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Waarde leden van de Re-
ünisten Vereniging Onder-
zeedienst, beste vrienden 
Wij zitten inmiddels alweer 
ruim 2 maanden in het jaar 
2021 en een jaar onder het 
regiem van het Corona vi-
rus. In de statuten van de 
Reünisten Vereniging On-
derzeedienst (RVO) staat 
min of meer expliciet be-
schreven dat het onderlinge 
contact tussen de leden van cruciaal be-
lang is. De opdracht aan het bestuur is 
dan ook om dat te organiseren. Het be-
hoeft dan ook weinig betoog om duide-
lijk te maken dat wij als RVO ook zwaar 
worden getroffen door de corona crisis. 
 Vorig jaar waren we gedwongen  om 
de jaarlijkse Algemene leden Vergade-
ring /Reünie te schrappen. Wat er dit jaar 
gaat gebeuren is nog onduidelijk. De Ma-
rine had vorig jaar plannen om dit jaar 
Marinedagen te organiseren en dan zou-
den wij samen met de Onderzeedienst 
daarin kunnen meeliften om een grote 
bijeenkomst te houden om het 115 jarig 
bestaan van Nederlandse onderzeeboten 
te vieren.  
Het is erg stil op dat front en ik kan mij 
niet goed voorstellen dat dit evenement 
zal plaats vinden. Wat dit betreft moeten 
we onze pijlen richten op 2023. Den Hel-
der is dan de starthaven van de jaarlijkse 
Tall Ships Race 2023 en dat kan alleen 
maar georganiseerd worden sa-
men met de Koninklijke Marine 
(lees: marinedagen). Om op te 
treden als starthaven heeft Den 
Helder al een contract getekend. 
Er is dus een vorm van zekerheid 
voor dit evenement. Wij zouden 
gebruik kunnen maken van de 
grote tent om samen met de On-
derzeedienst het 117-jarig be-
staan te kunnen vieren met een 
grote reünie. Voorlopig houden 
we ons daar maar even aan vast. 
Toch een mooi vooruitzicht! 
Zoals eerder vorig jaar was aan-
gekondigd hadden wij plannen 

om de jaarlijkse ALV/
Reünie te organiseren in 
Bronbeek. Die plannen zijn 
er nog steeds. De eerlijk-
heid gebied ons echter te 
constateren dat dit hoogst 
waarschijnlijk ook nog niet 
in april zal plaats kunnen 
vinden. Bij positieve ont-
wikkelingen zal het mis-
schien mogelijk zijn om 
met een beperkt aantal in 

de Kumpulan iets te doen, maar dat wil-
len wij niet. In het droomscenario dat er 
sprake is van zeer positieve ontwikkelin-
gen dan kunnen wij daarop zeer snel rea-
geren. Het draaiboek ligt klaar en we 
hebben goede contacten met Bronbeek. 
 Wij kijken nu echter naar het najaar 
2021. De kans is veel groter dat we dan 
wel een bijeenkomst kunnen organiseren. 
Zodra wij meer duidelijkheid hierover 
krijgen zullen wij jullie natuurlijk zo 
spoedig mogelijk inlichten.  
Ze hebben mij wel eens gevraagd waar-
om wij geen digitale bijeenkomst organi-
seren. Natuurlijk hebben wij daarover 
nagedacht, maar zijn tot de conclusie ge-
komen dat dit aardig is voor een bestuur 
vergadering. Echter niet voor een bijeen-
komst met 250-300 mensen die eigenlijk 
alleen maar gezellig willen praten en een 
biertje drinken. . . 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

        

? - ? - 2020  C. Spierdijk  -      Bergen (NH) 
14 juni 2020 L.J. Verweel 72 jaar  Hellevoetsluis 
20 november 2020 N. Tamis 86 jaar   Beverwijk 
02 december 2020 T.H. Keizer 87 jaar  Zoetermeer 
13 december 2020 J.M. van Kesteren 80 jaar  Ridderkerk 
27 december 2020 W.J.P. Roosen 60 jaar  Julianadorp 
29 december 2020  R. Vink  68 jaar   Den Haag 
03 januari 2021  J.W. van Buren  87 jaar   Rheden  
11 januari 2021  C.J. van de Schoot  80 jaar   Oirschot  
18 januari 2021 J.J. van Rijn 87 jaar  Den Haag 
21 januari 2021 J.K.C.M. Mulder  62 jaar   Bergen op Zoom  
02 februari 2021 A.M.E. Bal 83 jaar  Erp 
08 februari 2021 T.N. Troost 75 jaar  Den Helder 
25 februari 2021 B.H. van den Heuvel 77 jaar  Julianadorp 

 
 

Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

Contributie 
 

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

Gironr vereniging: 
 NL57INGB0003928464 
 t.n.v. Onderzeedienst 
 Reünistenvereniging 
 Jolstraat 74    
 1784 NL  Den Helder 
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Veteranendag 

Ik wil jullie toch ook nog even meene-
men naar het nieuwbouw project. Dat ligt 
ons allemaal na aan het hart, maar er 
komt weinig of geen nieuws naar buiten. 
Op dit moment (half februari 2021) is bij 
het project vervanging onderzeebootca-
paciteit de competitieve dialoog fase met 
de drie kandidaat werven net gestart. Een 
belangrijke fase die tot eind 2021 duurt 
en die de onderzeedienst weer een stap 
dichter bij de ontknoping brengt, welke 
onderzeeboot de Walrusklasse gaat op-
volgen vanaf 2028. In dit jaar overlegt 
DMO met de drie kandidaat werven te 
weten: het Zweedse SAAB, het Duit-
se  tKMS en de Franse Naval Group.  
De dialoog heeft als doel om te achterha-
len op welke wijze de industrie invulling 
kan geven aan het voorlopige pakket van 
eisen en wensen van de nieuwe onder-
zeeboot.  
Voor DMO is deze fase de kans om het 
concept programma van eisen te toetsen 
op haalbaarheid binnen het beschikbare 
projectbudget. Aan het einde van dit jaar 
zijn partijen aan beide kanten wijzer. 
DMO kan haar definitieve programma 
van eisen nauwkeurig formuleren en snel 
publiceren. De kandidaat werven kunnen 
daarna met de kennis uit de dialoogfase 
een competitief aanbod neerleggen wat 
voldoet aan het definitieve eisen pakket. 
Resultaat: de beste boot voor de beste 
prijs met zoveel mogelijk Nederlandse 
inbreng zodat er voldoende kennis aan-
wezig is om de onderzeeboot in de jaren 
erna te kunnen onderhouden. Als alles 
loopt volgens plan zou op zijn vroegst 
medio 2022 een contract kunnen worden 
getekend.”  
Wij blijven alle ontwikkelingen nauw 
gezet volgen  om elke kans aan te grijpen 
om een ALV/Reünie te organiseren. Dan 
hoop ik ook U allen in goede gezondheid 
weer te ontmoeten. 
 

Robin Snouck Hurgronje 
voorzitter 

 
 

Geen medaille-uitreiking, geen defilé, 
geen groot Malieveld 

 
De contouren voor de Veteranendag 
2021 beginnen zich af te tekenen. Daar-
uit blijkt dat het Nationaal Comité Vete-
ranendag helaas weer heeft moeten be-
sluiten alleen een aangepast programma 
te gaan organiseren op zaterdag 26 juni 
in Den Haag.  Dat betekent geen natio-
naal defilé voor Z.M. de Koning en geen 
grote bijeenkomst op het Malieveld. De 
verwachting is dat zulke publieksevene-
menten in die periode nog niet mogelijk 
zijn. Daarom is het beter daarover zo 
vroeg als mogelijk, duidelijkheid te bie-
den. 

 
Koninklijke Schouwburg Den Haag: 

ceremoniële start 
 
Wat gebeurt dan wel? Net als in 2020 
wordt vroeg in de middag een ceremonie 
georganiseerd, dit jaar in de Koninklijke 
Schouwburg, met bijzondere verhalen 
van veteranen, speciaal gearrangeerde 
muziek, gespeeld door de Koninklijke 
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en 
ondersteund door verschillende solisten. 
Dit hopelijk in aanwezigheid van meer 
gasten dan in 2020 toen slechts dertig 
personen in de Ridderzaal mochten. Met 
de NOS wordt besproken of en hoe dit 
programma kan worden uitgezonden. 
 



PAGINA 4 

 

Malieveld online: veteranenverhalen 
en muziek 

 
Extra is dit jaar een tweede programma 
waarmee als het ware de veteranen die 
nu niet fysiek naar Den Haag kunnen 
komen, dat online gaan doen. Vanuit ver-
schillende regio’s in Nederland worden 
veteranenverhalen ‘opgehaald’, in Den 
Haag getoond en daarna gekoppeld aan 
bekende populaire Nederlandse solisten. 
Die kiezen op basis van het verhaal van 
de veteraan een lied en zingen dat live 
voor de veteraan. Afhankelijk van de 
(on)mogelijkheden kunnen er meer of 
minder gasten aanwezig zijn en wordt 
het programma georganiseerd in een 
kleine, besloten, geheel coronaproof ge-
organiseerde faciliteit op het Malieveld. 
Immers de plek waar de veteranen zich 
in normale tijden ook verzamelen. Als 
het niet mag op het Malieveld, wordt in 
Den Haag een binnenlocatie gekozen. 
Dit programma van ongeveer 45 minuten 
begint om 17.00 uur en kan in heel Ne-
derland worden gevolgd via een stream. 
Daarnaast zijn er gesprekken gaande 
over een live tv-uitzending. 
 

Publiekscampagne 
 

In aanloop naar de Nederlandse Vetera-
nendag wordt een publiekscampagne ge-
organiseerd met onder andere een tv- en 
radiospot. Nu er geen stevig fysiek eve-
nement kan worden georganiseerd, is het 
van nog groter belang geworden Neder-
land op dit punt weer even wakker te 
schudden. Uit onderzoek van vorig jaar 
bleek namelijk dat het wegvallen van het 
fysieke evenement de interesse van de 
Nederlanders in veteranen, deed afne-
men. 
 

Bron: Website veteranendag.nl 
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Nieuw Werelddeel Tegemoet 

De naam van ons communicatie orgaan 
is “Klaar Voor Onderwater” afgekort tot 
KVO. In 1934, maakte de K XVIII een 
wereldreis. De oudste officier aan boord, 
M.S. Wytema, heeft de belevenissen op 
papier gezet en in boek gepubliceerd. Het 
boek heet “Klaar voor Onderwater!”. De 
opdracht voor de LTZ1 D.C.M. Hetter-
schij tijdens deze reis was: 
De vloot in Nederlands-Indië versterken, 
Beproeven van het uithoudingsvermogen 
van bemanning, vlagvertoon in het bui-
tenland en als laatste, Prof. Dr. F.A. 
Vening Meinesz de gelegenheid 
bieden zijn zwaartekrachtmetingen 
voort te zetten. Met 35 man vertrok 
de boot op 11 november 1934 uit 
Den Helder om op 11 juli 1935 aan 
te komen in Soerabaja. De boot had 
toen ruim 22.000 zeemijl afgelegd 
en de continenten Afrika, Zuid-
Amerika, Australië en Azie aange-
daan. Hieronder een verhaal uit het 
boek. 
 

Zig-zag over de Atlantische Oce-

aan — Een goed geslaagd Neptu-
nus-feest — Warme dagen. 

 
Met fraai, maar warm weer vertrokken 
we 4 Januari uit de haven van Dakar, om 
de grote oversteek naar Zuid-Amerika te 
beginnen. De reis gaat zig-zag, om 
telkens weer den professor gelegenheid 
te geven, zijn waarnemingen te doen — 
niet minder dan 30 op dit traject. 
Het was ook een warme dag, toen wij op 
de 10e januari een telegram ontvingen.  
 
“Wij zullen terugseinen, dat wij gaarne 
alles gereedhouden om Zijne Majesteit 
waardig en naar behoren te ontvangen," 
zegt de commandant. 
En ziet, toen Hr.M.s. K XVIII op 11 ja-
nuari 's morgens om tien uur werd stilge-
legd, kwam de God der Zeeën in hoogst 
eigen persoon, vergezeld van zijn gema-
lin ‘Zeeroosje’, aan stuurboord, via het 
kleine valreepje, binnenboord. Stemge-
luid en harmonicamuziek verstomden 
onmiddellijk, toen Neptunus zijn komst 
met hoorngeschal aanduidde en recht op 
den commandant afstevende, die hem 
aan dek tegemoet getreden was. „U wilt 
zeker wel een borrel hebben, is het 
niet.Neptunus?"   
“Och commandant, die gaat er altijd wel 
in als je uit het koude benenden komt, 
maar, . . . . . . mijn gemalin zal niets ge-
bruiken. Dank U. Zij mag niet van den 
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dokter. Ja, . . . . zij moet oppassen voor 
haar gezondheid en is niet zo jong meer.” 
Bijna viel mevrouw Neptunus uit haar 
florieus gespeelde rol, maar toen zij zag 
dat de kruik nog lang niet leeg was en de 
commandant het klaarblijkelijk niet no-
dig vond, om haar liever eerst door on-
zen ziekenverpleger te laten onder-
zoeken, kwam de grijns alweer spoedig 
bij Zeeroosje terug. 
„En als u er geen bezwaar tegen hebt, 
commandant, dan zou ik nu graag tot de 
doop van de nieuwelingen overgaan. Het 
is de eis voor iedereen, die mijn gebied 
binnengaat." 
De „baroes" stonden in een rij aan dek 
opgesteld. Zeven waren er in het geheel. 
Met bedenkelijke gezichten staarden zij 
naar de grote pul beslag, die de kok had 
klaar gemaakt en zo meteen zou dienen 
als scheerzeep, waarmede mevrouw Nep-
tunus haar slachtoffers met behulp van 
een grote witkwast zou inzepen. 
Met een juist begrip voor de hiërarchie in 
de Nederlandse marine, liet de zeegod 

eerst den luitenant ter zee Marcus voor 
zich verschijnen. Mevrouw Neptunus 
werd aan haar plicht herinnerd om 
voor het inzepen zorg te dragen. 
„Geneer je niet gemalin en doe je 
werk maar goed. Er is genoeg 
‘hazeliene snoo’ aan boord, zie ik." 
Rijkelijk veel van het smeersel, dat in 
de pul naast de „scheerstoel" stond, 
kwam op het gezicht van Marcus te-
recht en niet alleen op de plaatsen, die 
voor inzepen in aanmerking komen. . 
Neptunus nam zijn 60 centimeter lan-
ge houten mes uit zijn gordel en begon 
met scheren. Als een goede Figaro 
vergat hij zijn praatje niet. 
„Wel meneer Marcus, u hebt altijd 
zoveel last met het sterretjes pikken en 
daarom hebben we een mooie naam 
voor u bedacht. We zullen u Zeester 
dopen. Opscheren? Kan uw huid er 
wel tegen? Ja, ik zie het al. Nou, 't is 
nodig hoor! — Gemalin, wilt u me-

neer maar ten doop geleiden?" 
Hoffelijk bood mevrouw Neptunus den 
baroe haar arm aan en troonde hem mee 
naar voren, waar een zeil over de gehele 
breedte van het schip was gelegd, terwijl 
daarboven een tweede stuk doek naar 
beneden neerhing. Onder het eerste zeil 
moest de dopeling heen kruipen. 
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„Koch, jij bent de laatste, mijn jongen en 
daarom hebben we het bodempje voor 
jou bewaard. Drie- in-de-pan kunnen we 
er toch niet meer van bakken. Doe je 
naam van Schar eer aan." 
Aan de andere, geheimzinnige kant van 
het zeildoek heerste spoedig een heidens 
kabaal. Daar werden de dopelingen, na 
onder het zeil te zijn doorgekropen, door 
de drie beulsknechten van Neptunus op-
gevangen. Nauwelijks was er iets van 
een hoofd te zien, of twee paar ruwe han-
den grepen in een pul met een heerlijk 
mengsel van consistentvet met potlood 
en smeerden dat overal waar de dopeling 
niet met kleren bedekt was. Onherken-
baar kwam hij uit hun handen te voor-
schijn en toen hij eindelijk dacht weer 
vrij man te zijn, werd hij ten overvloede 
nog eens onder de harde straal van de 
brandslang gezet. 
„Daar heb je de tor, Kromme, het zwarte 
zallefie voor hem. Denk eraan." Karstan-
je werd op een pracht- manier ontvangen 
door de beulen. Maar aangezien de Knor-
haan onder het zeil pogingen deed om 
naar een der zijkanten te ontglippen, was, 
de meer dan 100 kg wegende eega van 
den god der zeeën, die dit spoedig in de 
gaten had, op zijn benen gaan zitten. In-
tussen trokken de beulen met volle 
kracht aan armen en hoofd van den 
Knorhaan en sleurden hem langzaam 
maar zeker naar de goede zijde. Het ge-
schreeuw en de noodkreten die noodza-
kelijkerwijze hiervan het gevolg waren, 
gingen verloren onder de grote hilariteit 
en het gelach van de omstanders. 
Neptunus en zijn trawanten, ijverig bij-
gestaan door Zeeroosje, hadden hun han-
den vol om de zeven dopelingen in alle 
opzichten een hun passende behandeling 
te geven. Onherkenbaar stonden deze aan 
de andere zijde van het scherm te wach-
ten op de dingen, die zouden komen. 
Maar plotseling was alle decorum weg. 
Zeven paar sterke knuisten pakten, als 
ware er een sein voor gegeven, de beulen 

Vrijmoediger trad de god der zeeën op 
toen de korporaal konstabel Watz, 
„Kareltje", voor hem verscheen. 
„Wel Watsie, ik ken jou al, geloof ik. Jij 
hebt vroeger op de visserij gevaren en als 
ik zo eens goed luisterde, dan had jij al-
tijd van die mooie, bruine verhalen over 
grote vissen. Wat zou jij er van denken, 
als we jou eens Hillegonda of Zeekoei 
noemden." Neptunus lachte een schallen-
de godenlach. „Ha-ha, goeie naam voor 
je, m'n jongen!" 
Toen ging Watz onder het zeil door, aan-
gemoedigd door een schop van mevrouw 
Neptunus. „Vooruit Zeekoei, naar de 
beulen met jou!" 
Na Watz kwam Wahlers. 
„Kijk eens aan, daar hebben we waarach-
tig een Nieuwedieper. Kom maar hier 
m'n jongen. We zullen je wel helpen. Een 
naam? Haai, natuurlijk als echte jutter!" 
Zo kreeg Heymen de naam van Pieter-
man, Stolk werd Rode Poon en Hiestand 
als schaduw van zijn collega torpedoma-
ker Wahlers, heette Loodsmannetje. 
Karstanje, den enigen marinier aan 
boord, werd verweten, dat hij niet aan de 
Saar zat en omdat hij nogal eens mopper-
de (de man was een van de opgewektste 
naturen aan boord), had Neptunus voor 
hem de naam Knorhaan gekozen. Als 
laatste kwam Koch. 
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bij hun oren en smeerden het restant van 
de zalfjes met een nog grotere hardhan-
digheid uit over de knechten. Een dolle 
jacht ontstond er, toen de Kromme poog-
de aan deze kleine wraak te ontkomen en 
zo snel hij kon de kromme benen nam. 
Maar de wijze Neptunus, die dat alles 
wel had voorzien, had van te voren alle 
luiken aan dek laten sluiten; slechts het 
luik boven op de brug was open gebleven 
en voordat de Kromme de behendigheid 
had, om hierop te verdwijnen, was hij in 
de handen van zijn belagers gevallen. 
Toen de Kromme gevangen was, begon 
de pret pas goed. Erger nog dan zij ooit 
verwacht zullen hebben, werden beul en 
bengels toegetakeld en toen de water-
slang per ongeluk temidden van het pu-
bliek werd gericht en dit, commandant 
incluis, werd nat gespoten, was het feest 
pas goed aan de gang. Het plezier kende 
geen grenzen en zelfs Neptunus werd 
flink onder handen genomen. Het was 
een allervermakelijkst schouwspel. 
Maar temidden van deze jolijt klonk de 
forse stem van Neptunus. De ceremonie 
was nog niet afgelopen; de certificaten 
moesten nog worden uitgereikt. Een 

prachtige tekening, waarop in kleuren en 
geuren de overwegingen, welke Neptu-
nus bewogen hadden om hier aan boord 
de doop te komen verrichten, waren ver-
meld, was de beloning voor de doorge-
stane angsten en ellende. Dit viel gewel-
dig in de smaak en menig oudgast zou de 
operatie wel voor de tweede maal hebben 
willen ondergaan om eenzelfde blijvende 
herinnering te bezitten.... 
 
Niet lang daarna rinkelden de telegrafen 
weer en vervolgde de K XVIII haar koers 
naar Pernambuco. Het waren een paar 
uren geweest om nooit te vergeten. Met 
de herinnering aan deze rijke gebeurte-
nissen, die nog dagenlang het onderwerp 
van 't gesprek vormden, terwijl de kwar-
tiermeester zo trots was als een pauw, dat 
de commandant hem nu eens aan de val-
reep had ontvangen en niet omgekeerd, 
waren de twaalf dagen tussen Dakar en 
Pernambuco spoedig voorbij. Het hele 
traject was het weer zo, dat de luiken 
open konden blijven, de eerste dagen een 
overbevolkte oceaan wat betreft vissen 
en vogels, dit alles deed ons vergeten, dat 
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wij aan de eerste oversteek van de Atlan-
tische Oceaan bezig waren. 
Over het algemeen was de zee somber en 
sinister, er kwamen enkele regenbuitjes 
door en de temperatuur was ondraaglijk 
warm. Steeds bleef deze boven de 30° C. 
en dit zou niet zo erg geweest zijn, ware 
het niet, dat de vochtigheidstoestand van 
de lucht zijn maximum bereikte. Boven-
dien hadden we onder de woonverblijven 
een klein oventje van 39° à 40° C. in de 
vorm van de elektrische batterij. Maar 
wij waren ook in de doldrums, de stilte-
gordel zonder winden om de equator. 
Spoedig echter was deze kleine wig, wel-
ke tussen de gebieden van Noordoost- en 
Zuidoostpassaat inligt, doorgevaren, en 
kwamen de winden krachtiger en frisser 
van om de Zuidoost. Toch daalde de tem-
peratuur niet veel; des nachts ging er 
slechts één graad af, maar het voordeel 
was, dat men tenminste in de wind en in 

de luttele schaduw aan dek een frisse 
neus kon halen. 
 
Hazeline Snow -   
een tot schuim geslagen mengsel van na-
triumstearinaat (een soort zeep), glyceri-

ne en Hamameliswater. Dit laatste be-
staat uit het waterig destillaat van Ha-
mamelisbast, waaraan alcohol is toege-
voegd. 
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Nieuwbouw van onderzeeboten is een 
lang traject. De Walrusklasse onderzee-
boten waren de laatste  klasse die ge-
bouwd werd  door onze eigen industrie. 
Helaas hebben we geen industrie, en dus 
geen expertise meer voor de bouw van 
onze eigen boten. Het zal dus moeten 
worden uitbesteed. Wie wil er voor ons 
boten bouwen. We kunnen beter zeggen 
wie mag onze onderzeeboten bouwen. 
Maar zodra we buiten onze landsgrenzen 
gaan kijken voor bouw van de boten, 
komt de politiek om de hoek kijken. Mis-
schien is voor de politiek niet de vraag 
wat de beste platformen zijn voor de 
voor onze toekomst gedefinieerde opera-
ties, maar wie moeten we te vriend hou-
den en hoe krijgen we alle politieke par-
tijen op één om de aanschaf ook daad-
werkelijk voor elkaar te krijgen zonder 
dat partijen elkaar onderling uitspelen? 
Elsevier schreef daar in 2018 een mooi 
artikel over. Even terug naar dat jaar en 
hoe keken we toen aan tegen de vernieu-
wing van de onderzeebootvloot. 
De vier onderzeeboten van de Koninklij-
ke Marine zijn aan vervanging toe. Be-
sluit het kabinet inderdaad tot de grootste 
militaire aanschaf sinds de Joint Strike 
Fighter? En wie krijgt de order? 

op de Naval-werf In de Franse stad Cher-
bourg nadert de nucleair aangedreven 
Barracuda zijn voltooiing. 'Drieduizend 
ton stilte’. zegt admiraal b.d. Eric Chap-
let met bewondering. Hoe groter een on-
derzeeboot. des te beter de motorruis te 
isoleren is. dat is cruciaal voor de per 
definitie geheime operaties van dit wape-
nen spionageplatform. En groot is de 

Barracuda. Het zwarte vaartuig zonder 
raampjes heeft de lengte van een voetbal-
veld. Eenmaal ondergedoken verplaatst 
hij 5.000 ton water. 
 
De Franse scheepsbouwer Naval Group 
is in de race voor de levering van vier 
onderzeeërs voor de Koninklijke Marine. 
De Onderzeedienst maakt al ruim een 
kwart eeuw gebruik van de Walrusklasse, 
die beslaat uit de Zr.Ms. Walrus, Zr.Ms. 
Zeeleeuw, Zr.Ms. Dolfijn en Zr. Ms. 
Bruinvis. De vier boten gaan nog zeker 
tien jaar mee. Daarna zijn de motoren op 
en wordt het simpelweg te gevaarlijk om 
ze op dezelfde manier te blijven inzetten.  

Het kabinet beslist binnenkort over de 
vervanging van de Walrusklasse. In de 
Haagse wandelgangen hoor je dat eigen-
lijk al vaststaat wie de boten zal leveren. 
Een nieuw type onderzeeboot bestel je 
niet even vanuit de catalogus. Je koopt ze 
zelfs niet op tekening. Met ontwerp, ont-
wikkeling en constructie zijn al gauw 
tien jaar gemoeid. Als de Koninklijke 
Marine de nieuwe boten tussen 2027 en 
2031 in de vaart wil hebben, moet het 
kabinet-Rutte-3 niet dralen. Maar het las-
tige bij zo’n politiek besluit is dat be-
windslieden miljarden moeten reserveren 
voor een 'concept' toezeggingen en belof-
tes over hoe de constructeurs de boot 
denken te gaan maken. De bewindslieden 
krijgen hooguit een  opgeleukte tekening 
van zo’n zwart gevaarte met het interieur 
in een paar felle kleuren. Alsof je voor 

Drieduizend Ton Stilte 
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een paar miljoen euro een villa moet ko-
pen op basis van een gesprekje met vier 
concurrerende architecten die je ernstig 
blijven aankijken, terwijl ze allemaal 
fluisteren dat de regenpijpen en dakpan-
nen van de andere drie niet deugen. 
 
Het gaat om de grootste mili-
taire order sinds de aanschaf 
van de F-35 Joint Strike Figh-
ter. Het kabinet meldt dat de 
vervanging ‘2,5 miljard euro of 
meer' zal kosten. Naast de Na-
val Group, azen de Nederland-
se Damen Shipyards Group, de 
Duitse werf Thyssenkrupp Ma-
rine Systems (TKMS) en het 
Spaanse Navantia op de order. 
Het Franse Naval heeft al 107 
onderzeeboten gebouwd en kan het dui-
delijkst laten zien wat Den Haag zou 
kunnen aanschaffen. De Barracuda wordt 
ook geleverd aan Australië in een niet-
nucleaire variant - de zogeheten Shortfin 
Barracuda. Voor twaalf van deze boten 
wordt in Australië een nieuwe werf ge-

bouwd. Ook in Maleisië en Brazilië 
bouwt Naval onderzeeërs. 
Het aanbod van Damen - in samenwer-
king met de Zweedse Saab-groep - is ab-
stracter. Het gaat om een doorontwikke-
ling van de A26. die nu voor de Zweedse 
marine in aanbouw is. De bedoeling is 
dat in Zweden de drukhuid - de buiten-
kant - van de boten wordt gebouwd in de 
vorm van ringen. In Nederland worden 

de 'modules' gemaakt. zeg maar de vloe-
ren en alle technische systemen. In Vlis-
singen worden de ringen en de modules 
tegen elkaar geschoven en nauwkeurig 
gelast. 'Dit is veel beter dan de traditio-
nele manier van bouwen, waarbij je eerst 
de drukhuid construeert en vervolgens 

alle onderdelen en systemen door een 
paar luiken aan de bovenkant naar binnen 
moet wurmen.' zegt Gunnar Wieslander. 
directeur van Saab Kockums in Zweden. 
Lobbyisten spreken meewarig over de 
capaciteiten van hun concurrenten. 
TKMS. dat zes relatief kleine dieselelek-
trische onderzeeboten bouwt voor de 
Duitse en Noorse marine, stelt zelfs ex-
pliciet dat Damen er niks van kan: 
'Hoewel in Zweden nog enige kennis en 
kunde is blijven voortbestaan. is die in 
Nederland grotendeels verdwenen.' Op 
hun beurt herinneren de concurrenten er 
fijntjes aan dat de huidige Duitse onder-
zeeboten wegens mankementen aan de 
ketting liggen en dat er onrust heerst 
rond de werf in Kiel. 
Een belangrijke bron in Den Haag com-
plimenteert Naval met de kwaliteit van 
de Franse boten, al kan dat ook uit be-
leefdheid zijn of uit politieke berekening. 
luist nu het zo goed klikt tussen premier 
Mark Rutte (VVD) en de Franse presi-
dent Emmanuel Macron, is het voor het 
kabinet lastig om het Franse aanbod te af 
te wijzen. 
 
Damen Shipyards is vol zelfvertrouwen. 
Den Haag zou wel gek zijn om zo'n grote 
order niet aan hel eigen bedrijfsleven te 
gunnen. Het levert direct banen op plus 
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technische kennis en exportmogelijkhe-
den op de lange termijn. Staatssecretaris 
Barbara Visser (VVD) van Defensie 
schreef onlangs de Tweede Kamer dat ze 
de beslissing om de vervanging van de 
Walrusklasse uitstelt tot begin volgend 
jaar (2019). Eerst moet het kabinet een 
notitie over de Nederlandse wapenin-
dustrie vaststellen. De brief van de 
staatssecretaris ontlokte juichkreten in 
het kamp van Damen. Kennelijk wil het 
kabinet voorrang geven aan de eigen in-
dustrie. 

Managers van Naval zeggen dat Neder-
landse bedrijven volop zullen participe-
ren en dat samenwerking met Damen 
mogelijk is. 'Uitgesloten. Doen wij niet.' 
valt te beluisteren in kringen van Damen. 
 
Aanbesteden 
Nu het budget voor defensie met ander-
half miljard stijgt, hoor je in onderne-
merskringen dat 'we gekke Henkie zijn' 
door defensieprojecten Europees aan te 
besteden. De bouw van bunkers voor de 
nieuwe F-35 jachtvliegtuigen op de bases 
Volkel en Leeuwarden gaat bijvoorbeeld 
naar een Brits bouwconcern, terwijl de 
aannemers van hier achter het net vissen. 
Ambtenaren verwijzen naar Europese 
regelgeving, maar artikel 346 van het 
Verdrag van Lissabon staat toe militaire 
orders niet internationaal aan te besteden. 
Doorgaans maken andere EU-lidstaten 
gebruik van die uitzondering of ze for-

muleren de opdracht zodanig - 'kennis 
van en ervaring met de specifieke bo-
demgesteldheid' - dat alleen de eigen in-
dustrie in aanmerking komt. Is de op-
dracht eenmaal vergund, dan zit je vast 
aan één leverancier en als je ook maar 
iets wilt veranderen of verbeteren aan het 
ontwerp, lopen de kosten uit de hand. 
Defensie moet de concurrenten dus zo 
lang mogelijk tegen elkaar uitspelen. De 
'Walrus-affaire' doet politici nog altijd 
huiveren. Een nieuw type oorlogssche-
pen heet een 'klasse' en krijgt de naam 
van de eerste boot die wordt afgeleverd. 
Begin jaren tachtig zou de Walrus als 
eerste in de vaart komen, vandaar de 
naam Walrusklasse. Maar tijdens de 
bouw brak brand uit (1986). Er moest 
van alles worden gewijzigd en de tweede 
boot, de Zeeleeuw, ging eerder te water 
dan de Walrus. Het Binnenhof was in rep 
en roer wegens de kostenoverschrijding 
met 65 procent en de vertragingen. 
 
Ook voor Barbara Visser en minister van 
Defensie Ank Bijleveld (CDA) moet dit 
een schrikbeeld zijn. Maar in de exploita-
tie bleef de Walrusklasse al die jaren 
keurig binnen het budget. Daar hoor je 
niemand over. maar voor de belastingbe-
taler is dat pas echt van belang. De vuist-
regel in de defensie-industrie en in de 
marinebouw luidt: éénderde-tweederde. 
De aanschaf van een wapenplatform be-
draagt eenderde deel van de totale kos-
ten, het onderhoud in de daaropvolgende 
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decennia tweederde deel. Met dat laatste 
deel loopt de producent financieel bin-
nen. 
 
De Koninklijke Marine kreeg voor de 
fregatten ooit gratis Rolls-Royce-
gasturbines aangeboden onder de voor-
waarde dat de Britten dertig jaar lang het 
motoronderhoud mochten doen. Als je 
het zo bekijkt, moet je de Walrusaffaire 
relativeren. Uiteindelijk vielen de kosten-
overschrijdingen mee. 
De vier boten werden destijds gebouwd 
door de RDM in Vlissingen. die in 2001 
noodlijdend was en werd voortgezet door 
Damen. Directeur Ron Nulkes (60) van 
de Stichting Nederlandse Industrie voor 
Defensie en Veiligheid erkent dat er in-
tussen veel onderzeeboottechnologie ver-
loren is gegaan, maar volgens hem kan 
Damen dankzij de samenwerking met 
Saab de nieuwe klasse - relatief klein en 
dus wendbaar in kustwateren prima bou-
wen. De laatste grote modernisering van 
de Walrusklasse de zogenoemde endlife 
update - gebeurt ook in eigen land. 'Dat 
bewijst dat we de technische kennis heb-
ben.' zegt Nulkes. 
 
Salami-tactiek 
In de Tweede Kamer dringen VVD en 
vooral ook PVV aan op voorrang voor de 
eigen industrie. Het staat vast dat de PW 
tegen de order zal stemmen als die niet 
naar een Nederlands bedrijf gaat. Ook 
voor de linkse oppositie telt de werkgele-
genheid in eigen land zwaar. Omdat het 
project tot ver na de huidige kabinetspe-
riode doorloopt, kan het kabinet geen 
knopen doorhakken met de steun van 
slechts een nipte meerderheid in het par-
lement. Je zadelt het kabinet-Klaver/
Marijnissen II of het kabinet-Jetten/
Asscher III niet op met defensiematerieel 
waar ze in 2018 niks van wilden weten. 
Bij beslissingen over projecten van deze 
omvang wordt sowieso een salami-
tactiek gehanteerd. Na de kabinetsnotitie 
om de wapenindustrie in november, zal 
staatssecretaris Visser in januari of febru-
ari met de zogenoemde B-brief komen (B

-brief is in December 2019 verstuurd aan 
de kamer). Hierin zal staan dat vier boten 
niet van de plank kunnen worden ge-
kocht, maar speciaal voor de Koninklijke 
Marine worden ontworpen en ontwik-
keld. Ook zal een specifiek bedrag opzij 
worden gezet, en feitelijk is er dan geen 
weg meer terug. Dus geldt nu voor elke 
partij: 'Ik zou het bonnetje' maar bewa-
ren!' 
 
Formeel houdt het kabinet nog een 
'nuloptie' achter de hand: géén vervan-
ging van de Walrusklasse en over tien 
jaar houdt de Onderzeedienst dus op te 
bestaan. Maar het kabinet zal die nulop-
tie schrappen en Visser mag dan uitleg-
gen waarom de marine na 2027 nieuwe 
boten nodig heeft en wat die dingen alle-
maal moeten kunnen. 

De torpedo's in de huidige onderzeeboten 
zijn het sterkste wapen van de krijgs-
macht - afgezien van de F-16 die een 
Amerikaanse atoombom moet kunnen 
afwerpen. De boten kunnen elk twintig 
Mk-48's meenemen, waarmee je vlieg-
dekschepen kunt vernietigen. Bij NAVO 
oefeningen bleken ook Amerikaanse car-
riers kansloos, terwijl de onderzeeboot 
ongemerkt kon ontsnappen. Vorig jaar 
klaagde de Russische minister van Bui-
tenlandse Zaken, Sergej Lavrov, dat de 
Russische vloot voor de kust van Syrië 
hinder ondervond van een Nederlandse 
onderzeeboot, maar dat werd in Den Hel-
der tegengesproken. Kennelijk was de 
Walrusklasse voor de Russen iets om 
terdege rekening mee te houden. 
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Ook in NAVO-kringen staat de Walrus-
klasse prima bekend. Diesel-elektrische 
boten zijn in principe geruislozer en kun-
nen dus heimelijker opereren dan nucle-
air aangedreven boten. De Onderzee-
dienst opereert ook in de Perzische Golf 
en de Caribische Zee. Zover durven de 
Noren, Zweden en Duitsers niet te gaan.  
Legendarisch is ook de inzet van de Wal-
rusklasse in de Balkanoorlogen, twintig 
jaar geleden. NAVO-officieren keken 
gewoon in het telefoonboek van Belgra-
do, belden hun collega's van de ex-
Joegoslavische marine en gaven ze te 
verstaan: 'Blijf in de haven van Dubrov-
nik. Waag het niet om uit te varen!' Het 
werkte. Het conflict breidde zich niet uit 
tot de Adriatische Zee, vooral ook door-
dat Nederlandse onderzeeboten luister-
vink hadden gespeeld en enkele frag-
mentjes uit de opgevangen communicatie 
naar de pers waren gelekt. De gedachte 
aan één onderzeeboot kan een vijandelij-
ke vloot compleet verlammen. 
De nieuwe onderzeeërs zijn volgens het 
kabinet nodig voor 'strategische beïn-
vloeding'. Ze krijgen zulke zware wapens 
mee, dat ze de vijand afschrikken en zo 
nodig het zwijgen opleggen. De 
'maritieme slagkracht' is defensief én of-
fensief. Gericht tegen vijandelijke sche-
pen en doelen aan land. Den Haag wil 

vanaf de nieuwe onderzeeboten straks 
flinke klappen kunnen uit delen op vij-
andelijke kusten. 

Verder moeten de boten weken aaneen-
gesloten heimelijk inlichtingen kunnen 
verzamelen met behulp van elektroni-
sche spionageapparatuur. Die informatie 
moet dan via een satelliet naar Den Hel-
der of het NAVO-hoofdkwartier worden 
doorgeseind. Onder water is geen inter-
net, dus de hightechmasten moeten 
eventjes boven de waterlijn komen om 
in een paar seconden alle mailtjes, 
whatsappjes en bliepjes eruit te gooien. 
Het op grote afstand bespieden van men-
sensmokkelaars op de Middel-landse 
Zee is met de nieuwe generatie on-
derzeeboten kostbaar, maar technolo-
gisch een kleinigheid. 
Het meest James Bond is nog de Special 
Forces-taak. Het Korps Mariniers heeft 
een soort Navy SEAL’s. Kikvorsman-
nen, getraind om vanuit een onderzee-
boot te wor-den gelanceerd. Ze kruipen 
door een luik in de dubbele wand van de 
boot, openen nog een luik en zwemmen 
naar buiten. Op de rug van de boot 
schroeven ze hun onder-waterscooters 
los en spoeden zich in groep-jes naar 
vijandelijk gebied om gijzelaars te be-
vrijden, sabotageacties uit te voeren of 
een landing voor te bereiden. 
Voor dergelijke operaties heeft de mari-
ne eerste klas onderzeeboten nodig. Je 
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de kust van Libanon? 
 
Voor het kabinet komt het erop aan de 
argumenten zakelijk en niet-emotioneel 
te houden. Dan is de logica eenvoudig. 
Een land met een grote koopvaardij en 
een wereldhaven als Rotterdam kan zijn 
be-scherming niet aan anderen overlaten. 

Het moet over 
een geloofwaar-
dige marine be-
schikken, die ook 
op verre oceanen 
en in zee-engtes 
samen met bond-
genoten kan ope-
reren. Daarbij 
zijn onderzeebo-
ten sim-pelweg 
onmisbaar. Al zal 
de burger nooit 
weten waar ter 
wereld ze in 
doodse stilte al 

die tonnen water verplaatsen. 
 
 

Bron; Elsevier Weekblad 
Eric Vrijsen in Cherbourg (Frankrijk) 

10 november 2018 

stuurt je mensen 
niet op pad met 
bedenkelijk materi-
eel. Overal in de 
wereld schaffen 
landen onderzeebo-
ten aan. Van India 
tot Brazilië, van 
Maleisië tot Zwe-
den. Want iedereen 
weet dat Rusland 
en China ook bezig 
zijn. Intussen wor-
den de militaire 
doctrines herschre-
ven, want ook on-
der water rukken 
drones (onbemande 
vaartuigen) op en 
het terrorisme breidt zich uit naar zee. 
Franse marineofficieren vertellen dat te-
genwoordig zeemijnen worden aange-
troffen in stoffelijke overschotten die in 
kustwateren drij-ven. Er zijn berichten 
dat Zuid-Amerikaanse drugskartels zich 
met zeemijnen teweer stel-len tegen de 
kustwacht. 

 
Natuurlijk is er de pacifistische reflex om 
voor dit alles weg te kruipen. Wat moet 
Nederland in de Caribische Zee of de 
Perzische Golf? Wat heeft de marine te 
zoeken in de Indische Oceaan, de Noor-
delijke IJszee, de Noorse fjorden of voor 



 

Ing. JJ van Rijn, “Het Brein” 
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Zoals u op pagina 2 bij “In Memoriam” 
hebt kunnen vernemen is Dhr. J.J. van 
Rijn overleden. Dhr. Van Rijn is van gro-
te waarde voor de Nederlandse Onder-
zeedienst geweest. Tijdens zijn afscheid 
heeft oud onderzeebootcommandant en 
vriend van Dhr. van Rijn, Han van Loon, 
een toespraak gehouden. Met zijn toe-
stemming is deze opgenomen in deze 
KVO. 
 
Het moet in het voorjaar van 1981 ge-
weest zijn dat wij elkaar voor het eerst 
ontmoet hebben. Ik was net aangetreden 
als jong groen broekie aan boord van de 
Zeehond en zou mijn eerste reis met een 
onderzeeboot gaan maken. Heel span-
nend allemaal. Jan Jaap kwam aan boord 
voor het uitvoeren van een grootschalige 
technische inspectie uit hoofde van de 
Directeur Materieel van de KM. Zijn 
komst was al dagenlang onderwerp van 
gesprek en als de bemanning het over Jan 
Jaap had, dan werd er gesproken over 
“Ingenieur van Rijn”. Door sommigen 
werd dit uitgesproken met ontzag, ontzag 
voor de enorme onderzeebootkennis die 
in dat kleine koppie schuilging, door an-
deren werd dit met enige huiver uitgesp-
roken. Huiver omdat ze wisten dat het 
met hem heel moeilijk kersen eten was 
als er technisch iets niet klopte.  
Ingenieur van Rijn, iedereen scheen hem 
te kennen, iedereen had zo zijn eigen me-
ning over hem. Een klein mannetje en 
een beetje atypisch, die zijn mening, op 

geheel eigen wijze, niet onder stoelen of 
banken stak. Eén ding stond vast, hij wist 
waar hij het over had. De bouw van 3-
cylinderklasse onderzeeboten had hij 
meegemaakt, hij 
was betrokken ge-
weest bij het ont-
werp en bouw van 
de Zwaardvisklasse 
en nu, nu was hij in 
een specialisten 
team bezig met het 
ontwerp van een 
futuristische onder-
zeeboot. Een boot 
die het onderzeese 
digitale tijdperk 
binnen zou varen 
en die qua ontwerp 
met geen enkele 
bestaande boot te 
vergelijken zou 
zijn. Waar ook ter 
wereld. Werkelijk 
uniek en baanbrekend. Ik had er de eerste 
schetsen van de gezien vlak voordat ik 
aan boord van de Zeehond stapte. Dat 
was toen in 1981.  
 
Het is eind 1992 als ik mij meld bij de 
poort van de scheepswerf RDM. Ik ben 
net aangesteld als commandant van de 
gloednieuwe Bruinvis, de laatste van de 
4 Walrusklasse onderzeeboten. Ze moet 
nog in de vaart komen en is bijna afge-
bouwd. Apetrots, en ik moet denken aan 
de futuristische tekening die ik meer dan 
10 jaar daarvoor gezien had. Werk van 
o.a. ingenieur van Rijn.  
De boot is nog maagdelijk, geen meter 
mee gevaren. Fonkelnieuw, net niet met 
een cadeauverpakking erom heen. Er is 
nog wel veel werk aan de winkel. De ko-
mende 3 maanden moeten binnenliggend 
allerlei technische beproevingen uitge-
voerd worden en daarna, bijna een jaar 
lang, varende proeftochten. De scheeps-
werf is uiteraard ook het werkterrein van 
Jan Jaap. Zo komen we elkaar weer te-
gen.  
We trekken veel met elkaar op en gedu-
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 rende een paar maanden krijg ik van de 
meester zelf, een masterclass onderzee-
bootbouw met de scheepswerf als leslo-
kaal. Beter kun je het natuurlijk niet krij-
gen. 
 
Scheepsbouw is al een moeilijk vak, 
maar het bouwen van een onderzeeboot 
is werkelijk een huzarenstukje. Het lijkt 
zo éénvoudig.  
Je neemt een stuk staal van 2800 ton en 
brengt het op gecontroleerde wijze on-
derwater, laat het daarna, zonder enige 
vorm van voortstuwing en sturing, tot 
stilstand komen op 100 meter diepte, in 
een zwevende toestand, zonder dat het 
voorover, achterover, of opzij helt en 
daarna breng je dat stuk staal weer op 
een gecontroleerde manier aan de opper-
vlakte.  
Simpel toch? Het begint pas echt moei-
lijk te worden als er in dat stuk staal ook 
nog eens grote en zware dingen geplaatst 
moeten worden zoals dieselgeneratoren, 
gigantische batterijen, sonarsystemen, 
torpedo’s, torpedobuizen, een enorme 
elektromotor, een schroefas, een schroef 
en nog zo’n 100.000 andere onderdelen. 
Om dan nog maar niet te spreken over de 
60 mensen die daar binnenin maanden-
lang onderwater moeten kunnen leven en 
werken.  
Dat is eigenlijk de essentie van onderzee-
bootbouw. Dat was ook de essentie van 
het levenswerk van Jan Jaap, 3 generaties 
Nederlandse onderzeeboten lang.  Er zijn 
niet veel onderzeebootbouwers in de we-
reld, het is een elitegroep en ‘JJ’ was er 
daar één van. Veel mensen buiten de on-
derzeedienst hadden absoluut geen idee 
dat dit allemaal schuilging achter dat 
kleine kalende markante mannetje. Mis-
schien ook omdat hij daar zelf altijd 
nuchter onder bleef en zichzelf beschei-
den opstelde.                                                                                                                                                                                                                                                
 
Daar op die scheepswerf is onze vriend-
schap ontstaan en die bouwde zich verder 
uit tijdens de proeftochten. Als er lastige, 
moeilijke of gevaarlijk beproevingen op 

zee uitgevoerd moesten worden dan was 
Jan Jaap altijd aan boord. Voor mij be-
langrijk als technische vraagbaak en voor 
de bemanning als teken van vertrouwen. 
Hij was graag aan boord van de Bruinvis, 
en hij had een fijne relatie met de beman-
ning. En dat was wederzijds. Er was on-
derling respect, vertrouwen en ontzag, 
ongeacht rang of stand. Men beschouwde 
hem als bemanningslid van de proef-
tochtbemanning, onderdeel van team 
Bruinvis. Aan boord had hij de bijnaam 
“het brein” en ook dat zegt iets want als 
je aan boord een bijnaam hebt, dan hoor 
je er echt bij. 
 
Het is 20 maart 1993, zijn 60ste verjaar-
dag. We zijn op zee. En als we op zee 
zijn is het traditie dat de kok voor de jari-
ge een taart bakt. Dat zijn altijd hele lek-
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kere taarten waar 
helaas maar zo’n 
12 stukjes uit 
verdeeld kunnen 
worden. De kok 
die wij aan boord 
hadden mocht 
hem graag, want 
hij had speciaal 
voor Jan Jaap 
een taart gemaakt 
die zo groot was 
dat mijn sabel 
eraan te pas 
moest komen om 
er 60 stukken 

van te snijden. En niet van die kleine 
stukjes. Zo’n grote taart heb ik daarna 
nooit meer gezien. Niet eens op mijn 
eigen verjaardag. Wat mooi en dat zegt 
ook veel over de onderlinge band die hij 
met mensen had. 
 
Eten was trouwens een favoriete bezig-
heid van Jan Jaap. Vooral vis. Zo nu en 
dan werd er wel eens een kreeft of  an-
dere groot schaaldier geserveerd. Groot 
feest natuurlijk. En als techneut vond 
hij, dat je deze feestelijke maaltijd het 
beste met speciaal gereedschap aan 
moest pakken. Dan kwamen de water-
pomptangen en de schroevendraaiers 
tevoorschijn om het betere peuterwerk 
te verrichten. Na afloop werd het ge-
leende bestek gewoon weer terug in de 
gereedschapskist van de machinist ge-
legd. Wel schoongemaakt natuurlijk 
want gereedschap daar moet je zuinig op 
zijn zei hij altijd. Genieten was dat voor 
hem. En zo is ook onze traditie ontstaan.  
Dat begon allemaal in Loch Fyne. Een 
werkelijk fantastisch mooi doodlopend 
loch aan de westkust van Schotland. 
Daar een beetje landinwaarts verstopt 
tussen een schitterend berglandschap, 
daar lag vroeger de geruismeetbaan. On-
derzeeboten moeten stil zijn en op deze 
baan werd gedurende een aantal dagen, 
overdag het uitgestraalde geruis van de 
boot gemeten. Aan het eind van de mid-
dag als het programma voor die dag af-

gehandeld was, werd er afgemeerd op de 
grote meerboei die aan het einde van het 
doodlopend loch lag. Daar aan het einde, 
daar lag ook het idyllische plaatsje In-
veraray. Dat was altijd feest want met 
behulp van een bootje van onze Engelse 
collega’s werd dan een pendeldienst op-
gezet. Even de benen strekken en ont-
spannen. Dat was het verhaal, maar waar 
het echt om ging was de gerookte zalm 
en de heerlijke schotse whisky’s die je in 
de lokale pubs kon drinken. Met mate 
natuurlijk, want de volgende dag  moest 
er weer gevaren worden. 
 
Jan Jaap…die traditie van gerookte zalm 
met schotse whisky, hebben we ook na 
de proeftochten voorgezet als je op be-
zoek kwam bij mij thuis. Dat hebben we 
volgehouden tot eind 2015. Toen ging 
dat door omstandigheden ineens niet 
meer. In ieder geval dat van die whisky, 
dat ging niet meer. De zalm ben ik altijd 
blijven brengen om die daarna samen 
met jou lekker op te peuzelen. Daar heb 
je tot het laatst toe van genoten. Het blij-
ven allemaal dierbare herinneringen voor 
mij.  
 
Jan Jaap… ik beloof je, dat ik ieder jaar 
op 20 maart het model van de Walrus-
klasse dat ik van jou op mijn 50ste ver-
jaardag gekregen heb, op tafel zet, dat er 
een stuk gerookte zalm naast komt en dat 
ik met een goed glas schotse whisky in 
de hand, een toast op je uitbreng.  
Jan Jaap…VAAR wel… ik bedank je 
voor je fijne, warme en trouwe vriend-
schap.  
 

Met dank aan Han van Loon 
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Wie Ontwerpt De Boot? 
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OZD Whisky 115 - Update 

Beste mensen,  
 
In de KVO van september 2020 hebben 
wij een artikel geplaatst over ons OZD 
Whisky 115 Project. Eerder was dit be-
richt ook al via social-media gedeeld. De 
interesse was overweldigend en al snel 
waren alle, op dat moment, beschikbare 
flessen gereserveerd. Inmiddels is de 
Whisky gebotteld en verscheept naar Ne-
derland.  
Gelukkig heeft de botteling 26 flessen 
meer opgeleverd dan aanvankelijk op 
gerekend was. 
Daarom willen wij de leden van de re-
ünistenvereniging die nog geen fles (en 
glas) hebben kunnen bestellen de moge-
lijkheid geven om dit alsnog te doen.  

 
Dit kunt u doen door een e-mail te schrij-
ven naar ozd.whisky.115@gmail.com en 
in deze mail aan te geven of u een fles 
whisky (kosten; 38,= Euro) en daarbij 
één of twee bijpassend(e) glas/glazen 

(kosten; 5,= per stuk) wilt bestellen. Zie 
foto’s.  
Wanneer wij u een fles kunnen toeken-
nen nemen wij daarna contact met u op 
over de manier van betaling en 
(eventuele) aflevering. 
  
Let op!! Het gaat hierbij om ‘wie-het-
eerst-komt-wie-het-eerst-maalt’ en in-
schrijving staat alleen open voor leden 
die nog geen fles besteld hebben.  
 
Verder zijn wij op zoek naar de volgende 
personen. 
-Dick Donkers 
-Dustin van der Water 
-Ralph Jans 
-David Wortel 
-Kees Broekhof  
-Erwin Buis 
Zouden deze heren contact met ons wil-
len opnemen via: 
 ozd.whisky.115@gmail.com of, wan-
neer u één van deze personen kent, aan 
hen willen vragen of zij via bovenstaand 
e-mailadres contact met ons op willen 
nemen? 
 
Tot slot een mededeling over de uitgifte 



PAGINA 22 

 

Whiskey-class submarine 

van de bestellingen: 
In ons laatste update van december 2020 
hebben wij aangegeven u op de hoogte te 
houden als er ontwikkelingen zouden 
zijn. Helaas zijn de omstandigheden in 
Nederland nog dusdanig, dat er geen mo-
gelijkheden zijn om met grote groepen 
bij elkaar te komen dit voorjaar. Dit heeft 
tot gevolg dat we de officiële presentatie 
van de OZD Whisky 115 zullen moeten 
uitstellen.  
 
We begrijpen natuurlijk dat u allen uit-
kijkt naar de unieke fles OZD whisky 
115 en het langer moeten wachten in de-
ze onzekere tijden eigenlijk ondoenlijk 
is. Daarom hebben we besloten om vanaf 
1 mei de flessen uit te gaan geven.  

 
Voor de groep die aangegeven heeft de 
fles(sen) en glazen thuis afgeleverd te 
willen hebben, zullen de bestellingen 
vanaf 1 mei verstuurd gaan worden. U 
hoeft verder niets te doen. 
De andere groep, die aangegeven heeft 
zijn bestelling tijdens de reünie op te ha-
len, heeft van ons een mailbericht ont-
vangen met een voorstel van ons voor 
aflevering. 
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd. 

Greets, 
De OZD Whisky 115 Clan 
Robert (Beus) Beuzenberg 

Erwin Ruijsink  
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