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De maand mei is die van herdenken en 
vieren. We herdenken dat in 115 jaar on-
derzeedienst ons vele collega’s zijn ont-
vallen. Op eeuwige patrouille zeggen we 
dan. Net als vorig jaar werd ook dit jaar 
weer herdacht bij het monument voor de 
gevallenen van de Onderzeedienst, beter 
bekent als “Ja het moest”. Ook ditmaal 
moest door de nog altijd heersende Co-
vid-19 de ceremonie worden aangepast.  
Slechts een kleine delegatie was aanwe-
zig. Onze eigen voorzitter heeft de cere-
monie bijgewoond en namens onze ver-
eniging de krans gelegd. Bijzonder is wel 
dat dit jaar de ceremonie werd bijge-
woond door de Staatsecretaris van De-
fensie, Barbara Visser en de Comman-
dant Zeestrijdkrachten (CZSK), vicead-
miraal Rob Kramer. In ons blad kunt u 
de toespraken lezen en foto’s bekijken 
van deze herdenking. Nu de vaccinatie-
programma’s in volle gang zijn en we 
steeds meer versoepelingen krijgen hoop 
ik dat het volgend jaar weer mogelijk is 
voor iedereen die dat wil om de herden-
king bij te wonen.  
Dit geldt ook voor onze reünie. We heb-
ben netjes in de statuten staan dat we als 
vereniging tot doel hebben om ons blad 
uit te brengen. Dit lukt nog steeds 4 keer 
per jaar. Daarnaast is het doel het organi-
seren van reünies, bij voorkeur 1 maal 
per jaar. De afgelopen 2 jaar is dit niet 
gelukt. De bemanning van de Hr.Ms. 
Zwaardvis heeft hun reünie ook al een 
aantal keer moeten annuleren. Zij laten 
zich echter niet weerhouden om het nog-
maals te proberen in oktober (zie artikel 
in dit blad). Hopen dat zij deze keer wel 
bij elkaar kunnen komen. En voor ons, 
de vereniging, hoop ik dat we volgend 
jaar weer gezellig bij elkaar kunnen ko-
men om weer eens oude verhalen op te 
halen. 
Inmiddels is de onderzeedienst 115 jaar 
actief. Dit zou gevierd gaan worden op 
onze reünie. Binnen de Onderzeedienst 
was het idee ontstaan om hier weer iets 
bijzonders van te maken. Omdat de boten 
veel rond de Schotse eilanden opereren, 
was het idee ontstaan om een OZD whis-

ky te laten bottelen. Het is niet bij een 
idee gebleven en er is ook uitvoering aan 
gegeven. De Whisky zou via o.a. de re-
ünie worden verspreid. De Whisky heeft 
wat langer kunnen rijpen. Het uitleveren 
is inmiddels op andere wijze geschied. 
Degenen die hadden besteld hebben in-
middels hun 115 jaar Onderzee-
dienstherinnering in huis (of al op). 
Nu kan een glas goede whisky geen 
kwaad bij de Onderzeedienst. In KVO-
149 (hoe gaat het met u) is u gevraagd 
om mee te werken aan een onderzoek 
naar de gezondheid bij onderzeebootbe-
manningen door de jaren heen, door het 
DMC. Veel van onze leden hebben mee-
gewerkt Inmiddels hebben de deelnemers 
aan dit onderzoek bericht thuis gehad. In 
de conclusie van het onderzoek is te le-
zen dat geconcludeerd kan worden dat de 
kwaliteit van leven voor de oud-
opvarenden goed is te noemen. Beter dan 
de gemiddelde Nederlander. Het varen 
bij de Onderzeedienst heeft dus geen ne-
gatieve invloed gehad op uw gezondheid 
of kwaliteit van leven. Dus bij deze, 
slàinte ! 

Helaas was er voor de internationale on-
derzeebootgemeenschap het verlies van 
een boot inclusief bemanning te melden. 
Van de Indonesische onderzeedienst is  
is de KRI Nanggala op eeuwige patrouil-
le met haar 53 bemanningsleden. Er is 
een initiatief om de nabestaanden bij te 
staan in het verdriet. Zie hiervoor het ar-
tikel over de KRI Nanggala. 
 
Stay safe en veel leesplezier met deze 
KVO. 

De Redactie 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

        
22 februari 2021 E.W. Woutering 93 jaar  Den Helder 
23 februari 2021 J. Koppe 83 jaar   Schagen 
04 maart 2021 T. Staal 74 jaar  Den Helder 
04 maart 2021 Th.P.C. Nobel 93 jaar  Gouda 
06 maart 2021 C. Bauer 85 jaar  Delft 
18 maart 2021 A.J. Mors 83 jaar  Middelburg 
28 april 2021 E. Flink 93 jaar  Loenen aan de Vecht 
11 mei 2021 H. Visser 82 jaar  Reeuwijk 

 
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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KRI Nanggala 

Op 21 april 2021 meldde de commandant 
van de Indonesische nationale strijd-
krachten, dat Nanggala vermoedelijk was 
verdwenen in wateren ongeveer 95 km 
(51 zeemijl) ten noorden van Bali. De 
Indonesische woordvoerder van de Mari-
ne Eerste Admiraal Julius Widjo-
jono, verklaarde dat Nanggala een torpe-
dooefening had uitgevoerd, maar ver-
zuimde om zijn resultaten zoals verwacht 

te melden. De marine kondigde in een 
schriftelijke verklaringaan dat Nanggala 
toestemming had gevraagd om te duiken 
op 20 april ten 03.00 om een SUT-
torpedo van Duitse makelij af te vuren. 
Ongeveer een uur na het krijgen van 
goedkeuring, verloor de boot radiocon-
tact. Volgens de marine had Nanggala 
rond 04.00 uur zijn torpedobuizen moe-
ten vullen ter voorbereiding op het afvu-
ren van de torpedo.  
De Indonesische militaire woordvoer-
der generaal-majoor Achmad Riad meld-
de dat de laatste communicatie met 
Nanggala om 04:25uur was, toen de 
commandant van de opleidingstaakgroep 
toestemming zou hebben gegeven voor 
het afvuren van torpedo nummer 8. De 
chef-staf van de Indonesische Mari-
ne Yudo Margono rapporteerde 
dat Nanggala een life-torpedo en een oe-
fentorpedo had afgevuurd alvorens het 

contact werd verloren.  
Rond 09:37 stuurt de marine een nood-
oproep naar het International Submarine 
Escape and Rescue Liaison Office 
(ISMERLO) om de boot als vermist te 
melden en vermoedelijk is gezonken. De 
marine verklaarde dat het mogelijk is 
dat Nanggala een zwart licht  situatie had 
en vervolgens naar een diepte van 600-
700m (2.000-2.300voet) afdaalde. 

Widjojono verklaarde 
dat Nanggala naar een 
diepte van 500m 
(1.600 voet) veiligkon 
duiken. De diepste ge-
bieden van de Zee 
van Bali zijn meer dan 
1.500m (4.900voet).  
Op het moment dat het 
vermist werd, 
had Nanggala 53 men-
sen aan boord, waaron-
der 49 bemanningsle-
den, 1 commandant en 
3 wapenspecialis-
ten. De hoogste mari-
neambtenaar in de on-
derzeeër 
was Kolonel Harry 

Setyawan, de bevelhebber van de onder-
zeeërsquadron van de 2de Vloot. Onder-
geschikten bij hem waren luitenant-
kolonel Heri Oktavian, de commandant 
van de onderzeeër, en luitenant-kolonel 
Irfan Suri, een officier van de Weapons 
Materials and Electronics Service.  
 
Op 22 april om 12.00 uur verklaarde Yu-
do Margono dat de zuurstofreserves 
op Nanggala voldoende zouden zijn voor 
de hele bemanning en passagiers gedu-
rende drie dagen nadat deze was water-
gegaan, waarbij hij melde dat de zuurstof 
op zaterdag 24 april om 03:00 uur ver-
bruikt zou zijn. De deskundigen van de 
onderzeeër verklaarden dat onderzeeërs 
back-upsystemen hebben die voldoende 
zuurstof voor enige tijd kunnen verstrek-
ken afhankelijk van de staat van de appa-
ratuur. Bronnen binnen de Indonesische 
Marine meldden dat de onderwatertele-
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foon (UWT) van de on-
derzeeër tijdens de oefe-
ning gebrekkig was, ge-
brekkige communicatie 
tussen de boot en red-
dingsschepen in het ge-
bied die aanwezig waren 
voor de oefening.  
 
Een dag na-
dat Nanggala als vermist 
werd opgegeven, richtte 
de Indonesische marine 
een crisiscentrum op, 
uitgerust met 
een ambulance en een 
mobiele hyperbare ka-
mer, op het hoofdkwar-
tier van het 2nd Fleet Com-
mand in Surabaya. Het centrum was ook 
een bron van informatie voor de media 
en de families van de onderzeese beman-
ningsleden.   
De Indonesische president Joko Wido-
do verklaarde dat de veiligheid van de 
bemanning van Nanggala van hoogste 
prioriteit was, en nodigde iedereen uit 
om voor de veiligheid van de bemanning 
te bidden.  
 
De marine zette onmiddellijk drie oor-
logsschepen in, KRI Diponegoro KRI 
Raden Eddy Martadinata, en KRI I Gusti 
Ngurah Rai, om Nanggala te zoeken. 
Widjojono verklaarde dat een team van 
duikers naar de boot zocht. ‘Janes Defen-

se’ nieuws rapporteerde ook dat de mari-
ne een aantal andere oorlogsschepen naar 
het gebied had gezonden. Tegen Donder-
dag, 22 April, had de marine zes extra 
schepen in het gebied ingezet: KRI Dr. 
Soeharso, KRI Hasan Basri, KRI Karel 
Satsuit Tubun, KRI Singa, KRI Hiu en 
KRI Layang. Yudo Margono merkte 
donderdag ook op dat drie onderzeeërs, 
vijf vliegtuigen en 21 oorlogsschepen 
waren ingezet bij de zoekactie. Onder-
zeeër KRI Alugoro had zich ook bij de 
zoektocht aangesloten. KRI Rigel, een 
oorlogsschip met krachtigere sonarappa-
ratuur, zou op 23 april aankomen. De 
Indonesische Nationale Politie stuurde 
ook vier politieschepen uitgerust met op 
afstand bediende voertuigen (ROVs) en 
sonarapparaten.  
Het ministerie van Defensie verklaarde 
aanvankelijk dat de regeringen van Au-
stralië, Singapore en India hadden gerea-
geerd op hun verzoeken om hulp. De Re-
publikeinse  marine van Singapore-
se  en de Koninklijke marine van Malei-
sië sturen hun onderzeese reddingssche-
pen, respectievelijk MV Swift Rescue en 
MV Mega Bakti, ter plaatse. 
 
Op 22 April, om ongeveer 14:15 kondig-
de de Indische Marine aan dat hun diep-
reddingsvoertuig (DSRV) de basis bij 
Visakhapatnam, Andhra Pradesh, had 
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verlaten op weg naar het zoekge-
bied. De perssecretaris van het Ministerie 
van Defensie van de Verenigde Sta-
ten, John Kirby, verklaarde dat het mi-
nisterie vliegtuigen stuurde om in de 
zoektocht te helpen. De V.S. stuurden 
een P-8 (Orion) maritiem patrouillevlieg-
tuig, dat zaterdag landde.  
 
Op 23 April, meldde Schout-bij-nacht 
Mark Hammond van Australie aan  dat 
HMAS Ballarat en HMAS Sirius zich bij 
de zoektocht zouden aansluiten. Andere 
naties, met inbegrip van Duitsland, 
Frankrijk, Rusland, Turkije, en Thailand, 
boden hulp aan.  
 
21 april rond 07:00 meldde een vliegtuig 
sporen van een olielek op het waterop-
pervlak in de buurt van de locatie waar 
de onderzeeër zou zijn onderwater ge-
gaan. Later werd ge-
rapporteerd dat een 
olievlek op meerdere 
plaatsen was waarge-
nomen. Hij voegde 
eraan toe dat Raden 
Eddy Martadinata be-
weging onder water 
met een snelheid van 
2.5 knopen (4.6 km/h) 
had waargenomen, 
maar niet genoeg in-
formatie kon verkrij-
gen om het contact te 

identificeren alvorens het 
verdween. Yudo Margono 
meldde donderdag ook dat 
een Indonesisch marine-
schip een object had ont-
dekt dat magnetisch was op 
een diepte van 50 tot 100 
meter.  
 
Op 24 april raporteerde de 
Indonesische marine de 
vondst van puin, waaronder 
een deel dat verband houdt 
met torpedobuizen, een 
koelvloeistofpijpisolator, 
een fles periscoopvet en 

gebedskleden Omdat het puin binnen 10 
nm van het punt van laatste contact werd 
gevonden en geen andere schepen wer-
den verondersteld om in het gebied te 
zijn, werd het puin verondersteld van de 
onderzeeër te komen. Bevestigd werd dat 
het om de Nanggala moest gaan en werd 
officieel als verloren beschouwd.  
Yudo Margono verklaarde dat een sonar-
scan de onderzeeër op een diepte van 850 
m had aangetroffen, terwijl zijn maxima-
le duikdiepte 500 m was. 
 
Op 25 april bevestigde de Indonesische 
marine na een nauwkeurigere sonar- 
en magnetometerscan dat alle 53 beman-
ningsleden aan boord omgekomen wa-
ren. Onderwaterscans identificeerden 
delen van de onderzeeër, met inbegrip 
van het roer, duikroeren, anker, en exter-
ne delen van de drukhuid. Ook werden er 

Java 

Bali 

Lombok 
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uitrustingsstukken gevonden zoals een  
MK11 onderzeeërvluchtkostuum. De 
ROV van Swift Rescue maakte ook visu-
eel contact met het wrak en bepaalde dat 
de onderzeeër in drie delen was opgebro-
ken. Het wrak werd gevonden op een 
diepte van 838m op de coördinaten 07 
48′56"S 114 51′20"OL 07 48′56"S 114 
51′20"OL, ongeveer 1.400m van waar 
Nanggala was ondergedoken.  
 
De marine zei dat Nanggala misschien 
een stroomstoring had. Na de vondst van 
puin van Nanggala, yudo Margono zei de 
onderzeeër zou kunnen zijn opgebroken 
in plaats van geïmplodeerd, aangezien 
een implosie door sonar zou zijn ontdekt.  
De Indonesische wetgever en gepensio-
neerde generaal-majoor Tubagus 
Hasanuddin vermoedde dat de refit, uit-
gevoerd door een Zuid-Koreaans bedrijf 
in 2012, mogelijk niet goed was uitge-
voerd. Hij zei dat de onderzeeër na de 
refit was onderwatergegaan voor een tor-
pedovuurtest, wat resulteerde in drie do-
den. Hasanuddin zei ook dat Nangga-
la zijn ontwerpcapaciteit van 38 personen 
had overschreden met 15 personen aan 
boord toen het zonk. Chef-staf Margono 
zei dat het schip gevechtsklaar was, een 
acceptatiebrief had ontvangen en een ge-
schiedenis had van succesvolle torpedo 
oefeningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steun families van bemanningsleden 
 
Historisch gezien heeft 
Nederland, en de Neder-
landse Onderzeedienst 
een band met dit land. 
Onze onderzeeboten 
hebben in dit gebied ba-
sis gehad. In de 2de we-
reldoorlog werd in dit 
gebied gevaren door on-
ze boten.  
 
Mocht u de families van 
de omgekomen bemanning van de KRI 
Nanggala financieel willen steunen, dan 
kan dat. De  stichting “we remember 
Submariners” (WRS) is een actie gestart 
met pins. De pin  is voor 6 pond (3 pond 
verzendkosten buiten de UK) te bestellen 
waarmee u de familieleden financieel 
ondersteunt. 
 
De site kent ook andere items als polo-
shirts met een meer algemene tekst die 
stelt dat we omgekomen onderzeeboot-
bemanningen in eerbiedige herinnering 
zullen gedenken. 
 
we-remember-submariners.com 
 
Naast de pin kunt u ook een donatie doen 
aan de nabestaanden van de Indonesische 
onderzeeboot.  
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zeedienst was gewekt. De eerste teleur-
stelling die dag was dat ik te horen kreeg 
dat het nog wel enige tijd zou duren 
voordat ik naar zee zou gaan. Er moest 
eerst militairen van ons gemaakt worden. 
De EMV-school stond op de nieuwe ha-
ven en op dag 1 was het plunje ophalen 
en merken. Na de EMV moest je ook nog 
een vak leren. Naïef als ik was, dacht ik 
bij de Marine direct naar zee te kunnen 
als een matroos aan boord van een schip 
of onderzeeboot. Helaas. Ik was aange-
nomen als MATR3ODVB en moest ook 
nog naar een school waar het communi-
catievak werd bijgebracht. Radio-
telefonie, telexen, morsecode, geheim-
schriften, propagatiemodes en nog veel 
meer moesten we beheersen voordat we 
ook maar 1 schip van binnen mochten 
zien. 
Omdat ik bij aankomst in Den Helder 
gefascineerd was geraakt door de onder-
zeeboten heb ik in de opleiding mijn 
voorkeur voor deze dienst aangegeven. 
Dat was het begin van een reeks keurin-
gen. Bij de onderzeedienst kom je niet 
zomaar als keuze. Ik was toch immers al 
goedgekeurd voor de Marine, 5 dagen 
Hollandse Rading. Nee dat was niet goed 
genoeg. Om bij de onderzeedienst te 
kunnen moest je, dacht ik zelf, van bij-
zondere kwaliteit zijn. Mijn familie en 
collega’s in opleiding dachten daar an-
ders over. Volgens hen moest juist het 
goede steekje los zitten bij je om je te 
laten opsluiten in een stalen buis die dan 
onder het wateroppervlak zou verdwij-
nen. Ik had mijn keuze gemaakt en liet 
mij niet beïnvloeden door anderen. Het 
werd voor mij steeds interessanter om te 
ontdekken wat die geheimzinnige boten 
nou eigenlijk deden. 
Met sportkleding en handdoek werd de 
eerste keuring afgenomen bij het duik-
medisch centrum (DMC) op de bassing-
gracht. Daar wer ik in een druktank ge-
stopt waarbij de druk werd opgevoerd. 
Hoewel ik geen idee had waar dat voor 
was, bleek dit te gaan om het kunnen kla-
ren van je oren in geval van drukverschil 
tussen binnenoor en buitenoor. Dit ver-

Voor de eerste keer naar onderzee 
 
Nadat ik in april 1981 bij de marine was 
gekomen als dienstplichtig militair, wilde 
ik heel graag varen. Bij mijn opkomst 
werd ik met een busje vanaf het station 
Den helder opgehaald en naar de haven 
gebracht. Dat moment staat me nog hel-
der voor de geest. Vanuit het busje zag ik 
op een van de steigers een schip bezig 
met ontmeren. Het was zo’n fregat met 
een gigantische bol bovenop (Hr.Ms. 
Tromp). Van binnen hoopte ik dat ik ook 
snel naar zee zou gaan. We waren ook 
langs steiger 19 gereden. Voor het eerst 
van mijn leven zag ik onderzeeboten. Op 
de een of andere manier fascineerde met 
dat direct. Wat zouden die boten doen, en 
hoe zou het zijn in zo’n boot onderwater 
te gaan? Mijn interesse voor de Onder-

Onderzeematroos 
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liep goed en zonder problemen. Later 
bemerkte ik dat ik voor deze test, die ik 
zelf wild doen om bij de onderzeedienst 
te kunnen, een toelage op mijn katje had 
gevangen. 
Nu werd ik voor de 2de keuring uitgeno-
digd op het Marine keuring en selectie 
centrum (MARKEURSEL) wederom in 
Hollandse Rading. Dat kende ik nog van 
de Marinekeuring. Dus met slaapspullen 
in een tas daar gemeld voor de psycholo-
gische keuring. Wel leuk dat je daar nu 
in uniform rond liep. Hoewel ik nog 
maar een blauwe maandag bij de Marine 
zat, voelde ik mij door het uniform al wel 
“ouwe poep”. Dat werd bevestigd door 
het feit dat ik bij de keuringen een soort 
voorkeursbehandeling kreeg. Redelijk 
snel werden de testen bij mij afgenomen. 
Relaxt in de kantine hoorde nog regelma-
tig het praaien door het gebouw waar bij 
een aantal keurlingen weer naar de trein 
werden gebracht omdat ze niet goed ge-
keurd waren. “Luister uit, . . . de navol-

gende personen met jas en tas bij de por-
tier: . . . ”. Ik moest de hele dag testjes, 
puzzeltjes en gesprekken met een psy-
choloog voeren. Maar ik was geschikt 
voor de Onderzeedienst. Dit gaf mij een 
goed gevoel. Ik was aardig op weg als 
matroos onderzee. 
Voor de laatste test werd ik weer uitge-
nodigd bij het DMC op de Basssing-
gracht. Nu voor een medische keuring. 
Van belang was je longinhoud en alge-
mene fysieke toestand. Half liggend op 
een stoel kreeg ik een mondstuk in met 
daaraan wat slangen. En toen begon het 
“adem in!, . . ga door, ga door, 
èèèèèèèèèn uit!” En dat vele malen ach-
ter elkaar. Soms had ik het gevoel dat 
mijn longen dichtklapten omdat ik moest 
blijven uitademen of zat ik lucht te slik-
ken (richting de slokdarm) omdat er maar 
werd gepushed om meer lucht tot mij te 
nemen. Ook moest je plaats nemen op de 
hometrainer met weer zo’n mondstuk in. 
Al fietsend werd de weerstand opge-
voerd. Harstlag en ademhaling werden 
gecontroleerd. Ook hier kreeg ik te horen 
dat het goed was. Niets stond meer in 
mijn weg om naar de Onderzeedienst te 
gaan.  
Wel had ik de dag na deze keuring een 
behoorlijke spierpijn in mijn borstkast 
vanwege het vele in- en uitademen. Ik 
had het er graag voor over. 
Nu was ik goedgekeurd voor de Onder-
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zeedienst. Ik melde mij bij Adjudant de 
Vries op bureau personeel. Tot mijn te-
leurstelling moest hij me meedelen dat er 
op dit moment geen plaats was op een 
van de boten voor mij. Hij kon mij een 
varende plaatsing aanbieden op de 
Hr.Ms. Mercuur. Het torpedowerkschip 
van de Onderzeedienst. Het personeels-
beleid op deze boot werd door de Onder-
zeedienst geregeld. Daar moest ik maar 
gaan varen om mijn takenboek te doen in 
afwachting van een plek op een van de 
boten voor onderzeese activiteiten. Ik 
stond boven aan de lijst om geplaatst te 
worden op een zwarte parel. 
Het was inmiddels oktober 1982 en ik 
stond op de -P- voor de Mercuur. Toen ik 
me daar ging melden, lag hij op de Rijks-
werf. Wat nu Willemsoord heet en een 
uitgaansgebied is, was toen de Rijks ma-
rinewerf “Willemsoord”. De Mercuur 
kreeg er een 6 weken durend onderhoud. 
Na het onderhoud zou ik gaan varen als 
echte matroos. Het was inmiddels 1,5 
jaar na mijn opkomst. Er was een militair 
van mij gemaakt en Ik had een vak ge-
leerd, verbindingsdienst. Nu mocht ik dat 
in de praktijk brengen op een echt mari-
neschip. OP de dag dat we naar zee gin-
gen, liep alles naders dan gehoopt. Bij 
het naar buiten varen bleek er een scheur 
in een cartertank te zitten. Geen pro-

bleem volgens de technische dienst. Als 
ze een kit van de wal konden brengen, 
zouden we hem dichtkitten. Omdat deze 
niet direct voorradig was, gingen we 
voor anker om te wachten tot de volgen-
de dag. Ook nu was hij niet te vinden 
waarop de commandant besloot om naar 
binnen te gaan zodat de werf de klus 
langs de kant kon uitvoeren. Bij het an-
ker op gaan, brak het anker, 600 kg 
brons, spontaan af. Het ander waren we 
kwijt. Het lag op de bodem van het 
Marsdiep. Toen we naar binnen voeren 
om af te meren, barste er ook nog een 
koelwaterleiding van de diestelmotor. 6 
weken onderhoud op de Rijkswerf en wij 
werden door 2 sleepboten tegen de stei-
ger gelegd. Dat was mijn eerste ervaring 
met varen op een marineschip. Hopelijk 
zijn de onderzeeboten beter onderhou-
den. 
Januari 1983 kreeg ik eindelijk te horen 
dat ik naar een onderzeeboot zou gaan. 
Op de -P- stond mijn naam met daarach-
ter de datum 24 januari en de boot waar 
ik mij moest melden. Hr.Ms. Zwaardvis. 
De Zwaardvis lag ook in het dok, het 
overdekte dok op de nieuwe haven. Aan 
boord werd ik door KPL Arie Bakker het 
sail in gestuurd, naar de brug en gelijk 
aan het werk gezet. Voorzien van headset 
plugde ik in en kon verbinding maken 
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met het havenkantoor en de sleepboten. 
Toen het dok was vol gelopen en de deu-
ren open gingen, ging de Zwaardvis 
langzaam naar buiten. Het was koud en 
de druppels hingen aan mijn neus. Dit 
was heel wat anders dan de verwarmde 
dichte brug van de Mercuur. Na een half 
uurtje meerden we af aan steiger 19 mid-
den. Ik had mijn eerste meters gevaren 
met een onderzeeboot. Na nog wat 
schoonschip, zat mijn eerste dag aan 
boord van de Zwaardvis er op. 
De Zwaardvis zou een week later ver-
trekken voor een reisje. Mijn eerste reis. 
Er moest nog wel het een en ander ge-
beuren voordat het zover was. Woensdag 
was het victualiën laden. Dit is de voe-
ding die voor de reis nodig is. De boot is 
67 meter lang. Er zijn 3 manieren om aan 
boord te komen. De makkelijkste manier 
is via het Officiers-luik. Deze bevind 
zich achter het sail en is eigenlijk de 
‘voordeur’ van het schip. Een andere mo-
gelijkheid is om via het sail te gaan. Daar 
zit een deurtje die toegang geeft tot het 
sail. Het sail bevind zich buiten de druk-
huid van het schip en is alleen bedoeld 
om de masten in te herbergen en een 
hoog uitkijkpunt te creëren voor de Offi-
cier van de wacht op zee. Zodat hij de 
veiligheid kan waarborgen tijdens het 
varen. In het sail zit een trappetje dat 
naar de brug leidt. Het is niet echt com-
fortabel, en het is er vies van roest en vet 
voor de masten. Vanaf de brug kun je via 
een waterdicht luik weer afdalen in de 
boot. Je komt dan uit in de centrale. 
Het officiersluik wordt gewoonlijk ge-
bruikt voor toegang tot de boot. Dit 
wordt ook gebruikt voor het laden van de 
victualiën. Alles wat we nodig hebben 

aan boord gaat door dit 
luik aan boord. Vele han-
den maken licht werk en 
op woensdag voor vertrek 
was het dus ook alle hens 
voeding laden. De chef 
kok zit aan dek en geeft 
alles in een voor hem ge-
wenste volgorde door. 
Daarbij geeft hij ook aan 

waar het naar toe moet. “blikken bruine 
bonen, Boegbuiskamer”. “Aardappelen, 
victualiën-bergplaats”. Alles gaat zo 
langs een menselijke ketting aan boord. 
Blikken snuiverfruit, dozen bier, zakken 
uien, dozen fruit, zakken meel. Alles wat 
60 man nodig heeft om 3 maal per dag te 
kunnen eten. 
Hoewel het de eerste week aan boord is, 
leer ik de boot beter kennen. Er wordt me 
op mijn hart gedrukt dat ik moet afoefe-
nen. Zorgen dat ik de boot van voor tot 
achter ken. Vooral als het gaat om veilig-
heidsmaatregelen. Daarna doe je een exa-
men en als je dat goed aflegt, mag je de 
flipper dragen op je uniform. Voor mijn 
gevoel hoor ik dan pas echt bij de onder-
zeedienst. De hele marine kan dan zien 
dat ik van de Onderzeedienst ben. Ook 
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de bemanning leer ik steeds beter ken-
nen. Ik heb ook inmiddels de comman-
dant ontmoet. Een aardige rustige man.  
Na het voeding laden moest er ook nog 
wat getest worden in mijn dienstvak. In 
de radio kreeg ik van de SGT te horen 
dat we de radioverbindingen moesten 
testen. Mijn maatje John zat al langer aan 
boord en wist wel wat er moest gebeuren. 
Hij zorgde dat ook op de Tonijn de radio-
verbinding werd bijgezet zodat we onze 
zenders en ontvangers konden testen. Het 
wordt allemaal steeds echter. Nog een 
paar dagen en dan gaan we naar zee. Dan 
moet alles geregeld zijn. 
Je informatiebron op zee zijn vooral 
boekwerken. Omdat er binnen de NAVO 
nog wel eens wat wijzigt, moeten de boe-
ken die de informatie verschaffen regel-

matig worden bij gewerkt. Dit is ook een 
werk voor de verbindingsdienst, of de 
tiks, zoals we aan boord worden ge-
noemd. De bijwerkingen zijn vellen A-4 
met alle wijzigingen in een boek en doe 
moeten met pen worden gewijzigd. Toen 
ik net een hele lijst met bijwerkingen had 
gedaan, kwam de OVA (Officier van Ad-
ministratie) binnen met boekwerken die 
vervangen konden worden. Al mijn kras 
en streepwerk was dus voor niks ge-

weest. We hadden nu een nieuw boek 
zonder ook maar 1 pen korrectie. 
Nu kon ik dus even bij het torpedoladen 
kijken. Ook dat is een luik in de boot, 
maar daar kun je nauwelijks door passe-
ren als persoon. De torpedo’s worden 
met een kraan naar de boot gebracht. In 
het luik staat een grote glijbaan klaar 
waarlangs de torpedo aan boord word 
geladen. De ODOPSen en Torpedoma-
kers staan er bij te assisteren zodat het 
goed gaat en niet gevaarlijk is. Wat zijn 
de torpedo’s groot. 
Het is weekend. Volgende week gaan we 
echt varen. Voor het eerst naar zee met 
een onderzeeboot. Toen ik de marine in 
kwam en langs steiger 19 reed, wilde ik 
naar de onderzeedienst. Het is me gelukt. 
Mijn thuisfront vindt het maar raar dat ik 
in een boot wil varen zonder raampjes. 
Zeker mijn vader, die jaren bij de Hol-
land Amerika lijn heeft gevaren snapt het 
niet zo goed wat me trekt aan die afge-
sloten cilinders op zee. Al sik op de brug 
sta, en die boot onder me zie en rond kijk 
in de haven, voel ik me trots!  
Dit is wat ik wil. 

De Observer 
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Zwaardvis - Aanvaring 1954 

alles waterdicht moesten sluiten. Dat was 
de deur naar de machinekamer en de 
spreekbuis waar ook door geroepen kon 
worden. Je kon dat ding met deksel af-
sluiten en daar zaten we dan met een man 
of vijf. Het was doodstil en we snapten 
niets van wat er aan de hand was. Later 
bleek dat we op periscoop diepte voeren, 
dat was dacht ik 14m onderwater. 
De dienstdoende officier van de wacht 
werd meerdere keren gewaarschuwd 
door de geruispeiler dat er een schip op 
ons afkwam. Maar het was te laat of die 
officier luisterde niet. Dat schip bleek 
een Amerikaanse jager te zijn die het 
mijnentuig (een staalkabel die van voor 
en achter de brug liep) mee nam en de 
zwaardvis omdrukte tot het mijnentuig 
gelukkig brak waar door de boot terug 
zwiepte. 
Er zat een telefoon in het machinisten 
verblijf die na een poosje over ging en de 
vraag was hoe het gesteld was bij ons en 
of er schade was. Dat was niet het geval 
en zo kon alles weer open. Het waren 
hachelijke momenten die we met z'n al-
len mee gemaakt hadden, maar al vlug 
was de toestand weer normaal. Er werd 
nog wel even over gepraat maar alles 
ging weer als van ouds, de dekdienst 
repareerde het mijnentuig. Ik weet nog 
dat het met een ‘weston’ takeltje weer bij 
elkaar was getrokken en dat is blijven 
zitten tot we thuis waren in Rotterdam. 
Het was net of het niet gebeurd was nooit 
wat over gehoord maar het is gebeurd ik 
weet ook nog hoe die officier heten die 
de periscoop bediende maar dat doet er 
niet meer toe. 
Lang heb ik getwijfeld om dit op te 
schrijven en bekend te maken en ik weet 
ook niet of ik hier wel goed aan gedaan 
heb. Ook weet ik dat er nog een korpo-
raal machinist in leven is die daar ook bij 
geweest is. Ook was er al vlug een liedje 
waar de dienstdoende officier werd ge-
noemd en bezongen maar dat houd ik 
ook maar voor me zelf. 
 

Groeten 
Jan Janssen (mach 2) toen 

De T-boot De Zwaardvis was in 1954 
bezig met oefeningen. Ik geloof dat het 
in de Ierse zee was. De Datum ben ik ook 
kwijt er waren heel wat marines bij be-
trokken. De oefeningen waren bijna ach-
ter de rug en ik was net naar mijn weten 
afgelost van de hondenwacht in de ma-
chinekamer en lag in bed wat haaks op 
de scheepswand stond en overdag diende 
als zitbank aan de bakstafel ik lag daar 
met mijn hoofd aan de kant van de wand 
op het onderste bed de rugkant van de 
bank was ook een bed dat met kettingjes 
omhoog kon. Net achter mijn bed was 
een luikje van 50x50 +/- dat toegang ver-
schafte naar de hulp machinekamer. 
Plotseling maakte de boot slagzij en dat 
ging heel ver. De mensen die daar op dat 
moment sliepen hingen bijna met hun 
hoofd omlaag tegen de wand aan net zo 
vlug als het kwam was het ook weer 
over en de boot veerde terug de andere 
kant op. Ik schoof mijn bed uit met de-
kens en al zo door dat luik de hulpmachi-
ne kamer in. Zo vlug was ik daar nog 
nooit geweest meteen daarop hoorden we 
ik meen 3 claxons. Dat betekende dat we 
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COZD op 4 mei 

"Vrijheid is niet gratis" 
 
Wederom kan ik u, de nabestaanden, niet 
welkom heten op steiger 19 bij de Onder-
zeedienst. Dat doe ik op 4 mei altijd met 
veel genoegen want u bent hier altijd in 
grote getale. Dit jaar kan dat helaas we-
derom niet het geval zijn. 
 
Ik ben blij om een zeer kleine deputatie 
van nabestaanden, veteranen en reünisten 
als uw vertegenwoordiging te mogen be-
groeten. Ik ben ook vereerd met de aan-
wezigheid van de staatssecretaris van 
Defensie, Mevrouw Visser, welkom ex-
cellentie en de commandant zeestrijd-
krachten viceadmiraal Kramer, welkom 
admiraal. 
 
Hoewel live uitzenden de intentie was, 

maar dat helaas niet door kon gaan zullen 
we ook dit jaar de ceremonie opnemen 
en aan u, de nabestaanden, doen toeko-
men. Ik hoop dat u dat toch enigszins 
ervaart als een vorm van samenkomen al 

zal het nooit ons normale samenzijn kun-
nen vervangen, want herdenken doe je 
samen! 
Onze herdenking gaat niet alleen over 
gevallen Nederlanders. Zij aan zij hebben 
ook Britse en Indonesische opvarenden 
van onze boten hun leven gegeven voor 
de vrijheid. 
 
Although not represented I feel honour 
bound to address you all in English for a 
short moment. 
The relationship with the United King-
dom has been forged during the wartime 
years. Not only the Netherlands govern-
ment was warmly welcomed as it went in 
exile, also our boats, fleeing from the 
Germans occupying the Netherlands 
found a warm welcome in the UK. The 
UK offered us great support during the 
war years and we are still the closest of 
allies. British sailors were posted to our 
boats and went to war in them. So today 
we not only honour our own fallen but 
also the 6 British sailors wo fell while 
serving on board our boats. 
Zoals altijd wil ik de Indonesische geval-
lenen niet vergeten want ook zij waren 
een belangrijk integraal onderdeel van 
onze bemanningen. Ook zij hebben hun 
leven gegeven naast hun Nederlandse 
kameraden voor onze vrijheid. Maar dit 
jaar is dat niet genoeg. Als commandant 
onderzeedienst kan ik niet anders dan 
even stil te staan bij het ten ondergaan 
van de KRI Nanggala. Deze 53 onder-
zeebootkameraden verdedigden de vrij-
heid ook en ook zij betaalden daarvoor 
de hoogste prijs, hun leven. 
 
Saya berharap Anda memiliki banyak 
kekuatan dengan kehilangan besar ini. 
Pikiran dan doa kami menyertai orang 
yang berduka dan Anda 
(Ik wens u veel sterkte met dit enorme 
verlies. Onze gedachten en gebeden gaan 
met de nabestaanden en u mee) 
 
Als er een les is die we als samenleving 
uit de oorlog moeten leren, dan is het dat 
vrijheid niet gratis is. Het komt niet van-
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zelf, het 
blijft ook 
niet vanzelf. 
Bedreigin-
gen van on-
ze vrijheid 
zijn meer-
voudig en 
overal. 
Naast een 
militair con-
flict was de 
tweede we-
reldoorlog 
ook een ide-
ologische 
strijd. Met 
name het 
ideologische 
deel had al-
les te maken 
met de door 
voor ons als 
Nederlan-
ders zo be-
langrijke 

individuele vrijheid. Die vrijheid vind ik 
in onze totale historie het belangrijkste 
overkoepelende thema. Nederlanders zijn 
door de eeuwen heen grote voorvechters 
geweest van deze individuele vrijheid: 
godsdienst vrijheid, vrijheid van me-

ningsuiting, vrijheid 
van onderdrukking en 
vele andere gerelateer-
de vrijheden.  
Wij zijn vrijheid! 
En die vrijheid is niet 
vrijblijvend. Zij moet 
beschermd worden, zij 
moet onderhouden 
worden, zij moet ge-
deeld worden en zij 
moet gezaaid en ge-
oogst worden. Alle-
maal acties waar de 
kost voor de baat uit 
gaat. In veel gevallen 
zelfs jaren vooraf en 
met grote offers. 
Het is onze plicht om 
alles in het werk te 
stellen om die vrijheid 
te behouden en te la-
ten floreren. 
 
Het lijkt lang geleden dat onze boten ten 
strijde trokken. In Europa vanaf 1940 
gevolg door de boten in de Oost in 1941. 
Die strijd kwam met zware verliezen. 
Zeven boten gingen verloren, zes van 
deze boten kwamen niet terug van een 
patrouille op zee. Ik heb hier vaak met u 
samen bij stil gestaan. 
Naast de offers gebracht door de beman-
ningen van de boten gaf heel veel ander 
onderzeedienst personeel hun leven. Ik 
wil daar vandaag uitgebreider bij stil 
staan. We hebben het altijd over de boten 
en dat is ook goed maar ik wil de ande-
ren niet vergeten. 
 
De boten en hun bemanningen staan op 
het centrale deel van ons monument. 
Maar 82 namen prijken op de zuilen aan 
weerzijde van het midden deel van het 
monument. Ook al die namen hebben 
hun verhaal. Daaronder de bemanning 
bestemd voor Hr.Ms. Haai, de boot die 
nooit ten strijde trok omdat het overgrote 
deel van de geplande bemanning ten on-
derging met de het transportschip Abos-
so.  
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Ook op de zuilen staat het personeel dat 
ten onder ging met het onderzeeboot 
moederschip Hr.Ms. Colombia.  
Maar ook de naam van het eerste slacht-
offer van de onderzeedienst, Majoor tor-
pedomaker Zeegers die op 12 mei 1940 
omkwam bij de verdediging van Rotter-
dam staat op een zuil.  
Niet onvermeld mag het verhaal blijven 
van een van de vijf Ridders Militaire 
Willemsorde, LTZ1 C A F van Well 
Groeneveld. Die na zeer succesvolle pa-
trouilles op de K14 en K18 tegen de Ja-
panners omkwam toen hij samen met 
Kapitein ter zee J.J van de Have en mr. 
F.H Ermers omkwam bij de vernietiging 
van munitiebergplaatsen in Soerabaja.  
Als laatste wil ik memoreren dat ook in 
de gevangenenkampen onderzeedienst-
personeel is omgekomen. Al deze onder-
zeedienstmensen staan op het monument. 
Mijn opsomming is niet volledig maar 
allemaal brachten zij het hoogste offer en 
zijn trots onderdeel van dit monument en 
onze historie. 
 
Herdenken doe je samen en vrijheid geef 
je door. Dit doen we ieder jaar. Door hun 
verhaal te vertellen. Het verhaal van hun 
strijd, hun verbondenheid. Het verhaal 
van hun offer. Vrijheid is relevant en is 
dat al eeuwen lang. Het mag nooit iets 

worden wat we voor lief nemen en niet 
meer bij stil staan. 
 
Morgen vieren we onze vrijheid. Van-
daag herdenken we. Wij herdenken al 
onze gevallenen maar in het bijzonder 
onze onderzeedienst collega's. Hier in 
Den Helder bij het monument dat hun 
namen draagt. 
 
Onze gevallenen hebben ons door het 
hoogste offer onze vrijheid gegeven. Die 
vrijheid geven wij nog steeds door en 
wordt door ons met iedere discussie over 
vrijheid onderhouden. Hun heldhaftig 
offer heeft er dus toe gedaan:  
“Ja het moest”  
Wij zullen ze nooit vergeten. 
 

KTZ Herman de Groot 
Commandant Onderzeedienst 
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Staatssecretaris Defensie - 4 mei 

Dames en heren, 
 
Vandaag denken we aan al het Onderzee-
dienstpersoneel dat door oorlogshande-
lingen om het leven is gekomen. En dat 
kunnen we alleen maar doen met gevoe-
lens van grote dank en respect. 
In feite staan wij op de schouders van 
deze dappere mannen. Mannen die de 
strijd aangingen met een machtige vij-
and. Toen de Duitsers Nederland binnen-
vielen op 10 mei 1940, beschikte de Ne-
derlandse Onderzeedienst over 30 boten, 

waarvan de helft in 
Nederlands-Indië 
was gestationeerd 
en 2 in de Antillen. 
Van de 13 boten in 
Nederland konden 
er 7 ontsnappen 
naar Groot Brittan-
nië en 
vielen er 6 in han-
den van de bezet-
ter. 
 
In die eerste zeer turbulente dagen na de 
Duitse inval moesten de Onderzeeboot-
mannen afscheid nemen van hun vrouw 
en kinderen en hen alleen achterlaten in 
een land in oorlog. Velen van hen zouden 
niet meer terugkeren. Voor de geallieer-
den waren de Nederlandse boten die naar 
Engeland ontkwamen een zeer belangrij-
ke aanvulling op de maritieme slag-
kracht. 
Onze boten werden dan ook al snel inge-
zet in de strijd tegen de Duitsers.  
 
Vanaf december 1941 bevond Nederland 
zich ook in oorlog met Japan. In Azië 
duurde de strijd tot de capitulatie enkele 
maanden, waarbij op zee veel strijd is 
geleverd door onze boten. 
Deze strijd werd na de capitulatie voort-
gezet vanuit Sri Lanka en Australië. 
Volgens Admiraal Helfrich was de On-
derzeedienst een voorbeeld voor de vloot 
van 'onverwoestbare aanvalsgeest en on-



 

versaagde actie'. Zij gingen op patrouille, 
niet wetende wat hen wachtte. Zij vielen 
aan, in volle zee, in ondiep water bij de 
kust en namen daarbij alle risico's. 
 
Wat ging er op die momenten door hen 
heen? Niet wetende of de boot weer weg 
zou komen. Met de dreiging om geraakt 
te worden door een granaat, dieptebom 
of een bom uit een vliegtuig. Een treffer 
zou een zekere en ellendige dood beteke-
nen.  
Wat ging er dan door al die hoofden 
heen? 
Wij weten het niet. 
En om nogmaals met de woorden van 
Admiraal Helfrich te spreken: 
"Wij kunnen slechts een eresaluut bren-
gen aan die mensen, want zij toonden 
waren heldenmoed." 

 
In de strijd voor de vrijheid keerden zes 
boten niet terug in de thuishaven. 
Een Onderzeebootmoederschip werd ge-
torpedeerd, een zevende onderzeeboot 
werd in de thuishaven vernietigd. Bijna 
300 mannen kwamen hierbij om het le-
ven. Zij hebben een ongekende inzet en 
loyaliteit hun plicht tot het laatste mo-
ment uitgevoerd, terwijl zij hun naasten 
met onzekerheid moesten achterlaten. Zij 
betaalden de hoogste prijs. Dat was niet 
voor niets. 

De bijdrage van de Onderzeedienst was 
meer dan relevant. Met die bijdrage leg-
den zij het fundament voor de vrijheid 
van nu. Door hier regelmatig bij stil te 
zijn houden we het besef levend dat onze 
vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Het 
bouwwerk van onze vrijheid staat in feite 
permanent in de steigers. Het is simpel-
weg nooit af. 
 
De Amerikaanse president Thomas Jef-
ferson zei het ooit als volgt: 'De prijs van 
de vrijheid is eeuwige waakzaamheid. 
Laat het oog der waakzaamheid zich 
nooit sluiten.' 
Het is nog altijd actueel. En meer dan 
dat. Vrijheid vraagt om gedegen onder-
houd. Als staatssecretaris van Defensie 
zie ik iedere dag opnieuw hoe noodzake-
lijk die bijdrage is. 
Steeds weer worden we geconfronteerd 
met verschrikkelijke aanslagen, worden 
mensen vervolgd vanwege hun geloof of 
geaardheid, moeten anderen huis en 
haard verlaten omdat ze opstaan tegen 
dictatoriale regimes. 
76 jaar geleden herwonnen we onze vrij-
heid en hebben die sindsdien kunnen be-
houden. 
Het is een vrijheid die we moeten koeste-
ren in een wereld waar angst voor oor-
log, terrorisme en onderdrukking nog aan 
de orde van de dag is. 
Laten we daarom pal staan voor onze 
vrijheid. 
 
Laten we nooit vergeten welke offers 
hiervoor zijn gebracht. 
 
Dank u wel. 

 
Drs. B. Visser 

Staatssecretaris van Defensie 
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Goedemorgen, 
 
Excellentie, admiraal, commandant, alle 
aanwezigen hier op de steiger en natuur-
lijk vooral u, jullie thuis die we zo graag 
hier bij ons hadden gehad, 
 
'Morgen begint gisteren.' 
'Ik heb dankzij mijn moeder een zonnige 
jeugd gehad, waarin zij alles deed om 
het gemis van een vader te vergoeden.' 
'In de periode waarin ik mij van kind tot 
volwassene ontwikkelde, werd mij de re-
aliteit van mijn jeugd duidelijk: een va-
derloos gezin zonder broers of zusjes, het 
werd voor mij een geaccepteerd feit. De 
interesse voor mijn vader - wie hij was, 
wat hij deed en waar hij heen ging - laai-
de in volle hevigheid op toen mijn moe-
der overleden was en ikzelf de leeftijd 
bereikte waarop het onvermijdelijke te-
rugblikken begint. 
Foto's van mijn vader... ik bestudeerde 
zijn gezicht, de pret die er van af straalt. 
Waar genoot hij van? Wanneer was dat? 
Waar ging hij naartoe? Ik geniet er van 
om zo met mijn vader bezig te zijn en 
hem op deze manier alsnog wat beter te 
leren kennen.' 

Woorden van Lydia de Bruyn, wiens va-
der Gilles de Bruyn op 19 november 
1940 samen met de 45 andere opvaren-
den van de O22 voor de kust van Noor-
wegen het leven verloor. Het hadden 
evengoed de woorden kunnen zijn van 
zoveel andere zonen en dochters uit onze 
Onderzeedienst-community, waarvan wij 
vandaag opnieuw gedenken welk offer 
hun vaders hebben gebracht. 
 
Ik kwam Lydia's indringende verhaal 
tegen toen ik voor deze herdenking nog 
eens wat bladerde in 'Ja, het moest', het 
haast standaardwerk 
over de personele verlie-
zen van de Onderzee-
dienst in de Tweede We-
reldoorlog. 
Het maakt meteen ook 
duidelijk wat de impact 
van Gilles' offer en al 
die andere offers ge-
weest is; voor echtgeno-
tes, voor hun vaders en 
moeders, maar vooral 
ook voor de kinderen. Zij, die op hun 
beurt zelf weer moeders en vaders wer-
den, groot- en misschien ondertussen wel 
overgrootouders. 
 
Stilstaan bij hun offer en deze herden-
king; steeds meer wordt het tot iets dat 
door de generaties heen speelt. De groep 
belangstellenden voor de herdenking hier 
bij dit monument werd immers groter en 
groter. 
 
Dat brengt meteen woorden van vorig 
jaar in mijn herinnering. 'Herdenken, dat 
doe je samen', zo herhaalde ik toen een 
aantal keren. 
Maar opnieuw kunnen we hier niet sa-
men zijn - en alhoewel er alles aan ge-
daan is om met elkaar verbonden te zijn - 
u had er waarschijnlijk heel veel voor 
over gehad om hier in 
weer en wind op de steiger te zijn. Om 
fysiek voor het monument te kunnen 
staan, om weer uw ogen te laten vallen 
op de naam die u verbindt met deze plek. 

Vlootpredikant OZD - 4 mei 
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Om de meeuwen te horen schreeuwen, 
om zelf die bloemen te kunnen leggen - 
en het belangrijkste van allemaal; om dat 
samen te kunnen doen. Samen stil zijn. 
Samen die eer bewijzen. 
 
'Morgen begint gisteren.' 
Wat wij ondanks dat alles - hier, of thuis 
of waar dan ook - wèl doen is onze loya-
liteit tonen. En dat is verschrikkelijk be-
langrijk. Een loyaliteit die niet verbroken 
kan worden, 
want de band met degene die wij herden-
ken gaat over de grenzen van de dood 
heen. Die loyaliteit werkt inderdaad dóór 
de verschillende generaties. 
Ik moest de afgelopen tijd denken aan 
het bekende vijfde gebod,  
'Eer uw vader en uw moeder.' 
Vooropgesteld; met die woorden als 
mooi excuus is ook een heleboel onder-
drukt en afgestraft - en dat is het laatste 
wat ik hier zou willen goedpraten. 
Maar in de zogenaamde Contextuele be-
nadering, waar men heel goed kijkt naar 
wat er tussen generaties speelt, naar wat 
ouders en kinderen elkaar geven en wat 
ze van elkaar kunnen ontvangen, wordt 
echter op een hele positieve, opbouwen-
de manier naar deze vijfde leefregel ge-
keken. Als teken van existentiële loyali-
teit, verbonden je hele wezen. 
'Eer uw vader en uw moeder', dat is niet 
leven naar het verleden, dat is juist toe-
komstgericht. Eerbied als 
werkwoord; de last dra-
gen en de erfenis ontvan-
gen van hen die jou voor-
gingen. En vervolgens 
die eer ook waarmaken 
en weer doorgeven op 
jouw eigen manier. 
 
Je kon dat al proeven in 
de woorden van Linda de 
Bruyn, in hoe zij kind 
heeft kunnen zijn, in hoe 
zij op latere leeftijd zocht 
naar wie haar vader was. 
U of jij herkent het mis-
schien zelf wel. Want het 

is haast onvoorstelbaar wat voor gaten er 
zijn geslagen in families door het verlies 
van zoveel mensenlevens. Wat heeft dat 
gekost aan moeders, echtgenotes, ver-
loofdes. Aan kinderen. 
En tegelijk is er ook onmenselijk veel 
gegeven. In dat gemis, in de zorg om een 
zo goed mogelijke jeugd. Wilde men hoe 
dan ook het goede doorgeven, ondanks 
de last en deze erfenis. In alle moeite en 
pijn werd zo eerbied gegeven, tot op de 
dag van vandaag en dat is dus ook pre-
cies wat wij hier iedere 4 mei opnieuw 
doen. En dat zullen we blijven doen - 
loyaal en royaal. 
 
Eerbied tonen betekent oog hebben voor 
wat gegeven is. Erkennen wat gemist is - 
het onrecht dat een kind weliswaar zo 
zorgeloos mogelijk maar wel vaderloos 
opgroeide. Voor de moeder die een kind 
moest missen en daardoor niet altijd 
evenveel aandacht kon hebben voor de 
rest. Voor allen die zoveel meer moesten 
geven dan ze konden. 
 
Eerbied betekent ook doorgeven en voor-
leven wat er echt toedoet. En juist dat 
maakt het dus tot iets dat op de toekomst 
gericht is. 'Morgen begint gisteren.' Voor 
altijd verbonden. En zo kan deze eerbied 
tot een motiverende kracht worden die 
mensen in beweging zet. 
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Ik leen tot slot een paar woorden van de 
vorig jaar overleden Jonathan Sacks, 
voormalig Brits opperrabijn. Echt een 
aanrader om eens wat videofilmpjes van 
deze man te bekijken en wie weet zelfs 
een boek te lezen. 
'Wij zijn waard wat wij bereid zijn te de-
len.' 
En: 'Het verantwoordelijke leven is een 
leven dat antwoord geeft.' 
 
Wij brengen vandaag opnieuw onze eer 
aan hen die sneuvelden voor onze vrij-
heid. 
Wij brengen eer aan hen die daar mee 
moesten door-leven en over-leven. 
Wij brengen eer door zelf antwoord te 
geven op dit onrecht, door de last te dur-
ven dragen en deze erfenis aan te nemen. 
Voor wie na ons komt.  
Want... morgen begint gisteren. 
 
Dank u wel. 
 
Ik wil nu graag met jullie bidden. 

Ik gebruik daarvoor woorden geïnspi-
reerd op de Duitse dominee en verzets-
strijder Dietrich Bonhoeffer. En daarna 
bidden we met wie dat wil, samen het  
 

Onze Vader. 
Ontferm u over ons in kwade dagen Als 
wij de zware last zo wankel dragen, 
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot, 
ontferm u God. 
Ontferm u over ons in stille uren als wij 
de schaduw van de dood verduren, 
onwetend van het ons beschoren lot, 
ontferm u God. 
Gij die ons nooit ontbreekt, zo lang wij 
leven zo lang zult gij ons met uw licht 
omgeven en met uw liefde - wonderbare 
macht, 
geeft gij ons kracht. 
Wij mogen in de avond, in de morgen, 
ons veilig bij u weten en geborgen tot in 
het diepe zwijgen van de nacht, 
o stille wacht. 
Onze Vader. 
 

Stefan Dijkhuizen 
Vlootpredikant Onderzeedienst  
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Postboei 

De joangens van de Zwaardvis gaan het 
nogmaals proberen. Opgeven zit niet in 
het bloed van de ‘submariner’ Na meer-
malen annuleren, is de datum nu gezet 
op : 
Zaterdag 9 oktober 2021 vanaf 16:00 . 
Net als vorige keer is de locatie: 
“de blokhut”  
Van Lynndenstraat 33 
5863BJ 
Blitterswijck (Li) 
 
Aanmelden dient te geschieden tussen 
1 sep en 26 september. Het is misschien 
verstandig om te blijven slapen in de 
blokhut. Als dat wenselijk is even ver-
melden bij aanmelding. Wel zelf slaap-
zak e.d. meenemen. 
De kosten zullen ongeveer 30 euro be-
dragen. Maar daar krijg je dan ook wat 
voor. We hopen op een grote opkomst. 
 
Email: reuniezwaardvis@gmail.com 
 
Tot in oktober ! ! 

Johan ‘alias Joet’ Litjens 

Ik kende Jaap van Rijn al langer 
 
Tijdens de proeftochten van de drie-
cylinder “Dolfijn” was daar voortdurend 
het “knechtje”  van de Hoofdingenieur 
Scheepsbouw Heemstra aanwezig.  
Vooral voor de RDM heel terecht hinder-
lijk,  voor ons een vermakelijk alleraar-
digst kereltje waar wij al  gauw van  door 
hadden dat hij heel veel wist van 
scheepsbouw en onderzeeboten.  Japie 
van Rijn. 

Later bij de aanbouw van de 
“Zwaardvisklasse” leerde ik hem pas 
goed kennen.  Hij “deed” Scheeps-
bouw en ik Werktuigbouw, als latere 
HMK.  We hielden onze terreinen 
keurig gescheiden,  met alle respect 
voor elkaar. 
Bij de eerste duik van de 
“Zwaardvis” in het kuiltje in het 
Marsdiep, vroeg ik hem of hij de eer-
ste trim zou uitrekenen,  waarop hij 

opmerkte:  “ja, die heb ik al en het wordt 
beter dan toen op de “Dolfijn”.” 
 
Bij de eerste trimduik van de “Dolfijn” 
moest zelfs het scheepsvlak in de Machi-
nekamers met water gevuld worden om 
de boot onderwater te krijgen.  Bij de 
“Zwaardvis” hoefden we nauwelijks iets 
te veranderen aan de trim,  perfect ging 
de boot onder water. 
 
Nog weer later bij de eerste gedachten 
over de “Walrusklasse”,  hebben we sa-
men op een Zweedse onderzeeboot geva-
ren om de voordelen van X-roeren te on-
dervinden. 
We waren eigenlijk “tegen”,  omdat we 
het gebruik van X-roeren op een onder-
zeeboot niet kenden.  Konden onze be-
manningen zo'n systeem eigenlijk wel 
behappen?  Het is er toch van gekomen.  
Alleen weet ik niet of de ervaring positief 
wordt beoordeeld,.  Ik heb nooit op een 

“Walrus”onderzeeboot  gevaren. 
Japie was een geweldige kerel,  zeer goed 
in zijn vak en open voor anderen, die 
hem iets konden leren!  Ik ben het eens 
met Han van Loon:  “Dank je wel Jaap”. 
 

Pieter de Graeff 

Aankondiging Reünie  
Hr.Ms. Zwaardvis 
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Het volgende verzoek is bij de redactie 
binnen gekomen. Mocht naar aanleiding 
van het onderstaande informatie kunnen 
verstrekken, dan kunt u de redactie mai-
len. Wij zullen dan zorgen dat de info 
terecht komt bij de initiator van dit ver-
zoek. 
 
Beste Redactie,  
 
Via ons whiskyproject ben ik benaderd 
door de vrouw van een oud commandant 
van Hr. Ms. Dolfijn die in 1962 de be-
kende wereldreis maakte.  
 
Het gaat om Just Roele die op dit mo-
ment 96 jaar is en in Schotland woont.  
Hij vraagt zich af of er nog ‘maten’ in 
leven zijn uit zijn periode 1955-1965 bij 
de Onderzeedienst in het algemeen en de 
bemanning van de Dolfijn 1962 in het 
bijzonder.  
 
Zou jij hem hier misschien aan kunnen 
helpen ? 
Bij voorbaat dank 
Greets 
Robert Fotoimpressie Dolfijn 1962 
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