alle-
maal en dan kon het dagen duren voor er 
weer een konvooi langs voer. 
 
Simpel gezegd, in de tijd dat een onder-
zeeboot op zee was, kon hij niet meer 
konvooischepen laten zinken dan wan-
neer hij op een reeks individuele doelwit-
ten was gestuit. 
 
Daar komt nog bij dat konvooien altijd 
beschermd werden door oorlogsschepen, 
dus kwamen de U-boten binnen het vuur-
bereik van die schepen. Om bij de koop-
vaardijschepen te komen, moesten de 
Duitsers eerst langs de torpedoboot ja-
gers zien te komen en dat was nooit ge-
makkelijk. 
De konvooien zorgden ervoor dat de na-
zi's van strategie veranderden. De onder-
zeeboten werden als een ketting over de 
Atlantische Oceaan verspreid en zodra er 
één een konvooi ontdekte, stuurde hij 
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danks het feit dat de terreur van de U-
boot Churchill angst aanjoeg en vele dui-
zenden slachtoffers een afgrijselijke 
dood heeft bezorgd. Er is een tijd ge-
weest, met name in 1941 en een deel van 
1942, dat een kleine vloot van Duitse 
onderzeeboten de grootste koopvaardij-
vloot en machtigste marine ter wereld de 
baas was. Aan het begin van de oorlog 
hadden wij drieduizend koopvaardijsche-
pen en hadden de Duitsers honderd U-
boten waarvan er zich slechts zes gelijk-
tijdig in de Atlantische Oceaan ophiel-
den. Toch hebben de nazi's met die zes U
-boten vierhonderd schepen laten zinken 
in de eerste acht maanden van de oorlog. 
Ze bliezen ze sneller uit het water dan 
wij ze konden vervangen, tegen de zomer 
van 1941 patrouilleerden er al twaalf U-
boten in de Atlantische Oceaan. Ze wa-
ren van plan er driehonderd te laten rond-
varen en dat zou het einde hebben bete-
kend. 
 
Maar uiteindelijk legde het oude U-boot-
ontwerp het af tegen de technologie. 
Denk aan het oude spel van papier, 
schaar en steen. De onderzeeboot wint 
van het schip, maar zodra hij bovenkomt 
voor lucht of brandstof zal hij altijd het 
onderspit delven tegen het vliegtuig. En 
de U-boten moesten af en toe bovenko-
men... 
 
Maar toen deed het atoomtijdperk zijn 
intrede en konden onderzeeboten maand 
na maand na maand onder water blijven 
zonder het geringste geluid te maken. Als 
Churchill die oude Duitse dieselboten al 
angstaanjagend vond, zouden de nucleai-
re opvolgers hem helemaal een dood-
schrik hebben bezorgd. 
Dit splinternieuwe wapen won het niet 
alleen van het papier, de schaar en de 
steen, maar ook van kruisers en vliegdek-
schepen, en toen de intercontinentale bal-
listische raket werd ontwikkeld, ook nog 
eens van hele naties 
 
De taak van zo’n strategische aanvalson-
derzeeboot is om onopgemerkt lekker 

bericht naar de basis in Frankrijk en wer-
den meerdere onderzeeboten naar de 
prooi gedirigeerd. Wij hadden konvooi-
en. Zij hadden de “wolfpacks”. Toch 
werd de strijd in feite uitgevochten in 
laboratoria en werkplaatsen. Wij ontwik-
kelden sonar. Zij ontwikkelden tech-
nieken om hem te ontduiken.  
Wij kwamen met dieptebommen die een 
diepte van 150 meter konden bereiken 
voor ze explodeerden. Zij ontwikkelden 
drukrompen die nog dieper konden. Wij 
maakten snelle fregatten om vluchtende 
onderzeeboten te vangen. Zij maakten 
krachtigere motoren. Wij kraakten hun 
codes. Zij kraakten de onze. Wij ontwik-
kelden radarapparatuur voor vliegtuigen. 
Zij ontwikkelden een radardetector zo-
dat een onderzeeboot kon duiken voor 
het vliegtuig er was. Wij introduceerden 
viermotorige bommenwerpers die de hele 
Atlantische Oceaan konden beschermen. 
Zij ontwikkelden ventilatiepijpen voor 
hun dieselmotoren zodat ze onder water 
konden blijven.  
Het was een constante hersenstrijd waar 
de nazi's goed in waren. Omdat wij er 
nog beter in waren, hebben ze ons niet 
door uithongering op de knieën gekre-

gen.  
On-



PAGINA 8 

rond te keutelen, als een muis in tapijt-
snippers, met een buik vol intercontinen-
tale ballistische kernraketten tot hij op-
dracht krijgt een heel continent te vernie-
tigen. 
Dus zou je kun-
nen stellen, en 
dat doe ik dan 
ook, dat als het 
Britse ministerie 
van Defensie 
echt een minis-
terie van Defen-
sie zou zijn, de 
minister de 
luchtmacht en 
het leger meteen 
de laan zou uit-
schoppen. Het 
enige wat hij 
zou moeten aan-
schaffen om ons 
te beschermen, 
is een van die 
'boomers'. Echt 
waar, ik meen 
het. Als iemand 
ons zou willen 
aanvallen, zou-
den ze allereerst 
onze nucleaire 
slagkracht wil-
len uitschake-
len, maar hoe 
doe je dat als je 
niet weet waar die zich bevindt? En een-
tje opsporen is niet hetzelfde als een 
speld in een hooi-berg zien te vinden. 
Want een hooiberg is klein. Toegegeven, 
een boomer is groot, de Russische Ty-
phoons zijn even groot als de oorlogs-
schepen uit de Eerste Wereldoorlog, 
maar hij heeft tweederde van het aardop-
pervlak om een goed verstopplekje te 
vinden. Hij zou zich op een mijl van je 
kust kunnen bevinden of onder het pool-
ijs. Hij zou overal kunnen zijn. Ooit zag 
ik er in het Kanaal eentje onverwacht aan 
de opper-vlakte komen. Het ene moment 
was de zee nog kalm en blauw en leek er 
niets gevaarlijkers dan een school kabel-

jauw in rond te spartelen, en het volgen-
de moment rees er een gigantisch zwart 
silhouet op. Het meest angstaanjagende 
ding dat ik ooit had gezien, . . . was er 
ineens. 

 
Het gaf me een 
veilig gevoel. Het 
herinnerde me 
eraan dat Groot-
Brittannië on-
danks alles nog 
steeds een be-
langrijke speler is 
op het wereldto-
neel. Als je te-
genwoordig wilt 
weten of een land 
meetelt, kijk je 
gewoon of het 
een vloot nucleai-
re onderzeeërs 
heeft. Dat zegt 
heel veel. Het 
betekent dat je als 
natie op technolo-
gisch gebied je 
mannetje staat. 
Het betekent dat 
je als natie je 
hoofd wat trotser 
rechtop kunt hou-
den. 
Maar mijn favo-
riet van alle on-

derzeeboottypes is toch wel de hunter-
killer, de supersnelle aanvalsonderzeeër 
die in de ocea-nen op boomers jaagt. 
 
Een moderne atoomduikboot uit de Ame-
rikaanse Los Angeles-klasse kan tot een 
diepte van 500 meter duiken. Aan het 
oppervlak haalt hij een snelheid van 20 
knopen, wat betekent dat je er achter 
kunt waterskiën, en onder water haalt hij 
zelfs een snelheid van 35 knopen. Hij 
kan torpedo's op schepen af-vuren of, als 
hij daartoe opdracht krijgt van de presi-
dent, kruisraketten afvuren op steden die 
honderden kilometers verderop liggen. 
Het is een perfecte moordmachine. 
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was daarna simpelweg verdwenen.  
 
Misschien achterbaks en onsportief. 
Maar de kapitein van de Conqueror, 
Chris Wreford- Brown, hield in elk geval 
een van de beste marine tradities, die van 

het understa-
tement, in ere 
toen hem na-
derhand vra-
gen over het 
incident wer-
den gesteld. 
'De Royal 
Navy heeft 
me dertien 
jaar lang 
voorbereid op 
een dergelijke 
gebeurtenis,' 
zei hij. 'Ze 
zouden het 
nogal verve-

lend hebben gevonden als ik het verknald 
had.' 
 
Dat had hij niet, en het gevolg was dat de 
rest van de Argentijnse marine naar de 
haven terugkeerde, waar ze de rest van 
de oorlog bleef. Strijd leveren met de 
zichtbare onderdelen van de Royal Navy 
was al moeilijk genoeg. Strijd leveren 
met de onzichtbare onderdelen was ge-
woon onmogelijk. 
Nadat de strijd gestreden was, keerde de 
Conqueror terug naar zijn Schotse thuis-
haven met de piratenvlag, de Jolly Roger 
in top, ten teken dat de jacht een prooi 
had opgeleverd. 
 
Maar ondanks zijn plek in de geschiede-
nisboeken werd hij in 1990 uit de vaart 
genomen. Zijn periscoop werd aan een 
museum gegeven en nu ligt hij stilletjes 
weg te rotten in Faslane, Schotland. 
 

Jeremy Clarkson 
Presentator “Top Gear” 

2005 

En hoe vernietig je zo’n ding? Hij is zo 
snel en wendbaar dat als je hem eindelijk 
hebt gevonden, hij al weer ergens anders 
is. Je richt je dieptebommen of torpedo's 
op iets wat zich niet meer op die plek 
bevindt. 
 
Ik zal je 
een voor-
beeld 
geven 
van hoe 
stilletjes 
die boten 
zich 
voortbe-
wegen: 
een 
Ameri-
kaanse 
onder-
zeeboot 
heeft ooit 
veertig dagen lang een Russische boomer 
gevolgd zonder opgemerkt te worden. Je 
zult bijna zes weken lang een schaduw 
hebben en daar niets van af weten. In fei-
te wist je tijdens de Koude Oorlog alleen 
dat je een hunter-killer aan je kont had 
wanneer hij je per ongeluk ramde. Sinds 
1967 zijn er elf botsingen geweest tussen 
Russische, Amerikaanse en Britse onder-
zeeboten. Een Britse onderzeeboot kwam 
een keer terug in zijn haven met een 
boeg die gepolijst was door een Russi-
sche scheepsschroef. 
Godzijdank is het slechts één keer voor-
gekomen dat een atoomduikboot zijn tor-
pedo's in woede heeft afgevuurd. En ja, 
dat was een Britse. Dat was nadat de Ar-
gentijnen het land van mevrouw That-
cher waren binnengevallen. 
Toen de Argentijnse, lichte kruiser, 
Belgrano geraakt werd door twee torpe-
do's uit de snuit van de Conqueror, een 
Britse hunter-killer, zetten de vijandelij-
ke escorteschepen meteen de jacht in. Na 
pakweg acht kilometer zaten ze al met de 
handen in het haar. De boot van de Royal 
Navy was ongezien naderbij geslopen, 
had zijn torpedo's ongezien afgevuurd en 
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Zo af en toe verschijnt er een boek over 
onze onderzeeboten. Sommigen bereiken 
een groot publiek en worden uitgegeven 
via gerenommeerde uitgevers. Als voor-
beeld hiervan zijn de boeken van Jaime 
Karremann “In het diepste geheim”, en 
“Orka”. Maar zo af en toe verschijnen er 
ook boeken die uit de memoires van een 
opvarende worden geschreven en in klei-
ne oplage worden uitgegeven.  
 
Het boek “van Nieuw Guinea naar 
Nieuw Guinea” is geschreven door opper
-telegrafist J.R.C. van Wilsem in 1965. 
Later heeft zijn achterkleinzoon, ook een 
marineman, het boek als eerbetoon aan 
zijn overgroot opa, herschreven en uitge-
geven. Het is een mooi boek geworden 
met een persoonlijk verhaal voorzien van 
mooie foto’s, tekeningen en documenten. 
Het is hardcover geprint op dik papier.  
 
De tekst op de cover luidt: 
In dit verhaal neemt de oppertelegrafist 
van Wilsem ons terug naar eind 1941. 
Nederland is al gecapituleerd, maar Ne-
derlands-Indië heeft zich nog niet over-
gegeven. De bemanning van de Hr.Ms. ) 
20 en de O 15 patrouilleren geregeld de 
Indische wateren, voorbereid op de strijd. 
 
Als Japan echter de oorlog verklaard aan 
de geallieerden gaat de O 20, met van 
Wilsem aan boord, diep de vijandelijke 
wateren in. Wanneer ze in een langdurige 
strijd raken met Japanse onderzeebootja-
gers raakt de O 20 in een kritieke toe-
stand. Noodgedwongen wordt besloten 
het schip tot zinken te brengen. De be-
manning verlaat de O 20 , waarna de on-
derzeeboot neerstort op de zeebodem. 
Met de bemanning zonder boot zijn ze 
overgeleverd aan de wil van de Japan-
ners. Zo begonnen jaren van leed als 
krijgsgevangenen onder het Japanse be-
wind. Ze werden verplaatst van kamp tot 
kamp; van Zuid-Azië door tot aan een 
werkkamp in Japan waar ze tot het einde 
van de Tweede Wereldoorlog zouden 
verblijven. Van Wilsem beschrijft in dit 
verhaal het dagelijkse kampleven en de 

groeiende wanhoop onder de “prisoners 
of war”, die van alle verschillende natio-
naliteiten de kampen binnen kwamen. 
 
Mocht u interesse hebben naar dit boek. 
Kunt u contact opnemen met  
Hans Vreeburg (de achterkleinzoon) via  
hansvreeburg@outlook.com. 

Opper-Telegrafist Hr.Ms. O 20 
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4 mei — Herdenken VLOP 

Beste nabestaanden, oud-collega’s, nog 
actief dienende collega’s en alle andere 
belangstellenden, lieve mensen, 
Herdenken doe je samen. Herdenken 
brengt mensen samen. Dat moet dit jaar – 
hoe jammer dat ook is – op een andere 
manier dan we gewend zijn. En dat is 
niet fijn. 

Maar daarom hoop ik ook – en daar doen 
wij ons uiterste best voor – dat we ons 
vandaag op deze 4 mei-herdenking, toch 
met elkaar verbonden voelen. U, jij, jul-
lie, thuis. Die grote en hechte groep van 
mensen rondom de onderzeedienst van 
toen en van nu, en wij hier op steiger 19 
in Den Helder. 
 
Ook al zijn we vandaag niet bij elkaar 
gekomen en kunnen we elkaar niet fysiek 
ontmoeten, toch weten we dat we on-
danks de afstand samen-zijn in onze ge-
dachten en herinneringen, in ons stil 
staan en stil zijn bij hen die het leven 
voor ons en onze vrijheid gegeven heb-
ben. 
 
Zojuist zijn hier weer de bloemenkransen 
gelegd bij het voor jullie zo bekende mo-

nument van de Onderzeedienst. En ook 
al kan iedereen dat deze keer alleen via 
een scherm zien, wij doen dat met u, met 
jou, met onze onderzeedienst-
gemeenschap in gedachten. Juist in deze 
vreemde tijden is dat goed om nog eens 
extra te benadrukken. 
Want in je eentje herdenken, kan een-
zaam maken. 
 
Daarom gaat de herdenking hier op de 
steiger wel ‘gewoon’ door – en delen we 
zo goed als dat gaat dit bijzondere mo-
ment. Het is onze plicht. Want herdenken 
doe je samen. Hoe verschillend onze ver-
halen ook zijn, op welke manier wij ook 
verbonden zijn met de namen hier op het 
monument. 
 
We blijven herdenken. We blijven stil 
staan. We blijven de namen en hun le-
vensverhalen hooghouden. 
 
Van de Joods-Italiaanse schrijver Primo 
Levi, Auschwitz-overlevende, komen de 
woorden dat het met de jaren steeds 
vreemder en ook moeilijker wordt om te 
spreken over de oorlog en de verschrik-
kingen zoals hij en miljoenen anderen die 
meemaakten. Dat zal voor u vast herken-
baar zijn. Maar, zo schreef Levi, ‘we 
voelen dat als onze plicht en tegelijk als 
een risico’. 
 
Misschien kunnen sommigen onder ons 
daar wel iets van meevoelen. Want er is 
inderdaad het risico dat je niet meer be-
grepen wordt. Dat je letterlijk uit de tijd 
gevallen bent. Dat er niet meer naar jou, 
en naar de verhalen geluisterd wordt. Of 
dat nu over de kampen gaat of over de 
inzet en de offers van de mannen aan 
boord van onze onderzeeboten. 
 
Maar tegelijkertijd moet er geluisterd 
worden. Hoe ongelooflijk en hoe onvoor-
stelbaar het ook was. Nog eenmaal Levi: 
‘het is gebeurd en het kan dus weer ge-
beuren; dat is de kern van wat we te zeg-
gen hebben’. Als plicht, en hoe risicovol 
dat dan maar is. 
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Over risico’s gaat het ook in onze tijd 
heel erg vaak. U merkt dat zoals vrijwel 
iedereen dagelijks. En de reden dat we de 
herdenking bij het Onderzeedienst-
monument nu op deze manier houden, 
heeft daar ook alles mee te maken. Uit 
zorg voor elkaar. Voor u, en voor onze 
mannen en vrouwen die ook vandaag de 
dag aan boord stappen om te doen wat 
moet gedaan, om te gaan waar anderen 
niet gaan. 
 
Maar we nemen dus niet alleen de plicht 
op onze schouders om te herdenken – 
juist nu – maar we nemen ook het risico 
om te blijven spreken over de daden en 
de lotgevallen van de bemanningen van 
de 7 boten hier op het monument en van 
de 82 mannen die op andere plaatsen hun 
leven lieten. 
 
Want hoe vreemd het ook mag klinken 
en hoe verder terug in de tijd, het is ge-
beurd en het kan dus weer gebeuren. 
 
Gelukkig hebben wij nu nog steeds de 
vrijheid om daar bij stil te staan. Ook al 
zijn we apart van elkaar, maar niet al-
leen. En daar doet geen anderhalve meter
-regel iets aan af, geen lock-down houdt 
dat tegen. 
 
Gelukkig hebben we daar monumenten 
als deze voor, ook al is het leeg net als op 
zoveel andere plaatsen vandaag in Ne-
derland. Hebben we deze rituelen – op 
zichzelf gezien vreemde handelingen – 

maar zo vol van betekenis.  Ze dragen 
ons door de tijd. 
En als er dan iets is wat ik hoop dat deze 
plicht en dit risico tot herdenken en blij-
ven spreken met ons doet, dan is dat het 
ons vertrouwen geeft. Ja, ‘het is gebeurd 
en kan dus weer gebeuren’, maar niet zo 
maar. En dat wij vertrouwen dat eens, 
ooit, vrede het laatste woord zal hebben. 
En zo’n vertrouwensvolle houding zou 
zo maar eens besmettelijk kunnen blijken 
te werken, in een wereld zoals de onze. 
Een wereld die dat nodig heeft. Dank u 
wel.  
(gebed, nav. 
www.alexanderveerman.wordpress.com/201
5/05/04/gebed-op-4-mei/) 

 
God van vrede, 
 
De stilte resoneert in onze oren 
De stilte van gedenken 
De stilte van het gemis 
De stilte van de pijn, het verdriet 
De stilte om het onbegrijpelijke waartoe 
we als mensen in staat zijn 
De stilte om de ongelofelijke moed van 
gewone mensen die hun leven hebben 
opgeofferd om anderen de vrijheid te 
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schenken. 
 
God van recht en gerechtigheid 
 
We bidden U om alle slachtoffers en hun 
nabestaanden die zich ingezet hebben 
voor de strijd tegen de overheersers, hier 
in Europa, in voormalig Nederlands-
Indië, waar dan ook in de wereld 
 
Voor de militairen 
Voor de verzetsmensen, mannen en 
vrouwen 
Voor de burgers die ingezet werden voor 
bepaalde taken 
We bidden U of we hun nalatenschap 
hoog in ons vaandel mogen houden 
 
En als wij deze mensen voor uw aange-
zicht gedenken, bidden we U ook voor al 
die militairen die zich waar dan ook in 
onze wereld zich inzetten voor vredes-
missies, en soms met hun eigen leven de 
prijs betalen. 

 
We bidden U voor alle mensen die zich 
inzetten voor de strijd voor recht en ge-
rechtigheid. 
 
We bidden U om moed en kracht dat wij 
ook zelf strijders voor gerechtigheid mo-
gen zijn. 
 
God van ontferming 
We bidden U dat wij met uw ontferming 
naar onze naasten mogen kijken 
Dat wij onze vrijheid en vrede durven 
delen 
Dat wij uw vrijheid waard mogen zijn 
 
Amen. 

 

Stefan Dijkhuizen 

Vlootpredikant Onderzeedienst 
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Van 1948 tot 1962 was het gebied een 
Nederlandse kolonie onder de naam Ne-

derlands-Nieuw-Guinea. De 
Indonesische president Soe-
karno wilde echter dat het 
gebied deel ging uitmaken 
van de republiek Indonesië, 
en probeerde dit te realise-
ren via de Verenigde Na-
ties. Toen de diplomatie 
faalde, zette Soekarno in op 
een militaire actie om Irian 
Barat, Nieuw Guinea af te 
pakken van Nederland.  
 

Op 19 december 1961, kondigde hij 
"Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) 
aan, waarin de opdracht was: voorkom 
de vorming van de vazalstaat genaamd" 
West-Papua", laat Sang Merah Putih 
(Indonesische vlag) wapperen op het 
grond gebied van Nieuw Guinea alsook 
een prelude tot propaganda aan het volk 
voor een nationale ontwakening voor het 
beschermen van de eenheid en onafhan-
kelijkheid van Indonesië. 
 
De Operatie werd ondergebracht bij Ko-
mando Mandala Pembebasan Irian Barat 
(Mandala Commando voor de bevrijding 
van Irian Barat), onder leiding van Ma-
joor Generaal Soeharto. 
 
Om het gebied te verkennen alsmede de 
kracht van de vijand te testen lanceerde 
het KMPIB verscheidene infiltratiemis-
sies. Een van die missies genaamd 
"Operasi Tjakra II"  werd uitgevoerd in 
de tijdspan van 15 t/m 26 augustus 1962.  
 
Voor deze operatie stelde de Indonesi-
sche marine drie onderzeeërs beschik-
baar (Nagarangsang, Trisula, Tjandrasa) 
van de Whiskey-klasse. Deze onderzee-
ërs waren gekocht van de Soviet-Unie en 
arriveerde rond de kaap van Surabaya 
eind 1959. Als onderdeel van de eerste 
opbouw van de zeemacht ontwikkeld 
door het trio van KSAL (Kepala Staf An-
gatan Laut/ Generale Staf van de Indon-
sische Marine) 

Falende Sabotage Acties 

Indonesië koos voor de Soviet-Unie om-
dat toenadering naar de VS telkens faal-
de, door toedoen van Nederland. Hoewel 
de Soviet-Unie verscheidene types on-
derzeeërs had, werd alleen de Whiskey-
klasse verkocht aan bevriende landen. 
 
In Operasi Tjakra II hadden de drie sche-
pen elk een ander gebied van infiltratie. 
Hoewel allen toch in de Tanah Merah 
baai. De KRI Trisula had de verst afgele-
gen infiltratiepunt vanwege dit vertrok 
dit schip ook eerder dan de rest. Nadat 
het bevel was ontvangen van de Koman-
dan Kesatuan Kapal Selam 15 
(Commandant Onder-
zeeers eenheid-15) ko-
lonel RP Poernomo op 
15 augstus 1962. Be-
vool Majoor (Laut/
Zee) Teddy Asikin Na-
taatmadja de beweging 
van het schip KRI 
Trisula (402) richting 
de baai van Tanah Me-
rah, Papua. Het vertrek 
van de onderzeeër 
Trisula was de start 
van Operasi Tjakra II, 
met het schip kwamen 
verscheidene strijd-
groepen van DPC mee
(Datesemen Pasukan 
Chusus/ Detachement 
Speciale Troepen), 
RPKAD (Resimen 
Pasukan Khusus Ang-
katan Darat /Regiment Speciale Troepen 
Indonesische Landmacht) en een team 
ambtenaren.  
 
"De Troepen varende met de schepen 
KRI Trisula en KRI Nagarangsang had-
den de taak het uit voeren van sabotage 
tegen de Nederlandse bezetting in de om-
geving van Hollandia-stad en rondom het 
vliegveld Sentani" schrijft Atmadji Su-
markidjo in het boek Mission Accompli-
shed: Misi Pendaratan Khusus oleh Ka-
pal Selam KRI Tjandrasa. Tijdens deze 
actie maakt het team ambtenaren de be-

Soekarno 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bronvermelding#Bron_gevraagd
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volking gereed voor hun aandeel in de 
maatschappij en plaatselijke regering. 
 
Vanuit de thuisbasis Teluk Kupa-Kupa, 
Halmahera, bewoog de KRI Trisula 70 
graden naar het Oosten. De route diende 
echter naar het noorden aangepast te 
worden om te voorkomen dat de Trisula 
ontdekt zou worden door Neptune vlieg-
tuigen van Nederland die hun thuisbasis 
hadden op Biak. 
 
Lettu Dolf Latumahina, teamcomman-
dant DPC-2 RPKAD en zijn 14 leden 
tellende strijdgroep gingen mee met de 
KRI Trisula. Zij waren een samengestel-
de speciale eenheid uit vele die gevormd 
is uit het RPKAD voorafgaand aan de 
Irian Barat bevrijdingsoperatie. 
Elke eenheid had zo zijn eigen speciali-
satie. DPC-2 ontving haar training van 
Mayor Benny Moerdani, deze groep was 
speciaal opgeleid voor infiltraties vanuit 
een onderzeeër. 
 
Gedurende de zeereis, verbleven alle le-
den van eenheid DPC-2 in de boegbuis-

kamer met uitzondering van Dolf die zijn 
intrek had in de longroom. De meerder-
heid van de DPC-2 leden deden de tijd 
doden met het spelen van domino en het 
tappen van moppen samen met de be-
manning van de onderzeeër. 

Op het moment dat de KRI Trisula zich 
net ten noorden van Hollandia bevond 
maakte de onderzeeër een bocht richting 
het zuiden. Toen de zon begon te sche-
meren was de onderzeeër al dicht bij de 
kustlijn. Op een afstand van ongeveer 
drie mijl. De KRI Trisula begon met 
zichzelf te vertonen aan de bovenwereld 
en kwam boven water. De DPC-2 leden 
waren op dit moment zichtbaar zeer ge-
spannen. Nadat het luik openging, kwa-
men er twee rubberen boten uit die gelijk 
werden opgepompt, die vervolgens DPC-
2 naar het strand 300 meter verderop 
brachten. 
 
Eenmaal aangekomen werd er gelijk 
contact gezocht met de lokale bevolking. 
Niet lang na het contact leggen merkte 
de bemanningsleden van de Trisula een 
knipperend licht op vanuit het land. 
Commandant Asikin van de Trisula be-
vool hierop dat DPC-2 onmiddellijk 
moest terugkeren naar de onderzeeër. Op 
het moment dat er aan boord een discus-
sie werd gevoerd over het licht, kwamen 
twee Nederlandse Neptune’s aan en vlo-
gen om hun positie. 
 
Nadat DPC-2 weer aan boord was, begon 
de Trisula onmiddellijk te duiken tot een 
diepte van 150 meter. Vanuit de diepte 
bleek dat niet alleen Nederlandse vlieg-
tuigen achter hen aanzaten maar ook een 
destroyer van de Koninklijke Marine. 
Hierop dook de KRI Trisula dieper tot 
een diepte van 180 meter. Ongeveer twee 
uur later bevond de destroyer precies bo-
ven op het wateroppervlak waar de KRI 
Trisula zich schuil hield. Vervolgens 
vaarde de destroyer cirkels om de positie 
van de Trisula. 
 
''De onderzeeërbemanning hoorde met 
het blote oor de sirene van een Nederlan-
se destroyer die boven hen vaarde, alsof 
de destroyer al verklaarde dat de KRI 
Trisula door hem ontdekt was'' schrijft 
Sumarkidjo. De  Nederlandse schepen in 
het gebied waren de Hr.Ms. Evertsen en 
de Hr.Ms. Kortenaer  
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Ondanks dit alles wist de KRI Trisula 
zichzelf te verbergen in de diepte en rich-
ting het noorden te varen. Na het berei-
ken van de positie 2oLU, maakte de on-
derzeeër koers richting het westen naar 
de  thuisbasis. Ondanks het behouden 
thuiskomen, was de bemanning van de 
KRI Trisula teleurgesteld want op het 
moment van aanmeren in Teluk Kupa-
Kupa kregen zij te horen dat er een tijde-
lijke wapenstilstand was. 

 
Nadat Operasi Trikora eindigde, kregen 
de KRI Trisula en de andere onderzeeërs 
noch verscheidene opdrachten. Geduren-
de de regering Soeharto (zelf een TNI 
AD achtergrond), werd de focus verlegd 
op de opbouw van de Indonesische Land-
strijdkrachten. Vanwege dit 
kreeg de Indonesische Mari-
ne weinig aandacht van de 
regering uit en werd de KRI 
Trisula uit de vaart genomen. 
 
Infiltratiemissies zijn zeer 
gevaarlijke missies in een 
militaire operatie. Het risico 
om ontdekt te worden kan 
doorgaans fataal eindigen. 
Hoe zit dat dan met infiltra-
ties van strijdgroepen vanuit 
een onderzeeër? 
Toen de onderzeeër de infil-
tratiemissie uitvoerde in Ope-

rasi Trikora voor het afpakken van Irian 
Barat/Nieuw Guinea van Nederland op 
21 augustus 1962, werd die ervaring op-
gedaan door Kolonel (Pur) R. Soebagijo 
als lid van de bemanning van de onder-
zeeër KRI Tjandrasa-406. 
 
Zoals verteld in het verhaal van 
Soebagijo in het boek ''Kapal Selam In-
donesia'' (2008) dat geschreven is door 
Indroyono Soesilo dan Budiman. 
 
''Wij wilden graag vechten op dat mo-
ment.''  zegt Soebagijo. 
 
Na het volbrengen van een missie keerde 
de KRI Tjandrasa terug naar Halmahera 
om een nieuwe opdracht te aanvaarden. 
Namelijk het aan land brengen van een 
eenheid RPKAD( Resimen Para Koman-
do Angkatan Darat, tegenwoordig Ko-
passus) in het door Nederland bezette 
Irian Barat/Nieuw Guinea. 
 
De KRI Tjandrasa telde 61 bemannings-
leden en moest 15 soldaten van RPKAD 
overbrengen. Overigens waren er nog 
drie andere onderzeeërs die RPKAD 
groepen van dezelfde grootte moesten 
overbrengen. 
 
Na zes dagen reizen bereikten de vier 
zeemonsters het strand van Hollandia (nu 
Jayapura). In de nacht 20 augustus 1962 
om 22.00uur werd de landing ingezet.  



 

KRI TJANDRASA 
 
''Wij naderde het strand 
ongeveer om 21.00 uur. 
Op een afstand van 1,5 
mijl van de kust lagen 
we nog steeds verscho-
len in de zee. Nadat het 
veilig was verklaard, 
kwamen de rubberen 
boten eruit. Zij zouden 
de RPKAD eenheden 
aan land brengen.'' ver-
teld Soebagijo. 
 
Maar onheil naderde, 
plotseling werd de ach-
tersteven van de KRI 
Tjandrasa fel verlicht, 
het licht bleek afkom-
stig te zijn van een 
Neptune verkenningsvliegtuig van Ne-
derland. 
''Wij zochten de diepte gelijk op en ver-
wijderde ons van het strand.'' zegt 
Soebagijo. 
 
Omdat er haast bij gewenst was, was het 
niet mogelijk om de rubberen boot weer 
terug naar binnen te halen. Gelukkig was 
de RPKD nog niet ingestapt. 
De Tjandrasa dook snel naar een diepte 
van 30 meter. 
 
Nadat de situatie veilig was verklaard, 
begon de onderzeeër vaart te maken en 
nam de bemanning de periscoop ter han-
den om te kijken naar het wateropper-
vlak. Maar er viel niks meer te zien in de 
complete duisternis. Het bleek dus dat de 
rubberen boot bleef haken bij de peri-
scoop. Nadat de situatie weder veilig was 
verklaard werd deze weer aan boord ge-
haald. 
 
De tweede nacht werd de taak van het 
RPKAD hervat. Op die nacht was de zee 
rustig en waren er geen Nederlands ver-
kenningsvliegtuigen te bekennen. De 15 
soldaten van de RPKAD werden in de 

rubberen bootjes gezet en gingen stille-
tjes richting het strand. 
 
Na het bereiken van de aangewezen posi-
tie en het veilig verklaren van de positie 
vertrok de KRI Tjandrasa. 
 
“Selamat berjuang, semoga sukses.” 
''Succesvolle strijd gewenst, moge het 
succes hebben.'' geeft Letnan Soebagijo 
via de radio door. 
 
Van de vier onderzeeërs van de TNI-AL 
(Indonesische marine) die infiltratiemis-
sies uitvoerde, slaagde alleen de KRI 
Tjandrasa er daadwerkelijk in RPKAD 
aan land te brengen in Irian Barat/Nieuw 
Guinea. 
 
Vanwege dit kregen de 61 bemannengs-
leden van de onderzeeër KRI Tjandrasa 
de Bintang Sakti uitgereikt namens Pre-
sident Soekarno op 29 januari 1963. 
 
Bronnen: 
historia.id/politik/articles 
www.kompasiana.com/arien 

 
Vrij vertaald uit het Maleis  

Met dank aan Laurence Slaats 

PAGINA 17 



PAGINA 18 

Schoonschip 

Die zie je niet aankomen als professio-
neel schoonmaakbedrijf 
Ons schoonmaakbedrijf, en zeker onze 
calamiteitendienst, wordt overspoeld 
door telefoontjes met de vraag of we met 
spoed een ziekenhuiskamer, zorgapparte-
ment of compleet bedrijf of zorginstel-
ling willen desinfecteren. Maar de vraag 
of we een onderzeeër zouden willen ont-
smetten, die vraag zagen we niet aanko-
men...  
  
Het antwoord was natuurlijk positief. 
Want wij zijn een professioneel schoon-
maakbedrijf. En dat schoonmaakbedrijf 
Eresdé een dergelijke opdracht is gegund 
heeft te maken met het feit dat wij hier-
voor 'echte' specialisten in huis hebben. 
Zij doen op dit moment niet anders dan 
reiniging en desinfectie, maar zijn daar 
vanzelfsprekend ook voor opgeleid. 
  

De onderzeeër is intussen helemaal 
schoongemaakt en kan zich met gezonde 
marine mannen en vrouwen weer onder-
water gaan voortbewegen. 
  
Welkome afwisseling voor ons schoon-
maakbedrijf 
 
\Onze specialisten op het gebied van rei-
nigen en desinfecteren hebben de 
schoonmaak van de onderzeeboot als een 
welkome afwisseling ervaren. Want in de 
afgelopen tijd zijn onze medewerkers 
vaak niet meer alleen in een ruimte die 
ze schoonmaken, maar vooral blootge-
steld aan het beeld van ernstig zieke 
mensen. Lees ook: Met specialistische 
schoonmaak in frontlinie van bestrijden 
coronavirus. 
  
Het positieve aan deze uitzonderlijke 
klus is in de eerste plaats een compleet 

andere werkomgeving. En ten 
tweede, dat het specialistische 
team tevens een beeld krijgt van 
het werken aan boord van een 
onderzeeër. Ook al weten de 
professionele schoonmakers dat 
het ook hier om dezelfde reden 
gaat, namelijk een uitbraak van 
het coronavirus Covid-19. 
 

Bron: www.eresde.nl  
en Facebook 
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Indianen Verhalen 

IJzeren divisie 
Zoals elke zich zelf respecterende dienst 
in onze Koninklijke Marine, heeft ook de 
onderzeedienst een aantal sterke verhalen 
die sinds mensenheugenis de ronde doen 
en waarvan de betrouwbaarheid in de 
loop der jaren niet bepaald is toegeno-
men.  
 
Een dan deze verhalen wil, dat er in de 
vooroorlogse jaren—toen de Koninklijke 
Marine beschikte over een dertigtal on-
derzeeboten—in de Oost-Indische wate-
ren een “ijzeren divisie” rondvoer. Deze 
divisie bestond uit de oudste en kleinste 
onderzeeboten, die zich niet allen in een 
even blakende welstand van het materi-
aal mochten verheugen. Dit had tot ge-
volg, dat er een standaard order van 
kracht was, volgens welke volle kracht 
achteruit tijdens vaart op de dieselmoto-
ren alleen in noodgevallen mocht worden 
gevraagd. 

Nu wilde het geval dat tijdens manoeu-
vreeroefeningen boven water de fatale 
vergissing gemaakt werd om het voor-
oorlogse equivalent van FORM NINE en 
NINE FORM met elkaar verwisselen. De 
in kiellinie varende onderzeeboten ge-
hoorzaamden keurig netjes en in plaats 
van over bakboord weg te draaien van de 
modderbank die het vaarwater begrens-
de, draaiden ze over stuurboord de zach-
te modder tegemoet.  

De een na de ander kwam tot onvrijwilli-
ge stilstand en dat ontging de oplettende 
officier van de wacht op de laatste boot 
van de divisie niet. Met afgrijzen reali-
seerde hij zich wat er te gebeuren stond 
en deed het enige dat hij onder de gege-
ven omstandigheden nog kon doen: hij 
zette de telegrafen op volle kracht achter-
uit. 
 
De majoor-machinist die als “Hoofd 
Technische Dienst” fungeerde, leefde bij 
de gratie van zijn oren; - zoals zijn he-
dendaagse collega’s dat nog doen. 
Nauwelijks hoorde hij het alarmerende 
gerinkel van de telegrafen, of hij begaf 
zich met gezwinde spoed via de centrale 
naar de machinekamer. 
Zich nauwelijks de tijd gunnende om de 
uitvoering van de order te voorkomen, 
ging hij met één vloeiende beweging 
door naar de brug, om daar de mijnheer 
van de wacht in niet mis te verstane ter-
men te kennen te geven, dat volle kracht 
achteruit alleen in noodgevallen . . . . ; 
maar dat hoefde toen al niet meer. 
 
Meestal houden dit soort verhalen dan 
op, maar dit sterke verhaal heeft nog een 
staartje: de ijzeren divisie kwam vrij ge-
makkelijk op eigen kracht weer vlot, en 
bleek bij dokking in Soerabaja geen 
schrammetje te hebben opgelopen. 
 
 
Drie claxons 
De order om onderwater te gaan werd—
en wordt—door de officier van de wacht 
doorgegeven aan de centrale met de 
woorden “drie claxons”. Pas daarna sluit 
hij de spreekbuis en doet het luik achter 
zich dicht, terwijl de boot begint te dui-
ken. Dit klinkt erg griezelig, maar is in 
werkelijkheid echt wel vertrouwd, want 
het duurt vrij lang, voordat het luik on-
derwater verdwijnt. 
 
Deze mening nu was ook één van de 
vooroorlogse commandanten toegedaan 
en hij vond het gewenst om van zijn ge-
loof in deze te getuigen. 
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Het schijnt begonnen te zijn met het 
kalm wegtellen tot 10, na de order “drie 
claxons”, voordat hij het luik sloot. Dat 
werd al snel vervelend en de daarop vol-
gende stappen werden er vele. De com-
mandant ging aan dek staan naast de to-
ren; gilde “drie claxons”, klom als een 
kat naar de brug en gleed door het luik, 
dat hij wel achter zich sloot. 

 
Van kwaad kwam erger, en het eindig-
de—volgens het verhaal dan altijd—met 
de dag, dat de commandant in zwem-
broek zich opstelde bij de geusstok. Van-
uit de starthouding brulde hij “drie 
claxons!” en sprintte over het voorschip 
naar de toren, beklom deze met aapachti-
ge behendigheid en was nog net voor het 
water bij het luik dat hij triomfantelijk 
sloot. Waarmee maar bewezen was, dat 
er meer tijd was, dan hij goegemeente 
altijd dacht . . . . . . .  
 
 
Muizen 
Bezoekers aan boord van onderzeeboten 
zijn altijd verbaasd over de compacte 
bouw en de grote hoeveelheid appara-
tuur, kasten en wat dies meer zij, die het 
inwendige vullen.  
Kijkend naar de opvarenden die zich in 
dit overvolle geheel bewegen en er door-
gaans niet altijd even brandschoon uit-

zien, volgt dan al gauw de min of meer 
bedekte vraag, of er nooit last wordt on-
dervonden van ongedierte. Dit roept dan 
het muisje in herinnering, dat aan boord 
van een van de T-boten een NATO-
oefening meemaakte. Op velerlei wijzen 
deed het van zijn aanwezigheid blijken, 
hetzij middels zijn al even minuscule U 
weet wel. Nadat de eerste golf van ver-
ontwaardiging wat geluwd was, volgde 
er bij de bemanning een vertedering.  
Liefderijk werden kaaskorstjes en ander 
in aanmerking komende spijzen voor het 
muisje gereed gelegd, dat naar ieders 
oprechte mening een luilekkerland be-
staan voerde. 
De verbijstering en verslagenheid waren 
dan ook groot toen de onderzeeboot na 
enkel weken in Rotterdam arriveerde en 
afmeerde aan de vertrouwde betonnen 
steiger in de Waalhaven.  
Wat gebeurde: nauwelijks lagen de tros-
sen aan de wal en werd de valreep uitge-
bracht, of als een pijl uit een boog schoot 
het muisje de wal op, want dat was geen 
muiswaardig bestaan.  
Vandaar, dat onderzeeboten nooit last 
hebben van ongedierte. 

Als u ook nog van dit soort verhalen 
kent, houdt de redactie graag een plaatsje 
voor u vrij. 

Redactie.. 
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Driekus Heij Toernooi  

OZD Golftoernooi afgelast 

Op woensdag 1 juli zou het Onderzee-
dienst Golftoernooi op de golfbaan van 
de Marinegolfclub "Nieuwediep" worden 
gespeeld.  

De huidige (17 mei) coronamaatregelen 
van defensie laten het spelen op deze 
baan nog niet toe. Ook voor de toekomst 
wordt verwacht dat dit slechts mondjes-
maat zal kunnen. Tevens is het de vraag 
of het clubhuis geopend mag worden. 
Daarom is besloten om het toernooi in 
2020 af te gelasten. 

De eerstvolgende mogelijkheid om de 
Driekus Heij Trofee te winnen zal 
woensdag 7 juli 2021 zijn. 

Gideon van Beek 

Beste allemaal,  
 
Helaas het bericht mogen ontvangen dat 
de jaarlijkse OZD golfwedstrijd Driekus 
Heij Trofee niet door kan gaan. 
Misschien stiekem ook wel verwacht. 
Wij zullen de trofeeën goed verzorgen en 
hopen volgend jaar deze te kunnen ver-
dedigen. 
Wij wensen u allen een goede zomer, 
vooral in goede gezondheid en graag tot 
ziens op 7 juli 2021. 
 
Hartelijke groeten, 
 

Trudy en Martin van den Berg  
Culemborg 
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Aankondiging Reünie Hr. Ms. Zwaardvis  
 
De mannen van de Zwaardvis gaan het weer proberen. Als het corona beleid het toe-
staat, wille we nog dit jaar een reünie organiseren. 
 

op zaterdag 10 oktober 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 meenemen. 
 
Opgeven voor 15 september 2020 
Hoe?: stuur een mail naar  

reuniezwaardvis@gmail.com 
 

Mocht het corona-beleid het weer niet toestaan om de reünie doorgang te laten heb-
ben, wordt net als de vorige keer het geld te4rug gestort. 
 

Berichten 
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