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We bevinden ons nog steeds in een peri-
ode waarin het dagelijks leven voor een 
groot deel wordt beheerst door Corona. 
Gelukkig hebben we vanuit de vereni-
ging nog geen ernstige berichten met be-
trekking tot Covid ontvangen. Binnen de 
Marine en de Onderzeedienst specifiek, 
zijn sinds de vorige uitgave ook geen 
nieuwe gevallen bekend bij de redactie.  
 
De Marine, en dus ook de Onderzee-
dienst, zorgen dat bemanningen in qua-
rantaine gaan voordat een boot naar zee 
vertrekt. Toch is er i.v.m. Corona ook 
deze keer weer een annulering van een 
reünie te lezen in het blad. De Zwaardvis 
reünie die in oktober zou plaats vinden 
wordt voor de 2de keer geannuleerd. De 
organisatie vindt het te onzeker om deze 
onder deze omstandigheden met de hui-
dige regelgeving door te laten gaan.  
 
We hopen dat onze eigen reünie, het be-
staansrecht van onze vereniging, volgend 
jaar weer wel door zal gaan. Het bestuur 
bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn om 
dit samen met de Onderzeedienst te vie-
ren.  
Volgend jaar, 2021, is voor de Onderzee-
dienst weer een bijzonder jaar. De On-
derzeedienst bestaat dan 115 jaar. De 
Onderzeedienst zelf wil daar wel weer 
een feestje van maken. Mogelijk kunnen 
we wat van onze activiteiten gezamenlijk 
vieren zodat de actief dienende en de oud 
onderzeeboot opvarende weer gezamen-
lijk het 115 jarig bestaan kunnen vieren. 
Dit was tijdens het 111 jarig bestaan in  
2017 een groot succes. We hopen dat 
we in de volgende editie van de KVO U 
hierover meer kunnen vertellen.   
 
Verderop in deze uitgave vindt U een 
mogelijkheid om een unieke whisky te 
bestellen, die speciaal voor de Onder-
zeedienst is gebotteld. Ik hoop dat deze 
info U op tijd bereikt, want 15 septem-
ber is echt de laatste mogelijkheid om 
deze te bestellen. Dit heeft alles te ma-
ken met de aankomende Brexit die han-
del met de Britten mogelijk bemoeilijkt.  

Vergaderen is ook lastig in deze tijd en 
bij de Marine zijn veel mensen, net als in 
de rest van Nederland, thuis aan het 
werk. Op verzoek van Umberto Tan 
heeft een aantal Marinemensen deel ge-
nomen aan een informatief programma 
over leiderschap in Coronatijd. Naast de 
CZSK, Admiraal Rob Kramer, neemt 
ook onderzeebootcommandant LTZ1 Jan
-Willem Vroegop, commandant van de 
Dolfijn deel aan deze discussie. De Dol-
fijn was de eerste boot die te maken 
kreeg met een besmetting van de beman-
ning. Deze uitzending is terug te zien als 
U de onderstaande link volgt. 
 
http://nhnext.nl/corona-marine 
 
Voor het vullen van uw blad blijft het 
wat lastig in deze periode. Helaas heb ik 
niet heel veel kopij ontvangen. Wel heb 
ik weer uit een rijk archief kunnen put-
ten. Zo staat er een stuk in uit een oude 
‘Alle Hens’. In 2009 ging de toen nog 
Hr.Ms. Zeeleeuw voor het eerst varen na 
de IPW. De heer Gerard Horneman, van 
de traditiekamer, heeft een mooi stuk 
aangeleverd over de O 15.  
 
We wensen U weer veel plezier met deze 
uitgave. En mocht U nog een mooi ver-
haal hebben over uw tijd op onderzeebo-
ten, dan houden we ons van harte aanbe-
volen om het voor U te delen met de le-
den. 
 

Namens het bestuur, 
De Redactie 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

 
18 maart 2020 R. Ruytenbeek 67 jaar  Plantation, Forida (USA)  
06 mei 2020 J.C.I. Landegent 96 jaar  Amsterdam 
14 mei 2020 E.A. Lelijveld           67 jaar   Julianadorp 
06 juni 2020 E.L. Eiling 72 jaar  Lelystad 
21 juni 2020 L.C. Theil 73 jaar  Den Haag 
30 augustus 2020 J.D. Wolff 87 jaar  Maasmechelen (BE) 
 

 
Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

 
In KVO 152 stond een fout.  Hieronder de juiste vermelding 

07 maart 2020  H. Mak van Waay    86 jaar  Voorschoten 

Contributie 
 

De minimale contributie bedraagt € 7,50 per 
jaar, buitenland leden € 10 per jaar i.v.m. de 
hoge porto kosten. 
IBAN: NL57INGB0003928464  
BIC: INGBNL2A 
 
Betaling dient voor 1 maart overgeschreven zijn, 
wil men als lid ingeschreven blijven. Zij die 
reeds lid zijn, krijgen in de december KVO een 
acceptgiro bijgesloten. 
 

Gironr vereniging: NL57INGB0003928464 
t.n.v. Onderzeedienst Reünistenvereniging 
Jolstraat 74    
1784 NL  Den Helder 
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Prudent Limit Of Endurance  

In het archief van de Traditiekamer On-
derzeedienst op Steiger 19 te Den Helder 
bevindt een verslag van een patrouille 

van één van de Ne-
derlandse onder-
zeeboten geduren-
de de Tweede We-
reldoorlog, Hr.Ms. 
O 15.  
Het is geschreven 
door de comman-
dant; van deze 
boot, de luitenant 
ter zee 1e kl. G. 
Quint (KMR). Hij 
was commandant 
van  6 april 1942 
tot 8 december 
1942.  Het is (na te 
zijn aangepast) 
gepubliceerd in het 
boek: De Neder-
landse Onderzee-
dienst 1906-1966, 
blz. 393 t/m 402.  
De samensteller 
van dit artikel, (G. 

Horneman, Traditiekamer Onderzee-
dienst), heeft dit verslag aangevuld met 
nooit eerder gepubliceerde foto’s en ge-
gevens die na publicatie van het boek De 
Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966 
bekend zijn geworden.  
 
"Laikt meer een Salvation Army dormito-
ry dan een selfrespecting submarine in 
wartime, c'dant”,  zei onze Canadese sei-
ner Hardy in zijn beste Nederlands, ge-
leerd in jaren trouwe dienst a/b Hr.Ms. O 
15, waarvan hij een onmisbaar inventaris 
stuk was geworden. Gelijk had de jon-
gen: de boegbuiskamer van onze 10-
jarige 600-tonner, zonder de vette reser-
ve torpedo's als "slapies" van aangren-
zende kooiraambewoners, was door de 
internationale timmerliedengroep van S 9  
met veel fantasie volgebouwd met tijde-
lijke, houten ledikanten. De schipper 
noemde het maar "de chambree" en dit 
puntmutsenwoord tekende zo ongeveer 
de gevoelens van de equipage.  

Toen werd er ook nog een RNVR Surge-
on a/b geplaatst en ofschoon deze bemin-
nelijke, gebaarde medicus aan de wal 
zeer werd geapprecieerd  ................. zijn 
komst aan boord werd gezien als een 
voorteken van groot onheil. De vele kis-
ten medisch materiaal, die hem vergezel-
den, deden een ernstige aanslag op de 
beschikbare (?) ruimte en lieten 's mans 
populariteit onder nul dalen. 
"Hospitaaltje onder water" werd het eind 
oordeel en het was mij gebonden aan de - 
"Strictest Secrecy to be observed until 
departure"- onmogelijk te zeggen, dat 
hiermede de van ouds bekende spijker op 
de kop werd geslagen. Daarentegen: de 
dokter werd verklaard als een man die 
ons psychologisch zou bestuderen tijdens 
een lange patrouille, die kisten als beho-
rend tot zijn onafscheidelijke uitrusting 
en die ledikantjes zouden iets te maken 
hebben met het overbrengen van gehei-
me agenten. 
 
Zo zat ik dus in mijn eentje op het pro-
bleem van "Operation FB", de oorzaak 
van deze ongewone vertoning. Om toen 
niet vermelde redenen, zouden er geen 
escorts beschikbaar zijn voor de supply-
vessel convooien tussen IJsland en de 
Russische havens. Daarom had de Admi-
ralty besloten die schepen maar als 
"independents" met 9½ knoop vaart al-
leen te laten varen, met 100 mijl onder-
linge tussenruimte op de koerslijn. Deze 
was zo ver mogelijk van de Duitse bases 
in Noorwegen gehouden: om de Noord 
langs de Oostkust van Groenland, bewes-
ten Jan Mayen eiland, dan langs de paral-
lel van 76° N om de Oost, juist vrij van 
Spitsbergen's Zuidkaap en benoorden 
Bereneiland. Tegelijk varen 4 Russische 
schepen in omgekeerde richting. Rescue 
Ships worden langs de route geposteerd 
"in case of ....". In het gebied tussen 
Groenland en Jan Mayen, met weinig 
kans op vijandelijke luchtactiviteit, wor-
den dit 4 A/S-trawlers. Maar in de 
"Spitsbergen-Bear Island-Horth Cape 
Area" zullen 2 onderzeeboten deze taak 
vervullen: Hr.Ms. O 15  tussen 005° en 
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011° oost en zover benoorden 74° N als 
nodig en mogelijk, HMS TUNA beoos-
ten ons gebied. So far so good.  

Maar toen kregen ‘Their Lordships’ toch 
enige buikpijn over de meerdere of min-
dere gezondheid van de hele operatie en 
kwam het geval weer voor een paar da-
gen in de lucht te hangen. Tenslotte pro-
duceerde Whitehall een serie welge-
meende waarschuwingen: 
- de trawlers dienden zich verre te hou-
den van het speelterrein van de onderzee-
boten; 
- deze laatste moesten een heel bijzonde-
re en voorzichtige procedure in acht ne-
men bij het benaderen van koopvaarders  
-vooral Russische-, die het allemaal wel 
geacht werden te weten, maar ........ tja;  
- de radioverbindingen in het Hoge 
Noorden onbetrouwbaar zijnde, zouden 
Broadcasts op allerlei extra frequenties 
vele malen worden herhaald; 
- herinnerd werd aan "the very rea1 dan-
ger of U-boats lurking in the vicinity of 
ships sunk; 
- uitgebreide regelingen waren uitgedok-
terd voor het geval dat het aantal survi-
vors de capaciteit van de onderzeeboten 
te boven zou gaan (60 gasten voor de 
TUNA, 36 voor O 15); 

- Primary consideration of C.O.'s at all 
times is safety of Submarine".  

Alles met het voorbehoud: "if practica-
ble".  

R.N. en Senior Officer S/M's in de Ad-
vance-Base, waar we nog meer goede 
raad uit Londen in de handen kregen ge-
stopt. Buiten werd meteen het gebruike-
lijk ceremonieel voor de trimduik in be-
weging gezet,  maar iemand zag een 
vliegtuig door de wolkenflarden naderen 
en drukte maar gauw driemaal op de 
claxon. "Plof" zeiden de kingstons en 
vents, "Boem" zei het torenluik en in de 
bekende mum (25 sec., sinds onze ver-
bouwing in Philadelphia ) zaten we on-
der de baren. Zulks tot grote verbazing 
van de medicus, die het allemaal maar 
raar vond en in de Centrale een ieder in 
de weg en op de tenen stond. Wij vonden 
het ook maar raar: de boot sjeesde door 
naar ernstige diepten met onhoudbare 
helling-voorover. Met alle-ampères-
achteruit en blazend waar geblazen kon 
worden, werd de terugtocht naar boven 
aanvaard. Helemaal niet volgens het 
boekje voor deze, met leegmaken wat 
labiele, boot. Daarbij dan nog de nood-
zaak de Luftwaffe tot de tanden gewa-
pend -zij het ongewild- te ontmoeten, dus 
40mm Vickers in alle glorie omhoog. Zo 
kwamen we in wolken spuitwater en met 
spectaculaire slagzij onder de ogen van 
de bevriende "Catalina", die met interes-
se en onverholen nieuwsgierigheid rond 
ons cirkeltjes hing te draaien. We hielden 
de eer aan ons, wisselden wat Recogni-
tion Signals, keken de trim nog eens 
goed na en deden het toen wat bezadig-
der over. Daarna, dived by day, koers 
naar Aalesund (62o-30’N en 005o-40’O). 
Daar zouden we eerst een paar dagen een 
bezoek brengen  "to shake down", om op 
het startschot van onze klanten uit de IJs-
landse Hvalfjord te wachten en om mis-
schien en-passant nog een graantje mee 
te pikken. Ofschoon deze graantjes wel 
erg dun gezaaid leken, gezien de "targets 
limited to Cruisers and above". De 
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Tweede Officier en ik hadden deze buurt 
al eens eerder in het periscoop-oog van  
Hr.Ms. O 14 gehad, dus zou de landfall 
wel een simpele zaak zijn, zonder die 
zoekplaatjes, zo wel bekend bij alle oor-
logspatrouilleurs op de Noorse kust, 
waarbij dan de vraag rijst of die tjot-in-
het-maanlicht nu een eiland-op-de-
voorgrond of een berg-in-het-achterland 
is. De onderwatervrede werd dan ook 
door niets verstoord, totdat -na dagwor-
den- het vertrouwde kustgebied in onze 
afwezigheid bleek te zijn verrijkt met een 
gevarieerde collectie boeien. Enig plotten 
in de kaart bracht al ras het inzicht dat dit 
een Approach Channel moest zijn. En 
dus de conclusie: de schooiers hebben 
hier een mijnenveld gelegd. De nautische 
intellectuelen gingen, elk gewapend met 
de kaart, haastig in individuele retraite en 
kwamen tot de eensluidende conclusie 
dat dit veld beslist benoorden de boeien-
lijn moest liggen. Getroost hielden we 

ons bezuiden de lijn op, totdat de volgen-
de dag de vissersvloot naar buiten kwam 
en met angstvallige schroom de noord-
kant van de boeienlijn hield. Kennelijk 
dachten Kriegsmarine en wij dus ver-
schillend over de plaats van mijnenvel-
den, zodat wij ons met discrete haast 
naar de andere kant van de boeienlijn 
spoedden. Dat leverde daarna natuurlijk 

weer diepe ellende op met het misvaren 
van vissers en van hun netten en met op-
luchting werd dus die avond 27 oktober, 
het startsein voor "FB" uit de radio geto-
verd. Na donker boven water, de brug 
ontdaan van al het vistuig dat we toch 
nog verzameld bleken te hebben en op 
naar de spitse bergen van Spitsbergen! 
Gesprekken over ijsberen die daar wèl, 

en pinguïns die daar niet zijn. Ook een 
gedachtewisseling met de Chef, in het 
genre van: "hoe lang zullen we er blij-
ven?". Dat was door de Admirality pre-
cies voorgeschoteld: "until the prudent 
limit of endurance”. Met andere woor-
den: zoek het zelf maar uit, zorg vooral 
dat je geen brandstof tekort komt, maar 
thuiskomen met wat veel olie is ook niet 
populair. Op papier zou de 1000 mijl te-
rugreis een 12 ton vragen. Aan de andere 
kant: november en de Noorse kust van de 
Atlantische oceaan. We besloten 100% 
reserve te nemen, dus als we hoofdtank 
III, reserve brandstof tank, van zijn 40 
ton zullen hebben ontdaan, houden we 
net de brandstofsectie ad 23 ton over en 
gaan we om de Zuid. We waren blijkbaar 
weer eens alleen op zee en arriveerden 2 
dagen later, geholpen door een zuidwes-
terstorm in de rug, in ons patrouillege-
bied na een eventless passage. "It is desi-
rable that submarines keep a surface pa-
trol as much as possible" (ook alweer in 
verband met die onzekere radio) en we 
wilden het wel zo lang als mogelijk met 
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ons rantsoen van 40 ton on brandstof uit-
zingen. Aan de andere kant: liggen-
drijven is niet gezond in oorlogstijd, dus 
tuften we maar met een 6 knopen in ge-
mengd-bedrijf zo'n beetje zigzaggend 
rond.  

Trimduik elke ochtend tegen dagworden, 
motto "je kan nooit weten". Koud was 
het wel, maar- geen blaasje wind en dus 
best te harden zonder ons als eskimo's in 
te hoeven pakken. Een luie lange dei-

ning, een zee met soms een snufje ijslol-
ly hier en daar, 10 uur zonsopgang, waar-
na de zon zo'n beetje langs de kim schar-
relde en om een uur of vier was het al-
weer bekeken met de "dag". Een 
zicht ........ met een kim zo scherp als een 
mes, waartegen elke meeuw haarscherp 
stond afgetekend. Ook de vliegtuigen 
(drie stuks), die we er soms moeizaam 
boven uit zagen klimmen. Kennelijk was 
dit wel een achtergebleven gebied van de 
Luftwaffe: met open drijvervliegtuigjes, 
tweedekkers, vlogen die lieden daar in de 
koude. ‘Heinkel-59’, zei de dokter na 

lange studie in de boeken. Volgens ons 
leken ze veel op overjarige brikjes van 
"De Mok".  

De eerste week was zonder veel emoties, 
om niet te zeggen: stomvervelend. We 
hannesten maar zo'n beetje doelloos 
rond, wachtend op dingen die wel of niet 
komen zouden. Elke nacht een nieuw 
programma van cinerama-technicolor-
Noorderlicht, geluidloos zwaaiend en 
wapperend in de ruimte, waaraan de uit-
kijken zich immer weer vergaapten en 
dan met eentonige regelmaat dienden te 
worden gewezen op de gevaren, die 
overal konden dreigen. Alleen de dok-
ter ....... , verre van ons onder de psycho-
logische loep te houden, waren wij het 
die hèm geestelijk dienden bij te staan. 
Het onwennige onderzeebootbestaan 
dreef hem zachtjes tot inwendig opgepot-
te razernij en omdat er -gezien de prak-
tijk tot dusver- toch niet veel loos was, 
zetten we hem als therapie overdag in de 
uitkijkdienst, waar hij ieder periodiek de 
stuipen op het lijf joeg met spookperisco-
pen en idem bellenbanen. Tot de middag-
stilte van 5 november wordt verscheurd 
door een gillende alarmsirene, ratelende 
telegrafen, roer aan boord en plots uit 
hun langzame sluimer losbarstende die-
sels. Snoekduik door de deur naar de 
centrale, laddertje op en net op tijd om 
op twee scheepslengten dwars aan stuur-
boord een bellenbaan te zien voortschui-
ven op tegenkoers. De rakker, gelukkig 
tijdig gezien door de Derde Officier en 
niet door de ongeloofwaardige medische 
uitkijk. Aan het begin van de baan kwiek 
eronder en meteen door naar 40 meter 
teneinde beneden de dieptestelling van 
amice’s torpedo’s te verblijven. Geruis-
loze vaart en grote oren aan de geruispei-
ler. Gepaard aan bepaalde woorden over 
het artikel Asdic, waarvoor Philadelphia 
Navy Yard wel een mooie schoen aan de 
gootkiel had gefabriceerd, doch waarvan 
alle elektronica ons nog niet deelachtig 
zijn geworden. De "U", ook niet van gis-
teren, houdt zich echter muisjesstil. We 
horen slechts het oorverdovend gekreun 
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"AAA 73 N AND ............" 
"AAA SSS 74 ..........." 
 
Veel menselijke ellende en doodsnood 
schuilt er in deze en andere, verminkte of 
afgebroken berichten, die bij ons binnen-
stromen en waarop we geen enkele actie 
mogen en kunnen ondernemen. Op zijn 

gunstigst lijkt Operation-FB nog maar 
aan een zijden draad te hangen; het enige 
lichtpunt is, dat al een serie schepen 
voorbij het gebied is, waar nu Luftwaffe 
en U-boten gezamenlijk de vrijwel weer-
loze koopvaarders te lijf gaan. Admiralty 
verlegt de W-O route nog een 60 mijl 
noordelijker: 77o N.  ). Gefrustreerd blij-
ven we in ons gebied varen, kruipen zo-
ver om de Noord als we mogen  ("to 
remain at 30 miles off the shipping route, 
unless proceeding to a rescue"), vangen 
enkele noodseinen op van  aangevallen 
koopvaarders beoosten Spitsbergen waar 
helemaal geen Rescue Ships zijn en waar 
de operatie dus blijkbaar óók al helemaal 
verkeerd zit en zien nog enkele van onze 

en gestamp van één onzer koopvaarders, 
die vanaf grote afstand de hele Poolzee 
met een unieke gelegenheid tot peilen en 
slagentellen vult. We gaan er dus maar 
weer uit om de Heinrich geen kans tot 
een ontsnapping aan de oppervlakte te 
geven, varen tot donker verwoed zigzag-
gend rond met veel vaart ten koste van 
veel olie en gaan na donker worden on-
derwater in de hoop hem te horen als hij 
bovenkomt om batterij te laden. Maar 
ook dat mocht niet zijn en tenslotte dus 
maar ongetroost naar boven, waar Rugby 
ons overlaadt met een mandvol broad-
casts. Na verloop van decoding-uren 
komt Hardy met de oogst, pikt er één uit 
en zegt: "Here's noos for ye, Cap'n". Het 
onwezenlijk verre Whitehall vertelt ons:  
 
"IT IS APPARANT THAT ENNEMY IS 
AWARE OF THE PASSAGE OF INDE-
PENDENT SHIPS. IT MUST THERE-
FORE BE ASSUMED THAT ENEMY 
SUBMARINES WILL BE OPERATING 
IN BEAR ISLAND/SPITSBERGEN AREA 
X 1405A/6” 
 
“Jewel”, zeggen we, “you’re telling me”. 
“CHUMLEIGH SOS STRUCK REEF 
SOUTH OF SOUTHCAPE SPITSBER-
GEN X MAKING WATER RAPIDLY” 
valt uit de radiohut. Zuidkaap ligt een 
dertig mijl benoorden de route en s.s. 
Chumleig heeft het blijkbaar wat te krap 
genomen op een onzuivere bestek. Colle-
ga-buurman TUNA heeft hiermede zijn 
eerste klant, zeggen we wat lichtvaardig. 
In de hoop dat hij assistentie erbij zal 
willen hebben, knabbelen we vol afgunst 
aan de meridiaan, die ons beider gebied 
scheidt. 
 
Als we van HMS TUNA echter niets ho-
ren, verhuizen we gezwind naar de wes-
telijke grens van ons terrein, want aan de 
Groenlandse kant is ondertussen de dui-
vel los:  
 
"AIR ATTACK 75-30 x 02-20 AAA"  
"W.CLARK TORPEDOED 75-30 X 27(?) 
-20 SSS"                   ) 
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zorgenkinderen langs de kim schuiven. 
Soms compleet met rookpluim, alsof er 
geen kwaadwillende dwarskijkers be-
staan. We komen op ons Noordelijkste 
punt: 800 mijl van de Pool. De Tweede 
Officier is de artiest van het gezelschap 
en aan hem dus de taak een toepasselijk 
embleem voor deze rit te produceren: 
compleet met spitse bergen, ijsschollen, 
noorderlicht en ijsbeer. Onverwachte 
moeilijkheid: de man heeft zijn jeugd in 
de Oost doorgebracht, daarna zijn opvoe-
ding blijkbaar veronachtzaamd en nooit 
een ijsbeer opgezocht in Artis. Het wordt 
hem uitgelegd en het resultaat is een re-
delijke beer op een ijsschots, met de 
rechtervoorpoot aarzelend de watertem-
peratuur voelend. Iedereen heeft er vrede 
mee. Dan, 9 november, produceert HT 
III zijn laatste slok olie. Wij zijn aan on-
ze Prudent Limit. Het weer is nog onbe-
wogen en in gedachten zie ik ons met 15 
ton olie in Lerwick arriveren. De verlei-
ding is groot er nog wat dagen aan te 
knopen, maar de zaak is eenmaal over-
wogen en beslist en daar houden we ons 
aan: Koers 190.  
De volgende dag is het meteen mis: we 
lopen in een loeiende Zuid-Wester. Links 
en rechts bevriest de zaak en enigszins 
behoorlijk vaart houden is er niet meer 
bij. Zo zal het veel lange, heel lange, da-
gen blijven, waarbij we van de ene diepe 
depressie met telkens weer in de nog die-
pere zuster rollen. Onze wereld krimpt 
ineen tot een klein stuk woeste zee met 
een eindeloze opeenvolging van voort-
schuivende massieve, witgetopte, water-
bergen. De witte krullers waaien er af tot 
voortgezweepte watervlagen, die één 
worden met het lage, jagende wolken-
grauw. Moeizaam klimt de O 15 elke 
waterberg op, steekt boven zijn neus er 
uit en smakt dan voorover. De schroeven 
komen vrij en de diesels slaan loeiend 
door met veel te hoge toeren. Dan schui-
ven we de andere zijde van de waterberg 
af, de achterkant, die er zo bedrieglijk 
glad uit ziet. Maar tegelijk rijst de vol-
gende watermassa hoog voor ons op. Zo 
hoog, dat we zeker zijn, dat deze keer de 

boot het zo meteen niet zal bolwerken in 
de donkere diepte van het waterdal, niet 
tijdig zal kunnen rijzen, door de waterlast 
zal worden overspoeld en in de diepte 
worden weggedrukt. Het voorschip 
schuift onhoudbaar de waterberg in en 
dan voltrekt zich het wonder: hoe de boot 
er net niet onder doorgaat, maar rijst en 
zowaar alweer op weg is, berg op. Totdat 
er opeens een paar kanjers voor ons op-
rijzen, een beschermende hand doet een 
snelle greep naar de telegrafen, maar 
toch verslikt de boot zich. Een harde 
dreun, een zwiepende boot, groen water 
overal, ravage in de verblijven en "Nou, 
nou" van sommige slachtoffers. We kun-
nen niet verder zien dan de eerstvolgende 
waterberg, niet verder denken dan het 
daarachter wachtende, diepe golfdal. Het 
komt bij niemand op, dat er tegelijk toch 
ook ergens een andere wereld bestaat. 
Een wereld, waar mensen in de zon zitten 
of zomaar lopen, met een paraplu, in 
neersijpelende regen. Waar mensen -
zoals- wij gewoon boodschappen doen, 
in een bus zitten of in een bioscoop. 

Moeizaam werkt de O 15 zich door de 
wilde waterwereld. De eerste dagen is er 
soms nog een wat twijfelachtig bestek, 
dat maar peuterstukjes in de kaart produ-
ceert. Over de 1000 mijl, die we moeten 
wegwerken en die we met 10-mijlsvaart 
in een 4½ dag dachten af te leggen, zul-
len we tenslotte ruim tweemaal zo lang 
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gaan doen. En dat dan nog, nadat we op 
de derde dag (die een behoud van nog 
geen 70 mijl oplevert ondanks slagen 
voor 8½) besluiten, dat het zó niet langer 
gaat en dat onze 100% brandstofreserve 
niet de endurance zal produceren die we 
in dit beestenweer nodig hebben om 
thuis te komen. Ook besluiten we dat in 
zulk weer niemand aan oorlogvoeren zal 
denken, of met andere woorden: pomp de 
hele trim maar uit de boot. Abnormaal is 
het, een "calculated risk". Wat het 
zwaarst is moet het zwaarst wegen: afge-
trimd halen we het in dit weer nooit van 
zijn leven, met de trim eruit en met wat 
Duitse medewerking misschien net wel. 
O 15 is voelbaar lichter en we lopen nu 
wat meer over de zee dan er pardoes 

doorheen. )  Belangrijker is we lopen 
werkelijk een wat redelijker vaart. Met 
"onderwaterbedrijf bedankt" is het maar 
onwennig op oorlogsterrein in een Cen-
trale te komen met lege duikroerstoelen, 
onbemande onderwaterposten en een ver-
laten roerganger die in zijn piere eentje 
zijn best doet om de gyro zo'n beetje in 
de buurt van de opgekregen koers te hou-
den. "Alarm" past hierbij beslist niet en 
dus krijg ik 's avonds beleefd bericht van 
boven of ik gauw naar "iets geks" wil 
komen kijken. Na verwerken van een 
beste stortzee in het luik, blijkt het inder-
daad héél gek: een licht, zo op 1 streek 
aan bakboord; afstand zoiets van een hal-
ve mijl. Helder is het licht, de vliegende 
stuifzeeën dimmen het nauwelijks. De 
koers die we sturen, is zowat de enig mo-

gelijke in de holle zee. Om op alles voor-
bereid te zijn, halen we Aldislamp, twee 
mitrailleurs en een paar reddingsboeien 
in de telkens vol plenzende kuip, waar 
het natte en duistere gedrang elke be-
schrijving tart. Snel nadert het licht, 
komt zo dichtbij dat het zichtbaar danst 
en slingert in de zeegang en de stuif zee-
ën telkens in een witte waas verlicht. Zó 
dichtbij dat we hopen dat wát er ook on-
der moge zitten, niet groot is, want an-
ders knetteren we er bovenop met de eni-
ge koers die we kunnen houden. Minde-
ren zoveel vaart als het koershouden toe-
laat. Aldislamp er op; niets te zien in het 
geweld van water, weer en wind. Het 
licht danst vlak langs ons. Stom schuift 
het ons op luttele meters voorbij en ver-
dwijnt meteen in een bui. Onder de om-
standigheden niets aan te doen we heb-
ben moeite genoeg ons eigen zaakje rei-
lend en zeilend te houden. Wat of het is, 
zo eenzaam op de Oceaan, een tweehon-
derd mijl bewesten de Lofoten? Een red-
dingsboot? Dit is vrijwel uitgesloten in 
deze positie en hoe dan dit ongetwijfeld 
elektrisch licht. Een of andere boei? 
Maar hoe dan de hoogte van dit licht - 
hoger dan onze ooghoogte- te verklaren. 
Onbevredigend, zacht gezegd. Het licht-
probleem heeft ons nog niet losgelaten, 
als de volgende ochtend om koffietijd 
toch de alarmsirene zijn hysterie botviert. 
Een hoogst onprettig geluid in onze -
noodzakelijkerwijs- onduikbare duik-
boot. Reden: een eenzame, koerskruisen-
de Focke-Wulff Condor, op koers oost 
kennelijk terugkerend van een lang-
afstand meteo vlucht. Onze brave 40 mm 
is uit zijn waterdicht nest al op weg naar 
boven, maar daar blijft het bij; ondanks 
"bijpassen tot op klap-druk" is de pneu-
matiek niet bij machte in het wild slinge-
rend en stampend schip de goede Vickers 
bij ons aan dek te brengen. Op zo'n 200 
meter hoogte schuift de imposante Con-
dor dwars voor ons over, afstand een 
paar honderd meter. De officier van de 
Wacht bekijkt hem door zijn kijker, leest 
zijn registratie nummer en zegt dat "er 
mannetjes voor de ramen zitten". Dat zal 
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ongetwijfeld wel zo zijn, maar of ze heb-
ben geen offensieve spullen meer aan 
boord, of ze slapen na hun lange oceaan-
vlucht. Of ze vinden het óók geen weer 
om wat te beginnen, dan wel denken dat 
we geen "O" maar "U" zijn. Hoe dan 
ook, onze bezoeker passeert statig, zegt 
boe  noch ba, En dat was dan weer dàt. 
Condors resideren op het vliegveld 
Trondheim en aannemend dat ze een 
"gründlich" bestek hebben, geeft deze 
ontmoeting ons tenminste enig idee van 
onze breedte. Met het bestek is het name-
lijk bepaald niet je-dat. We navigeren 
met een dagelijks in grootte groeiende 
mogelijkheidscirkel over de kaart en be-
ginnen er over te denken hoe we die 
moeten prikken in de niet zo wijde "gap" 
tussen de Shetlands en het mijnenveld 
daar beoosten. Ook zou het leuk zijn echt 
te weten hoe ver we eigenlijk zijn gevor-
derd, want de Chef kijkt zuinig als het 
woord "brandstofbestand" wordt ge-
noemd: brandstofpeilingen zijn onneem-
baar door de wilde rondedans van onze O 
15 in -ondertussen- de vierde diepe de-
pressie met "wind and sea to match". Pe-
riodiek steekt hij zijn vermoeid-grijnzend 
hoofd om de hoek van het gordijn en rap-
porteert met getemperde voldoening: 
"Verbruikstank bijgepompt en nog geen 
water!" Toch moet het gemeen knijpen 
met de olie, dus wordt de radio geacti-
veerd en vragen we Whitehall om een W/
T fix. Vragen staat tamelijk vrij, maar de 
radio-Duitsers zijn blijkbaar meer bij de 
pinken dan de Condors en hun onmiddel-
lijk storen is zo effectief dat er geen 

doorkomen aan is. Dus karren we 
maar door, gissend naar de grootte 
van het olieplasje in de sectie, tot-
dat op 17 november, 's ochtends 
tegen zessen, er een reuze klap is en 
ieder in de boot zijn trommelvlie-
zen als ballonnetjes voelt uitbollen. 
"Groene zee door het luik" denkt de 
M.K. en stopt onverwijld de die-
sels. De Centrale biedt een impo-
sant schouwspel: solide kolom zee 
door het ondertorenluik. De spreek-
buis spuit braaf mee. De elektrische 

radiatorkachels vullen het geheel met 
dichte stoomwolken en in de rode nacht-
verlichting is het een beste "Inferno". 
Dante is er niets bij. De boot valt dwars 
en sluitingen in diverse schakelkasten 
produceren een vuurwerk- en stankbij-
drage. Vloerplaten scheren als Gillette-
mesjes door de zee, die lustig in de Cen-
trale rondzwiert. Boven in de rode wol-
ken grijnst een duivelse gedaante; de 
roerganger, die toch niets te sturen heeft 
op dit moment en zijn heil in de takken 
heeft gezocht toen zijn vloerplaat onder 
hem verdween. Als de zaak wat gekal-
meerd is, valt het allemaal weer mee. De 
brugbezetting "is er nog", de schipper 
ruimt de Centrale-bende op, de monteur 
doet het nodige met die sluitingen. Het 
barograaf-pennetje wordt losgepeuterd 
van de onderrand van de schrijf trommel. 
Alleen de badkuip staat er wat scheefge-
zakt bij, stutten van het mijnentuig zijn 
geknapt en het tuig blokkeert het vrije 
leven in de kuip. 's Middags begint het 
toch wel heel kritiek te worden met de 
brandstof en we rekenen uit hoeveel mij-
len op zijn voordeligst nog uit de batterij 
te peuteren zouden zijn. Hadden we maar 
een bestek, dan wisten we tenminste naar 
welke kant onze balans gaat doorslaan, in 
plaats van ons olierestantje op te soupe-
ren met dit getuf in het ongewisse. Dan, 
vlak voor donker worden,  zegt de Twee-
de Officier dat hij iets ziet op een streek 
aan stuurboord,  het kan een solide wolk 
zijn, maar misschien ook wel een berg-
topje. Stuur er maar heen en -hoe bestaat 
het- na een uur is het beslist Muckle 



 

PAGINA 11 

 

Type      : dubbele ‘drukvaste’ huid-type (IV) kustonderzeeboot 
bouwwerf   : Fijenoord te Rotterdam 
werfnummer : 319 
klasse      : O 12 (O 12, O 13, O 14 en O 15) 
naamsein    :  O 15; N 15/P 15 (WW II, Brits) 
marinecode  :  67161 (1933); 01082 (1940); 97500 (1945) 
radioroepsein : PAFN 
ontwerper   :  Struyff, J.J. v.d. 
tonnage     :  610 ton bw; 754 ton ow             
afmetingen  :  lengte 60,41 meter oa (zonder messen)                                         
          breedte 6,83 meter 
                          diepgang 3,675 meter 
          hoogte vanaf grootspant met de brugopbouw 9,24 meter 
voortstuwing :  2 Sulzer diesels; type 6Q35: 2-tact 6 cilinders (motoren 414/415; 
                       enkelwandig; direct omkeerbaar; cil. diameter 350 mm, slag 380 mm  
          en 450 omw.), dieselmotor met aanzetlucht  
                          2 W. Schmitt (Slikkerveer) elektromotoren en generatoren  
koppelingen  : hoofdkoppeling; Bamag (hydrolisch) 
          keerkoppeling: ster  
batterijen    :  120 (2 x 60) cellen Varta 28 MAD 860, 8000 Ah (2 x 120 Volt) 
capaciteit   : 5610 Ah gedurende 3 uren 
vermogen   :  diesel 1.800 Apk (2 x 900 Apk). 
                          elektro 610 Apk (2 x 305 Apk) 
brandstof    : 27,240 ton (binnentank); normaal 
          40,825 ton (één buitentank, tank III); totaal 68,065 ton 
          83,443 ton (twee buitentanken, tanken I en III); totaal 110,683 ton 
water      : drinkwater 2,490 ton 

      waswater   7,05 ton 
smeerolie   : 8,355 ton 
drinkwater   : 9,7 m3 
schroeven   :  2; diameter 1600 mm; spoed 1290 mm; 3 bladen; 400 kg per stuk. 
                          fabrikant: Martin Stone 
ankers     :  2 stokloze ankers,  
                          type Martin, no. 24620 (BB anker) en no. 24619 (SB anker)  stuurin-
stallatie     : elektrisch ; de noodinstallatie heeft een handbediening (brug, de  
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Flugga, Noordpunt van de Shetlands. 
Hoe is het gòsmogelijk! Diezelfde avond 
liggen we om elf uur stilletjes gemeerd 
aan de Fish Quay van Lerwick. Groot-
moedig krijgt de Chef bericht "dat ieder-
een maar moet gaan slapen en "de batte-
rij-lading komt morgenochtend wel". 
"Moet wel", zegt de Chef,  "we hebben 
gepeild en de brandstof is op, behalve 
een slokje dat misschien nog in de lei-
ding zit." Een uur later: gestommel aan 
dek en een stootje. Nog wat later en een 
ietwat verwaterde commandant van HMS 
TUNA (R.P. Raikes, DSO, RN) zijgt 
neer op het bedmatrasje in mijn hut. Sa-
men uit en samen thuis, leg ik hem in het 
Engels uit. "Your topside looks a bit Pi-
sa" zegt hij op onze scheve brug doelend. 

Ik vertel hem van de Inferno-opvoering. 
Hij zegt: dat kan kloppen, ze waren om 
die tijd ook die golf tegengekomen, met 
als resultaat dat hij zich terugvond, in 
doodsnood wapperend aan het mijnen-
tuig, een goed eind achter zijn brug. Ter-
wille van de algemene nachtrust sugge-
reer ik voorzichtig dat hij zijn batterij 
laden laat zitten tot de volgende ochtend. 
"Have to" zegt Tony, "the Chief has no 
fuel left whatsoever". "You both judged 
your  endurence very nicely" zegt Hugh 
Browne met mild sarcasme de volgende 
ochtend. "Let us judge yours" zeggen we 
en schenken hem schielijk de andere 
helft. 

 
Met uitdrukkelijke dank aan  

Gerard Horneman 

                          commandocentrale en de hekbuiskamer) 
snelheid    :  16,0 kn/bw; 8,0 kn/ow               ) 
actieradius   :  3.500/8 kn/bw; 26/8 kn/ow  
hogedruk    : 200 atm, 1 compressor in nr. Ludwigsberg, 9 ltr/min (compressors van  
          de dieselmotoren waren speciaal ontworpen om extra druk te leveren  
          van 200 atm)           
duikdiepte   :  60 meter 
periscopen   : 2 periscopen (op de lengte na, identiek); 180 mm diameter met een   
          slag van ruim 4654 mm voor de voorperiscoop (lengte 7,10 meter) en 
          4740 mm voor de achterperiscoop (lengte 7,35 meter).                       
sonar      : Atlas, oud pattent (richttoestel) 
bewapening  :  4 boegbuizen van 53,3 cm 
          1 hekbuis van 53,3 cm 
                          10 torpedo's (type II en III; gedurende de WOII: Mk II) 
                          2 mitrailleurs van 40 mm, No. 2 in waterdichte buns )                          
          1 mitrailleur 12,7 mm, No. 3      
bemanning   :  31  
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Overlevende Javazee overleden 

Felix Jans (93), overlevende van de Slag 
in de Javazee, is 16-03-2018 in Den 
Haag overleden.  
Jans was niet de laatste Nederlandse 
overlevende van de slag, zoals lang ge-
dacht werd. Anderen die in dat verband 
worden genoemd, zijn A. Hopman in 
Australië, J. C. I. Landegent in Am-
sterdam (zie in Memoriam van deze 
KVO: Red..) en R. van Wely in Rotter-
dam.  
Landegent werd in 1923 geboren.  
 
"Er was ineens een geweldige klap en 
toen lag ik in het water", vertelt de in-
middels 93-jarige oud-marineman Felix 
Jans. "Zonder te beseffen wat er gebeurd 
was, hebben we een tijdje rondgedreven. 
Vasthoudend aan hout en stukken boot." 
De angst onder de overlevenden was 
groot. "Diepe angst. Maar we hielden 
elkaar in de gaten. Gelukkig waren er 
genoeg wrakstukken om aan vast te 
klampen." 
De Hr.Ms. Kortenaer, waar Jans verant-
woordelijk was voor Kanon 1, werd op 
27 februari 1942 geraakt door een Japan-
se torpedo. "We voeren de vijand eigen-
lijk tegemoet." Het schip brak in tweeën 
en was niet meer te redden. „De neus van 
het schip ging zó naar boven en ik werd 
het water in gezwiept”, vertelde Jans 
daarover. „Ik dacht: Dit is de dood.” Hij 
klom in een reddingsvlot."We dachten 

dat de jappen alleen maar 
derdehands wapens hadden. 
Maar ze hadden het beste 
van het beste. Ze schoten 
goed, ze manoeuvreerden 
goed. Kansloos!"  
Felix Jans weet niet meer 
precies hoe lang hij in het 
water heeft gedreven, 
wachtend op hulp. "Maar 
het was in ieder geval lan-
ger dan tien uur." Hij weet 
nog wel dat de Kortenaer 
die dag om 16.13 uur ten 
onder ging. "En de volgen-
de ochtend kwamen ze ons 
ophalen." 

Hij doelt op de Engelsen, die de schip-
breukelingen met de HMS Encounter uit 
zee oppikten. "We lagen in het schemer-
donker. Ineens kwam er een schip voor-
langs. Iedereen begon te schreeuwen en 
te gillen." En dat werkte. De Engelsen 
merkten de levende drenkelingen op en 
haalden ze uit zee. 
Maar het geluk van oud-marineman Jans 
en zijn lotgenoten bleek van korte duur. 
De ellende begon pas echt toen de over-
levenden van de slag op Java aan wal 
werden gebracht. Ze vielen in handen 
van de Japanners, als krijgsgevangenen. 
"Dat is het ergste dat ik in mijn leven heb 
meegemaakt", zegt Jans. "Het eerste 
waarmee de jappen ons begroetten waren 
klappen. Ook schelden, maar we verston-
den ze niet." Hij haat ze. "En waarom? 
Omdat ze laf zijn. Ze waren altijd met 
twee of drie man op je in aan het slaan." 
Tóch kan hij niet zeggen dat hij spijt 
heeft gehad van zijn keuze om bij de Ma-
rine te gaan. "Je kreeg je bordje nasi en 
saté. Zat je niet bij de Marine, dan kreeg 
je niets. Dus iedereen deed zijn best om 
bij de Landmacht, de Luchtmacht of de 
Marine te komen. Want dan had je on-
derdak, dan had je verzorging. Ze hebben 
goed voor ons gezorgd. Ze hebben ons 
niet in de steek gelaten."  
 

Bron: RF-Dagblad Redactie binnenland 
19-03-2018 
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Corona blijft roet in het eten gooien. De 
in KVO 152 aangekondigde reünie kan 
ook deze keer géén doorgang vinden. 
Aangezien organiseren tijd kost en nie-
mand kan voorzien wat er in oktober aan 
beleidsregels zijn t.a.v. Covid-19 leek het 
de organisatie (Johan Litjens) beter om 
het bijtijds  af te blazen. Johan kennende 
wordt uitstel geen afstel.  
Degenen die geld hebben betaald krijgen 
dat teruggestort op hun rekening. 
 
Hopen dat iedereen gezond blijft en we 
jullie kunnen verwelkomen bij de vol-
gende gelegenheid voor een reünie. 
 

Red, (namens Joet) 

 

Zwaardvis Reunie 

10 oktober 2020 

We zijn nog altijd in afwachting van hoe 
de nieuw aan te besteden onderzeeboot 
van de Koninklijke Marine er uit zal 
gaan zien. In de archieven vond ik nog 

een tekening over hoe de onderzeeboot 
er in de ideale wereld zou uit zien als 
deze werd ontworpen door: . . . 

Red.. 
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Na twee jaar met twee varende onderzee-
boten, kwam er op 11 mei een einde aan 
een donker tijdvak voor de onderzee-
dienst. Een lange onderhoudsperiode en 
een ingenieus plan om met gereduceerde 
bemanning te varen, zorgden ervoor dat 
de derde onderzeeboot het zeegat bij Den 
Helder kon verlaten. Nog niet volledig 
operationeel inzetbaar, maar het komen-
de jaar met een andere belangrijke mis-
sie: opleiden en zorgen voor continuïteit 
in het personeelsbestand van de groep 
onderzeeboten. Hr.Ms. Zeeleeuw vaart 
weer.  

  
"De sfeer aan boord is buitengewoon 
goed. Door de scepsis tegenover varen 
met een gereduceerde bemanning is er 
een chemie ontstaan die maakt dat de 
gehele bemanning vecht om de boot vei-
lig naar en op zee te brengen. Er zijn van 
te voren heel duidelijke kaders gesteld 
aan varen op deze manier, waardoor ie-
dereen ook goed weet wat hij kan ver-
wachten. Juist hierdoor en dankzij de re-
latief grote ervaring die binnen het kleine 
team zit, heeft iedereen een goede tijd." 
Dit mailde wachtsofficier luitenant-ter-
zee 2OC Menno Mertens van onder wa-
ter in de Oostzee. De boot voer daar als 

onderdeel van de adelborsten kruisreis 
Eager Archer '09 en vulde daarmee haar 
nieuwe, maar tijdelijke hoofdtaak uit: 
toekomstige officieren van de wacht op-
leiden. 
 
Tegen de kant 
Twee jaar met slechts twee operationele 
onderzeeboten en dat terwijl er van de 
vier boten eigenlijk drie continu moeten 
kunnen varen. Wat is de reden dat er al 
die tijd een onderzeeboot werkloos tegen 
de kant heeft gelegen? De groepsoudste 
onderzeedienst, kapitein-ter-zee Peter de 
Harder: "Het onderhoud dat voor de boot 
gepland stond, liep uit en duurde ruim 
vier maanden langer dan verwacht. Er 
waren onverwachte herstelwerkzaamhe-
den en er moesten nieuwe voorzieningen 
aangebracht worden. Een mooi voor-
beeld hiervan zijn de reddingsvlotten die 
in de boot zijn geïnstalleerd. Hierdoor 
kan de bemanning in een noodgeval niet 
alleen in de overlevingspakken ontko-
men, maar ook in een vlot. Daarbij 
kampt het Marinebedrijf, waar de boot in 
onderhoud was, met capaciteitsproble-
men waardoor het onderhoud een uitloop 
kreeg." 
Dit was echter niet de enige reden dat de 
derde onderzeeboot niet kon varen. De 
Harder vervolgt: "Het ontbrak ons aan 
personeel om de boot te kunnen beman-
nen. Pas dit jaar merken we, na intensie-
ve samenwerking met de afdeling Perso-
neelsvoorziening (PVKM), het Konin-
klijke Instituut voor de Marine (KIM) en 
de eerste maritieme militaire vorming 
(EMMV), dat de instroom begint aan te 
trekken. De afgelopen twee jaar moesten 
we het met tweeëneenhalf bemanningen 
doen en dat is niet genoeg voor drie bo-
ten." 
 
De oplossing gevonden 
Ondanks dat de aanwas van het perso-
neelsbestand van de Onderzeedienst 
slechts langzaam groeit, is het toch ge-
lukt om Hr.Ms. Zeeleeuw naar zee te 
krijgen. De oplossing werd gevonden in 
varen met een gereduceerde bemanning, 

Uitkijk op de open brug 



 

die in staat moet zijn om veilig met de 
boot onder en boven water te navigeren. 
Sommige mensen kregen er taken bij, 
voor anderen veranderde er niets. Terwijl 
de onderzeeboot in onderhoud lag, werd 
dit plan aan de tekentafel uitgewerkt. 
Toen de boot weer op haar plek aan stei-
ger negentien kwam te liggen, begonnen 
de tests aan boord. "Tijdens het oefenen, 

werd het plan steeds een beetje bijge-
schaafd", vertelt De Harder. "Waar het 
vroeger bijvoorbeeld normaal was om 
een calamiteit voor de wachtsdivisie aan 
te vallen, neemt nu de andere divisie de 
bestrijding voor haar rekening. Zo kwa-
men we tot een personeelsreductie van 
twintig procent en konden we de boot 
vullen door mensen uit de walorganisatie 
vrij te maken." 
 
Een spannende duikweek 
Zo vertrok de onderzeeboot voor een 
week naar het Skagerrak ten zuiden van 
Kristiansand in Noorwegen om de trim-
duik uit te voeren. Tijdens deze duik 
werd gekeken of de boot na onderhoud 
nog steeds wel volledig waterdicht is. 
Mertens legt uit: "Als een onderzeeboot 
in onderhoud is geweest, zijn er een hoop 
dingen uit elkaar gehaald, bij gelast of 

verwijderd. Afsluiters die water buiten 
moeten houden, zijn gedemonteerd en 
weer in elkaar gezet. Om te kijken of dit 
allemaal goed is gegaan, is er een test-
programma opgesteld waarbij heel voor-
zichtig in kleine stapjes steeds dieper 
gedoken wordt, waarbij de druk op-
loopt." Het is na het onderhoud moeilijk 
te zeggen wat de exacte waterverplaat-
sing van de boot is. De wachtsofficier 
vervolgt: "Omdat ze moet zweven onder 
water, is het belangrijk dat ze weer goed 
uitgetrimd wordt. Dat doen we door tij-
dens de duik water in en uit en van voor 
naar achter te pompen terwijl we steeds 
langzamer gaan varen. Zo krijgt ze haar 
optimale trim en weten we zeker dat ze 
niet zal gaan drijven of zinken." 
Hr.Ms. Mercuur begeleidde de Zeeleeuw 
tijdens deze spannende duikweek. Ze 
zorgde ervoor dat scheepvaart in de buurt 
van de onderzeeboot werd ingelicht en 
uit het duikgebied werd geleid. Daar-
naast hadden ze nog een belangrijke 
functie. "De trimduik was voor ons een 
kritieke beproeving", vertelt Mertens. 
"De kans op ongevallen is groter dan 
normaal. De Mercuur bleef ter plaatse 
om ons te assisteren en een eventuele 
noodsituatie te coördineren." 
Na de trimduik werd de gereduceerde 
bemanning onderworpen aan de Directed 
Continuation Training (DCT) onder toe-
zicht van de opwerkstaf van SEA-
TRAIN. Niet langer droog oefenen langs 
de steiger, maar ook onder water laten 
zien dat het concept van de gereduceerde 
bemanning werkte. De staf van SEA-
TRAIN bevond de boot gereed om veilig 
te varen, waarop de beproevingen na on-
derhoud op open zee konden beginnen. 
 
Een aantal weken na deze geslaagde test-
reis, voer de Zeeleeuw uit voor de adel-
borstenkruisreis Eager Archer '09. Vijf 
weken varen op een heel andere manier 
dan dat een operationele onderzeeboot-
bemanning gewend is met een totaal an-
dere doelstelling.  
De commandant van Hr.Ms. Zeeleeuw, 
luitenant-ter-zee 1 Geordie Klein vertelt: 
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Zeeleeuw weer naar zee 



PAGINA 18 

 

"We voeren volgens een vaarprofiel van 
maximaal acht uur onder water per dag 
en ongeveer een week achter elkaar op 
zee. Dat was wel bijzonder, want soms 
blijven onderzeeboten wel zes weken 
onder water." Mertens voegt hier aan toe: 
"De kruisreis bracht ons in een gebied 
waar Nederlandse onderzeeboten zelden 
komen vanwege de beperkte diepte. Dit 
was een mooie gelegenheid voor de be-
manning om eens een andere kant van 
varen bij de marine te zien. "Havens als 
Oslo, Kiel, Aalborg en Stavanger werden 
aangedaan en dankzij het kleine beman-

ningsaantal kan de Zeeleeuw optimaal 
ingezet worden voor haar alternatieve 
missie. "We hebben de adelborsten een 
voorproefje gegeven van het leven aan 
boord van een onderzeeboot. Daarnaast 
biedt onze nieuwe bedrijfsvoering ook de 
gelegenheid om meerdere mensen mee te 
laten varen, zoals bijvoorbeeld uit de 
Eerste Vakopleiding Onderzeedienst of 
de Voortgezette Vakopleiding Techni-
sche Dienst." De onderzeebootbeman-
ning zelf zit ook niet stil. Tussen alle cur-
sisten door gaan zij verder met hun op-
werk- programma. 
 
Na het zomerverlof zal Hr.Ms. Zeeleeuw 
nogmaals uitvaren voor een opleidings-
reis. De beproevingen na onderhoud voor 
het platform en de wapensystemen wor-
den zo goed mogelijk uitgevoerd, zodat 
de boot in 2010 kan opwerken voor ope-
rationele inzetbaarheid. Omdat er meer 
continuïteit zit in het personeelsbestand 
van de onderzeedienst, kan de oude 
kringloop weer beginnen en zullen er 
steeds drie boten blijven varen. 
 

Bron: Alle Hens 2009 

Goede sfeer onder bemanning 

DCT 
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Rudolf Ruytenbeek 

Rudolf is na zijn FLO geëmigreerd naar 
de Verenigde Staten. Via een van zijn 
buddies is dit bericht ontvangen met het 
verzoek om het te plaatsen in het blad. 
Op de andere pagina staat een vertaling. 
 
Rudolf (Rudy) Ruytenbeek, 67, of Plan-
tation passed away peacefully March 18, 
2020 at home after a courageous battle 
with liver cancer. Rudy was born May 
17, 1952 in Amsterdam, Holland. He 
was preceded in death by his parents, 
Johan and Elisabeth Ruijtenbeek. Rudy 
is survived by his loving wife, Allison, 
his pride and joy, his sons, Jacob 
(Brooke) and Garrett, his adored grand-
sons, Benjamin and Zachary, his sister 
Hanna (Harm) of Holland, as well as 
many nieces and nephews. 
 
Rudy served in the Royal Dutch Navy 
deployed on submarines and surface 
ships,until he retired and moved to Flori-
da to marry Allison on July 12, 1980 at 
the Diplomat Hotel in Hollywood. They 
would have celebrated 40 years of mar-
riage in July, but the love they shared 
will always endure. 
 

 
There was one thing that was synony-
mous with Rudy: Soccer. Rudy dedicated 
decades of his life to supporting youth 
soccer programs throughout Florida. For 
many years, even after coaching his own 
sons teams, you would find him on any 
given evening or weekend at one of the 
many soccer fields around South Florida 
serving as a coach, commissioner, refer-
ee, assigner, board member or in various 
other capacities. Through soccer, he im-
pacted many lives, sharing his love and 
knowledge of the game. 
 
Some of Rudy's greatest times were with 
his grandsons. He loved to tell them sto-
ries of his travels in the Navy and they 
spent countless hours building legos to-
gether. He leaves his family and friends 
with more memories than one could ever 
hope to count. In the end Rudy donated 
his body to science so that researchers 
could continue to learn and hopefully 
help others with the same medical chal-
lenges that affected him later in his life. 
 
In light of the pandemic facing all of us 
at this time we will have a celebration of 
Rudy's life at a later date. If you would 
like to make a donation in honor of Rudy 
we suggest the American Heart Associa-
tion, American Diabetes Association, or 
the American Cancer Society.  
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Een vrije vertaling van dit bericht door 
de redactie volgt hieronder: 
 
Rudolf (Rudy) Ruytenbeek, 67, uit Plan-
tation, Florida (USA) is op 18 maart 
2020 vredig thuis overleden na een moe-
dige strijd tegen leverkanker. Rudy werd 
geboren op 17 mei 1952 in Amsterdam, 
Nederland. Rudy was de zoon van de 
inmiddels ook overleden ouders Johan en 
Elisabeth Ruijtenbeek. Rudy laat een  
echtgenote achter, zijn liefhebbende 
vrouw Allison, zijn trots en vreugde, en 
zijn zonen Jacob (Brooke) en Garrett, 
zijn kleinzonen Benjamin en Zachary, 
zijn zus Hanna (Harm) van Holland en 
veel nichtjes en neven. 
 
Rudy diende bij de Koninklijke Neder-
landse Marine, is ingezet op onderzeeërs 
en oppervlakteschepen, totdat hij met 
pensioen ging en op 12 juli 1980 naar 
Florida verhuisde om met Allison te 
trouwen in het ‘Diplomat Hotel’ in Hol-
lywood. Ze hebben in juli dit jaar het 40 
jarig huwelijk gevierd, de liefde die ze 
deelden, zal altijd blijven bestaan.  
 
Er was één ding dat synoniem was aan 
Rudy: voetbal. Rudy heeft decennia van 
zijn leven gewijd aan het ondersteunen 
van jeugdvoetbalprogramma's in heel 
Florida. Jarenlang, zelfs na het coachen 
van de teams van zijn eigen zoons, zou je 
hem elke avond of weekend op een van 
de vele voetbalvelden in Zuid-Florida 
vinden als coach, commissaris, scheids-
rechter, aanhanger, bestuurslid of in ver-
schillende andere hoedanigheden. Door-
middel van voetbal heeft hij veel levens 
beïnvloed door zijn liefde en kennis van 
het spel te delen.  
 
Enkele van Rudy's beste tijden waren die 
met zijn kleinzonen. Hij vertelde hen 
graag verhalen over zijn reizen bij de 
Marine en ze brachten talloze uren door 
met het samen bouwen van Lego. Hij 
laat zijn familie en vrienden achter met 
meer herinneringen dan men ooit zou 
kunnen tellen.  

Rudy schonk uiteindelijk zijn lichaam 
aan de wetenschap, zodat onderzoekers 
konden blijven leren en hopelijk anderen 
konden helpen met dezelfde medische 
uitdagingen die hem later in zijn leven 
troffen.  
 
In het licht van de pandemie waarmee we 
allemaal op dit moment te maken heb-
ben, zullen we op een later tijdstip Ru-
dy's leven vieren. Als U een donatie wilt 
doen ter ere van Rudy, raden we U aan 
dit te doen aan de American Heart Asso-
ciation, American Diabetes Association 
of de American Cancer Society aan.  
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Whisky 115 

Beste (oud) Onderzeedienst collega’s,  
 
Volgend jaar, op 21 december 2021, be-
staat de Onderzeedienst 115 jaar. Om dit 
23e lustrum luister bij te zetten is ge-
zocht naar een bijzondere, en vooral be-
taalbare, herinnering aan deze gebeurte-
nis. Tijdens haar bestaan, heeft de On-
derzeedienst altijd een bijzondere band 
met Schotland gehad. Zo opereerden tij-
dens WO-II onze boten vanuit Dundee 
en wordt tot vandaag de dag het operatio-
neel opwerken van bemanningen vanuit 
Faslane gestart. Ook de plaatsen Camp-
beltown, Lochranza, Lamlash en Brodick 
heeft menig submariner voorbij zien ko-
men tijdens de Special Operations van de 
Onderzeeboot commandantenopleiding.  
 
In onze zoektocht naar een bijzondere 
herinnering, zijn we uiteindelijk op het 
eiland Arran beland bij de whisky destil-
leerderij ‘Arran Distillery’ in Lochranza. 
De ‘Arran Distillery’ heeft, exclusief 
voor het 115-jarig bestaan van de Onder-
zeedienst, een speciale ‘Hogshead Small 

Batch 46% Whisky Botteling’ ontwik-
keld: “zacht en krachtig”, als de Onder-
zeedienst zelf. (zie foto).  
 
Deze 10 jaar oude speciale ‘Hogshead 
Small Batch 46% Whisky Botteling’ is 
exclusief voor het 115-jarig jubileum van 
de Onderzeedienst en kan alleen besteld 
worden door huidig dienend en voorma-
lig personeel van de Onderzeedienst.  
 
Om de exclusiviteit te waarborgen, er 
worden maximaal slechts 1250 flessen 
gebotteld, is het voor iedereen mogelijk 
om in eerste instantie één (1) fles van 
deze speciale botteling te bestellen. 
Mochten er na het verstrijken van de in-
schrijfdatum flessen over zijn 
volgt een tweede inschrijvings-
ronde op first-come-first-serve 
basis.  
 
Daarnaast is voor deze gelegen-
heid een bijpassend proefglas 
ontwikkeld dat als extra bestel-
ling (maximaal 2) gedaan kan 
worden (zie foto). Prijs van deze 
speciale ‘Small Batch Botteling’ 
is € 38,= Prijs van het bijpassen-
de glas is € 5,= per glas  
Saintes!! De OZD WHISKY 115 
clan  
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Hoe kom je in het bezit van deze specia-
le botteling?  
 
Reservering van deze speciale botteling 
gaat via inschrijving/betaling waarbij de 
eerste inschrijving zal sluiten op 15 sep-
tember 2020 
(NB: ivm de aanstaande Brexit moet het 
leveringsproces voor 31 december 2020 
zijn afgerond).  
 
Mochten er na 15 september nog flessen 
beschikbaar zijn volgt een tweede in-
schrijvingsronde op first-come-first-
serve basis. Deze tweede inschrijfronde 
zal sluiten op 1 oktober 2020. Hierover 
volgt tzt extra informatie.  
 
 
1. Inschrijven (voor 1 fles, eventueel met 
1 of 2 bijpassend(e) glas/glazen) doet u 
door op onderstaande link te klikken en 
het formulier in te vullen. Bij levering 
per post worden verzendkosten in reke-
ning gebracht.  
 
https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=aS_xiSGf_UarpMaFc2aZ2sNQI2eyqC5Hvgc
O52f5MJNUN1dLWTcyMkxYRkg3WEZQN1l
OQUM1WkpOTS4u  
 
of op Facebook 
 
https://www.facebook.com/
OnderzeedienstCZSK/  (kijk bij 25 augustus) 
 
2. Na inschrijving maakt u het totaalbe-
drag (fles, glas/glazen + eventuele ver-
zendkosten-zie voor verzendkosten het 
einde van dit bericht) over op: Rekening-
nummer :  
NL79 INGB 0685 7164 30  
Ten name van : OZD WHISKY 115  
Onder vermelding van uw naam zoals 
vermeld op het inschrijfformulier.  
- Pas na betaling wordt uw bestelling 
bevestigd via de mail en is het wachten 
op de grote reünie (het verjaardagsfeest) 
van de OZD in (zomer) 2021.  
 
3. Bij de grote reünie in de zomer van 
volgend jaar zal de eerste fles van deze 

beperkte serie gepresenteerd worden en 
kan de bestelling opgehaald worden in de 
tent.  
 
4. Wanneer gekozen wordt voor afleve-
ring per post, zal de verzending rond de 
datum van de reünie (medio mei 2021) 
plaatsvinden.  
 
Verzendkosten 1 Fles + 1 of 2 glazen 
Zoals eerder vermeld, moeten de ver-
zendkosten vooraf bij de bestelling vol-
daan worden. Eventuele invoerkosten, 
wanneer woonachtig in het buitenland, 
zijn voor eigen rekening. Zie onder de 
verzendkosten voor verschillende landen: 
Nederland (Pakket) € 12,50  
Europa (1*) € 20,=  
Europa (2*) € 27,50  
Rest van de wereld € 35,=  
 
Europa 1 : België, Duitsland, Luxem-
burg, Denemarken, Frankrijk, Italië, 
Oostenrijk, Spanje, Zweden en het Ver-
enigd Koninkrijk* (*onder voorbehoud 
van eventuele prijsverhogingen voor ver-
zendkosten als gevolg van de Brexit).  
Europa 2 : Alle andere Europese landen 
+ Hong Kong, Canarische Eilanden en 
Gibraltar. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aS_xiSGf_UarpMaFc2aZ2sNQI2eyqC5HvgcO52f5MJNUN1dLWTcyMkxYRkg3WEZQN1lOQUM1WkpOTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aS_xiSGf_UarpMaFc2aZ2sNQI2eyqC5HvgcO52f5MJNUN1dLWTcyMkxYRkg3WEZQN1lOQUM1WkpOTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aS_xiSGf_UarpMaFc2aZ2sNQI2eyqC5HvgcO52f5MJNUN1dLWTcyMkxYRkg3WEZQN1lOQUM1WkpOTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aS_xiSGf_UarpMaFc2aZ2sNQI2eyqC5HvgcO52f5MJNUN1dLWTcyMkxYRkg3WEZQN1lOQUM1WkpOTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aS_xiSGf_UarpMaFc2aZ2sNQI2eyqC5HvgcO52f5MJNUN1dLWTcyMkxYRkg3WEZQN1lOQUM1WkpOTS4u
https://www.facebook.com/OnderzeedienstCZSK/
https://www.facebook.com/OnderzeedienstCZSK/
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