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Geachte leden, 
 
Net als in 2020 gooit ook dit jaar het Co-
rona-virus roet in het eten bij de organi-
satie van onze jaarlijkse reunie. De be-
oorgde lokaties verwachten in het najaar 
maximaal slechts 100 personen te mogen 
ontvangen. Dat aantal is te laag om een 
traditionele reunie te kunnen organiseren. 
Een alternatief zou kunnen zijn om digi-
taal bijeen te komen. Het elkaar echt tref-
fen en onder het genot van een hapje en 
een drankje verhalen ophalen, kan dan 
echter niet. En dat is toch een belangrijk 
onderdeel van onze reünies.  
Vandaar dat het bestuur helaas wederom 

heeft moeten besluiten om in 2021 geen 
reünie te organiseren. De kascontrole 
vindt uiteraard wel plaats en de resulta-
ten van deze controle zullen worden ver-
meld in de KVO. 
 
Het bestuur heeft de intentie om in 2022, 
vooropgesteld dat de Marinedagen dan 
doorgaan, de reünie tijdens deze dagen te 
organiseren, samen met de Onderzee-
dienst. Gaan de Marinedagen niet door 
dan wordt gekeken naar de optie van een 
reünie in het voorjaar 2022 in Bronbeek. 
Een en ander blijft afhankelijk van de 
corona-ontwikkelingen, maar ik hoop 
van ganser harte dat we elkaar dan toch 
echt weer live zullen treffen.  
 

Uw voorzitter 
Robin Snouck hurgronje 

 
 

Marinedagen, bijna onwerkelijk zoveel mensen op een valreep 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

  
       
15 mei 2021 W.J.C. Salari 75 jaar  Sint Maartensdijk 
09 juni 2021 H.W. van Vliet 78 jaar  Alkmaar 
25 juni 2021 W.R. Segaar 78 jaar  Leiden 
11 juli 2021 A.R. Macrooij 68 jaar  Julianadorp 
25 juli 2021 T.W. van Doorn 91 jaar   Arnhem 
05 augustus 2021 J.W. Huijbens  77 jaar  Callantsoog 
24 augustus 2021  G. Pruissen  67 jaar  Gorinchem 

 
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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Redactie 

Heel langzaam gaan we weer terug naar 
een vorm van ‘normaal’ na de Covid-19 
pandemie. Het bestuur van uw vereni-
ging heeft ook weer vergaderd. En dan 
bedoel ik weer als bestuur bij elkaar ge-
zeten en niet via digitale middelen con-
tact gehad. We hopen dat ook een reünie, 
voor de reünistenvereniging van de on-
derzeedienst, in het volgend jaar weer 
mogelijk is. In het voorwoord heeft u 
kunnen lezen dat het dit jaar weer niet 
doorgaat 
 
Of het nu komt dat je oog valt op zaken 
die je interesseren of omdat de Onder-
zeedienst veel mystiek bij mensen op-
roept weet ik niet. Omdat we nog steeds 
niet alles mogen, kunnen of soms willen 
in deze coronatijd, kijk ik wat vaker Tv 
en scrol wat meer op mijn telefoon. Hier-
bij kwam ik tijdens het zappen op Tv op 
het programma “Anna’s Brains”.  Het 
nieuwe Tv seizoen is begonnen en dus 
ook veel nieuwe programma’s. Het pri-
me time programma (20:30 uur) vroeg 
zich op deze maandag af of mensen on-
derwater kunnen leven. De zeespiegel 
stijgt immers en reizen de ruimte in zijn 
duur en gevaarlijk. Moeten we in de toe-
komst naar een nieuw Atlantis? Ik dacht 
gelijk, “ik heb jaren onderwater ge-
woond. Dus ja het kan”. Niet veel later 
kwam de presentatrice Anna Gimbrère  
op het idee om bij de Marine onderzoek 
te doen. Ook zij had bedacht dat de mari-
ne al jaren onderwater leeft. En als oud 
onderzeebootman zag ik beelden op de 
Tv van de door mij zo gekoesterde 
dienst. Een bezoek aan de Zr.Ms. Dolfijn 
en een keurige uitleg over de werking 
van het snuiversysteem. Later laat zij 
zich ook nog informeren door bijzonder 
hoogleraar dr. van der Hulst. Voor velen 
van ons een bekende uit het DMC. 
 
Naast Corona had Nederland ook last 
van veel water in de rivieren en met na-
me in Limburg. Ook daar werd gelijk aan 
onderzeeboten gedacht toen de eerste  
grappen werden gemaakt.  Ook hiervan 
is een voorbeeld te vinden in het blad. 

Wie ook onderwater leefde is de onder-
zeematroos. Omdat er veel leuke reacties 
volgden op het verhaal van deze matroos 
die voor het eerst onderwater gaat is er 
een vervolg gekomen. Mocht hij vorige 
keer nog niet onderwater, deze keer wor-
den de eerste mijlen onderwater afge-
legd. Hij heeft weer een stuk voor ons 
blad geschreven.  
Mocht u ook zulke ervaringen hebben of 
foto’s die artikelen kunnen ondersteunen, 
dan houdt de redactie zich uiteraard aan-
bevolen. Er is immers niets mooiers dan 
een verhaal geschreven door de leden 
over hun ervaringen van vroeger, hoe 
heeft u de tijd bij de Onderzeedienst, aan 
boord van een boot beleefd? 
 
Bij het ter perse gaan van deze editie 
neemt de Commandant der Zeestrijd-
krachten, Rob Kramer afscheid van de 
Koninklijke Marine. Hij zal het stokje 
van CZSK overdragen aan René Tas en 
wordt daarna op traditionele wijze over 
geroeid uit de haven in Den Helder. 
Eerder al nam de nieuwe COZD het stok-
je over van H.M.T. de Groot. In deze uit-
gave ziet u hoe KTZ Jeroen van Zanten 
het vaandel tijdens een Alle Hens in ont-
vangst neemt. 
Veel leesplezier met deze uitgave, hoop 
ik op veel verhalen uit uw koker. 
 

De Redactie.. 

Overroeien door commandanten 
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In Memoriam - Willem van Vliet 

Begin Juni 2021 kregen we het droevige 
bericht dat Willem van Vliet was overle-
den. Willem was een bekende figuur in 
en rond de Onderzeedienst. Misschien 
was dat ook wel vanwege zijn lichaams-
lengte. Het algemene beeld over een on-
derzeebootman is dat hij klein is. Willem 
was dat zeker niet. Waar zijn bijnaam 
“Paling” vandaan kwam is moeilijk te 
achterhalen, maar iedereen wist over wie 
men het had. 
 
Willem heeft een normale onderzee-
dienst carrière gevolgd. Dat heeft uitein-
delijk geresulteerd in het commando over 
Hr.Ms. Dolfijn. Oud-bemanningsleden 
zullen hem ongetwijfeld herinneren als 
een vrolijke persoonlijkheid en altijd in 
voor een grap of een stunt. 
 

Na zijn commando heeft Willem de On-
derzeedienst voor een paar jaar verlaten 
om toch weer terug te keren als Chef Staf 
bij de Onderzeedienst (omstreeks 1983).  
Buiten de Onderzeedienst heeft Willem 
o.a. het commando gevoerd over Hr. Ms. 
Kortenaer en gedurende zijn laatste baan 
bij de KM was hij Chef Staf bij Com-
mandant der Zeemacht Nederland. 
 
In September 1995 trad hij aan als voor-
zitter van de Reünisten Vereniging On-
derzeedienst. Deze functie heeft hij uit-
gevoerd tot Juli 2002. 
Wij zijn hem daar zeer erkentelijk en 
dankbaar voor. 
 

Robin Snouck Hurgronje 
Voorzitter 

Commando Hr.Ms. Kortenaer 

Op de brug Hr.Ms. Kortenaer 

Commandant Hr.Ms. Dolfijn - 1975/1976 
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Onderzeematroos (deel-2) 

In het vorige deel van de onderzee-
matoos heeft u kunnen lezen hoe deze 
matroos bij de onderzeedienst kwam. Op 
dat moment had hij nog geen meter met 
een onderzeeboot gevaren., en al he-
lamaal nog niet onderwater geweest.  

Het is nu vrijdag (4 feb) en we hadden op 
zee moeten zijn. Helaas is dit niet het 
geval. Ik had me er erg op verheugd om 
voor het eerst te gaan varen met een on-
derzeeboot. Nadat ik maandag van week-
end was teruggekeerd hoorde ik al snel 
dat het vertrek was verplaatst van 14:00 
uur naar 17:00 uur. Niet lang daarna 
werd het nogmaals uitgesteld naar 19:00 
uur. Ik vond het best, als we maar naar 
zee gingen. De oudste officier heeft kort 
daarna bekend gesteld dat het vertrek tot 
nader order was uitgesteld. Er werd per 
dag bekeken of we naar zee konden.  
Er was een probleem met de bakboords 
diesel. Deze verloor druk bij een hoge 
druk en het koelwater werd vies. De sto-
kers aan boord waren continu bezig. Elke 
avond werd er overgewerkt om het pro-
bleem te vinden en daarna te herstellen. 
Om de stokers te ontlasten, moest ik 2 
keer de wacht lopen. Maandag de achter-
middag/hondenwacht en op donderdag 

de voormiddag/eerste wacht. Ik kon de 
andere avonden naar mij bed op de basis 
in gebouw ‘IJsmeeuw”. Ik had liever op 
zee gezeten en geslapen in mijn stelling 
van 4 hoog.  
 

Donderdag werd het 
probleem gevonden. Er 
was wat fout gegaan bij 
montage tijdens de vo-
rige werfperiode. Nu 
moesten alle koppen 
van BB-diesel gede-
monteerd worden om ze 
te controleren op haar-
scheurtjes. Nog even 
was het plan om op 
donderdagavond om 
middernacht te vertrek-
ken. Uiteindelijk is 
bleek dat de werkzaam-
heden tot in het week-
end zouden duren.  
 
Het is geen verloren 
week geweest. Ik heb 
me moeten bekwamen 
in tal van zaken die ook 
op de wal zijn te oefe-

nen voordat we op zee zitten. Zo heb ik 
geleerd om de periscoop te bedienen. Er 
zijn 2 periscopen en die worden met hy-
drauliek opgezet. Ik moest nu leren om 
dit gecontroleerd te doen zonder dat er 
veel lawaai te horen is. Ook stond ik in 
het donder en moest tellen hoe lang het 
duurde voordat de commandant door de 
periscoop naar buiten kon kijken. Dan 
moest ik hem langzaam afremmen op de 
hydrauliek. Op zijn order “well” moest ik 
hem stoppen. Er zijn 2 periscopen. In 
mijn rechterhand had ik de aanvalsperi-
scoop, deze zit achter (grote messing 
knop op het einde van de hydrauliek be-
diening) en links de aanvals- of achterpe-
riscoop. Het bedienen van de periscopen 
betekende dat ik altijd in de centrale was 
als er iets spannends ging gebeuren. Dat 
vond ik leuk om te weten. 
  
 

Zwaardvis, S806 
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Zondag moesten we bellen in de ochtend 
om te horen wanneer er eventueel een 
vertrek gepland was. Ik moest om 23:00 
uur in Den Helder zijn om dan om mid-
dernacht te vertrekken. Snel de familie 
ingelicht, mijn spullen gepakt en met de 
bus vanuit Papendracht naar Rotterdam 
en daar met de trein door naar Den Hel-
der. Precies om middernacht verliet de 
Hr.Ms. Zwaardvis de haven van Den 
Helder, en ik zat aan boord! 
 
Dat ik dan ook direct de wacht had vond 
ik niet zo erg. Samen met de korporaal 
Bakker liep ik de 12-6 in de radio. Het 
varen gebeurd nog boven water. Maar 
eigenlijk merk je daar niets van in de 
boot. Er zijn geen ramen en dus kun je 
niet makkelijk naar buiten. Als je een 
“luchtje wilt scheppen”, ga je in de cen-
trale naar de roerganger. Die heeft con-
tact met de mannen die op de brug staan. 
Aan hem vraag je dan “mannetje luch-
ten?”, wat hij dan weer via de manoeu-
vreeromroep naar de brug roept. Van de 
brug komt dan meestal “akkoord”. Je 
moet je dan door een lange buis naar bo-
ven wurmen over een smal trappetje. Je 
komt halverwege 2 waterdichte luiken 
tegen. Na het tweede luik ben je eigenlijk 
buiten de boot. Na nog een klein trappe-
tje kom je op de brug. Er is daar niets 

behalve een kompas, een microfoon, de 
vlag en een ruit die bescherming bied bij 
slecht weer. Je staat helemaal in de open 
lucht. Op de brug staan altijd een uitkijk 
en de officier van de wacht. Omdat het 
de enige plek is om wat frisse lucht te 
krijgen en wat van zee, zon en sterren te 
zien, komen er regelmatig bemanningsle-

den uit de boot om er te 
luchten. Het is dan ook 
best gezellig. 
 
Beneden in de radio 
verliep niet alles vlek-
keloos. Een ontcijferap-
paraat voor de ont-
vangst van berichten 
werkte niet naar beho-
ren. Ook een van de 
telexen werkte niet. Nu 
konden we geen berich-
ten ontvangen, maar 
ook niet verzenden. De 
monteurs van de wa-
pentechnische dienst 
konden dus ook gelijk 
aan de slag. ’s Morgens 

 

Rede van Den helder 

O-ja boekjes Observer 



  

PAGINA 7 

liggen dat je per bemanningslid hebt. 
Maar als je moe bent slaap je overal. 
Werkpak uit en aan een haakje aan het 
bed. Langzaam je bed in schuiven. Met 
je hoofd onder een bedlampje en je voe-
ten tegen een voetenbak lig ik. Ik ga snel 
slapen, over 4 uur wordt ik weer gewekt 
voor de volgende wacht. 
De tweede wacht verloop soepeltjes. Het 
is nu midden op de dag van 12 tot 6. Na-
dat ik was gepord snel wassen en aankle-
den en aan tafel. Had ik na de vorige 
wacht te maken met een ontbijt, nu 
kwam ik mijn bed uit en kreeg een over-
heerlijke witlofschotel met kaas voorge-

schoteld vanuit de oven. Om-
dat iedereen net uit bed kwam, 
zaten we nu met zo’n 20 man 
aan tafel.  
De oudste officier hield ’s 
middags een praatje in het caf. 
Hij vertelde wat de plannen 
van deze reis waren. We zou-
den  woensdag in het oefenge-
bied zijn waar een konvooi 
van 26 schepen moeten aan-
vallen. Na de wacht is het 
weer eten. Er zaten nu geen 20 
man, maar slechts 8 man aan 
tafel. De rest voelde zich nog 
steeds niet zo lekker. Ik mag 
me gelukkig prijzen dat ik 
geen zeeziekte heb. Als ik de 
koppies van de jongens zie die 
dat wel zijn heb ik medelijden 

met ze. Ze zijn echt niet happy. Wel wor-
den er veel grapjes gemaakt over dege-
nen die zeeziek zijn. Ik moet daar dan 
wel om lachen. “Wie heet er hier 
‘Blllluaaaaaahhhh” , want die wordt al de 
hele tijd geroepen op het toilet”.  
 
Voorlopig varen we nog bovenwater en 
zullen pas woensdag onderwater gaan. Ik 
vind het schommelen van de boot wel 
lekker, zeker als ik in mijn ‘tampat’ lig. 
 
“Attentie!!, . . . voor oefening; brand, 
brand, brand in de machinekamer”.  
“Opstaan, . . snel je nest uit en naar de 
Boegbuiskamer”. Dit was de manier 

werkte alles weer en konden we weer 
verzenden en ontvangen. Zo liep de eer-
ste wacht aan boord van de onderzeeboot 
Zwaardvis ten einde. Gisteren was een 
lange dag en na nog eens een nacht door-
werken, was ik nu wel toe aan een beetje 
rust. Het is wel vreemd dat als je van 
post af komt je een ontbijt krijgt. Als een 
hotelgast wordt je hier bediend. Gebak-
ken ei naar wens (scrambled egg, sunny 
side up, dubbel gebakken, geklutst, met 
kaas, met spek). Drinken wat je lekker 
vind, koffie thee, melk of fruitsap. En om 
de vitamine op peil te houden kun je ook 
een grapefruit krijgen. Bij ons thuis wer-

den nooit grapefruits gegeten, maar ik 
vond het erg lekker. Zal ook wel helpen 
tegen scheurbuik, wel eens wat over ge-
hoord (haha). Niet iedereen zat aan het 
ontbijt. Sommigen zijn al zeeziek. Ge-
lukkig heb ik met mijn ‘zeebenen’ daar 
geen last van. 
Na het ontbijt was het dan eindelijk tijd 
om mijn ‘rek’ in te kruipen. Het is erg 
smal en laag. Er zijn 4 bedden boven el-
kaar. Gelukkig heb ik de 3de van onder 
af. Ik hoef niet helemaal bovenin te klim-
men. Vooral ook omdat onder mijn ma-
tras nog spullen van me liggen is het erg 
laag. Handoeken en T-shirts nemen veel 
ruimte in als ze in het enige, kleine kastje 

 

S806 aan de oppervlakte 
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waarop ik vanmorgen om 10:30 werd 
gewekt. Ik was gelijk wakker en kleedde 
me heel snel aan. De boegbuiskamer is 
vlak bij. Andere bemanningsleden kwa-
men ook die kant op. Anderen gingen 
met brandblussers richting de machine-
kamer. Ik had op de NBCD school wel 
een opleiding in brandblussen gehad, 
maar hier ging het gelijk al anders. Ge-
lukkig wisten anderen gelijk wat ze 
moesten doen. 
Ik zocht een 
plekje in de 
volle Boeg-
buiskamer. 
Het feit dat dit 
een oefening 
was, deed niks 
af aan de snel-
heid waarmee 
gewerkt werd. 
Ook de blik-
ken op de ge-
zichten van de 
mannen die 
naar achteren 
gingen zagen er bezorgd uit. Binnen een 
half uur werd het sein veilig gegeven. De 
kok had immers alweer een maaltijd 
klaar staan en het zou zonde zijn om deze 
koud te laten worden. Op post werden we 
opgeroepen door een Engels vliegtuig, 
een Nimrod. Ik moest aan de comman-
dant gaan vragen of de Nimrod een paar 
keer laag over mocht vliegen om wat fo-
to’s te kunnen maken. De commandant 
gaf er toestemming voor als hij wel be-
loofde om er ook een paar op te sturen 
naar ons. Na het contact met de Nimrod 
ben ik naar de brug gegaan om te kijken. 
Ik was sinds zondag al niet meer buiten 
geweest (2 dagen). Het is altijd mooi om 
te zien dat andere eenheden dichtbij ko-
men. De Nimrod vloog een paar keer 
laag over en wiebelde met zijn vleugels. 
Op de brug zwaaide iedereen uitbundig 
naar de Nimrod. We zagen geen beman-
ning of hadden geen idee wie daar vlo-
gen, maar we zwaaiden of we ze al jaren 
kenden.  
Toen ik weer beneden in de radio was, 

bedankte de het Engelse patrouillevlieg-
tuig ons voor de medewerking en ging 
ieder weer zijn weg. Die middag ben ik 
nog 2 keer op de brug geweest. 1 keer 
om op de seinlamp verbinding te maken 
met een Engels patrouille vaartuig en een 
keer om de binnengekomen bericht op de 
burg te laten lezen. Als verbindingsdienst 
kom je zo nog eens buiten. Als je dan 
toch die klim naar boven hebt gemaakt, 

kun je maar be-
ter ook even van 
de buitenlucht 
en het uitzicht 
genieten. Na het 
eten heb ik nog 
een videoafleve-
ring van Benny 
Hill gekeken in 
het caf. Weer 
een dag aan 
boord. Morgen 
gaan we onder-
water.  
 
Nadat ik na de 

nacht ’s morgens om 6 uur naar bed was 
gegaan is de boot onderwater gegaan. Ik 
heb er tijdens de slaap dus niets van ge-
merkt. Wel een beetje teleurstellend, 
maar het is niet anders. Ik hoorde dat we 
ook al naar een diepte van 200 meter wa-
ren geweest, ook niks van gemerkt. Uit 
bed zit je gelijk aan de warme maaltijd 
als je de 12-6 loopt. Ik zat nog maar net 
aan tafel toen er torpedoalarm gepraaid 
werd. Ik had geleerd dat dat betekende 
dat we aangevallen werden of dat er een 
gevaar voor een 
aanval dreigde. 
We zijn niet in 
oorlog, maar bij 
de marine be-
staat een groot 
deel van de reis 
uit oefenen voor 
het geval het 
echt nodig is. 
Terwijl de be-
manning in rep 
en roer door de 

Lekkage HTD? 

Nimrod 
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boot loopt om de diverse posten te bezet-
ten en daarna doodstil te zijn, bleef ik 
aan tafel zitten. Er wordt tijdens torpedo-
alarm niet gepraat, ventilatie gaat laag en 
niemand loopt meer. Alleen als je vanuit 
je functie moet lopen, mag dat. Het is 
dan muisstil in de boot. Op deze manier 
stralen we geen geluid uit (wat gedetec-
teerd kan worden door andere onderzee-
boten) en onze eigen sonarhut kan dan 
goed luisteren in het water of er een ge-
luid van een andere eenheid kan worden 
opgepikt. Na 1 uur en 20 minuten stilzit-
ten was torpedoalarm voorbij. Tijd om 
aan de maaltijd te beginnen. De chefkok 
heeft het wat langer warm moeten hou-
den.  We aten witte rijst met gepaneerd 
gebakken vlees en wat Indonesische bij-
gerechtjes. Na het eten snel aflossen, 
want onze schaduwdivisie zat nu al meer 
dan 6 uur op post door het torpedoalarm. 
 

Boven hoorde ik dat het alarm niet alleen 
een oefening was, maar er waren 2 sche-
pen die ons overhead passeerden. We 
zitten bij Zuid-Engeland en doen hier 
oefeningen met andere NATO partners. 
We krijgen over de radio contacten door 
van het eskader. Ook is er een vliegtuig 

dat contacten doorgeeft in de blind, maar 
omdat er een verkeerde authenticatie 
wordt meegezonden, wordt daar niets 
mee gedaan.  

Ik vind het wel bijzonder om onderwater 
te werken. Boven ons zitten schepen en 
vliegtuigen. De meesten weten niet waar 
wij zijn. Maar op de sonar in de centrale 
zien we de meeste schepen wel. De 
vliegtuigen worden ontdekt doordat zij 
hun radar gebruiken. Die wordt door een 
ontvanger aan boord gedetecteerd. Zo 

weten we precies waar alle 
eenheden zitten. We moeten 
alleen uitzoeken wie de vriend-
jes en de vijanden zijn.  

Als er nieuwe berichten binnen 
komen mag ik die aan de Offi-
cier van de Wacht in de centra-
le laten lezen. Dan kan ik mooi 
even zien wat daar allemaal 
gebeurt. We varen veel op PD 
omdat daar de meeste informa-
tie binnen komt. Maar soms 
moeten we wegduiken voor 
eenheden die te dichtbij ko-
men. Vliegtuigen kunnen ons 
dan zien en de schepen zouden 
ons kunnen aanvaren. De boot 
gaat dan met een helling de 
diepte in. Dat geeft in elk geval 
het gevoel dat je onderwater 

Tik op de brug 

Flinke zeegang bij vertrek 
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bent. Als we wat dieper gaan, hoor je ook 
de drukhuid af en toe tikken. Dat komt 
door het krimpen van de boot.  

Na mijn eerste wacht onderwater werd ik 
om 18:00 uur afgelost. Er is daarna nog 
een keer aanvalsploeg op post geweest, 
maar ik was van post af. Volgende keer 
is het misschien voor mij. Bij aanvals-
ploeg mag ik de periscopen bedienen 
voor de commandant. Dat heb ik binnen-
liggend geoefend. Overdag is het niet zo 
heel moeilijk, maar ’s nachts zie je niks 
en moet je tellen om te weten wanneer de 
periscoop moet worden afgeremd zodat 
hij niet met een klap tot stilstand komt. 
Alles op een onderzeeboot draait om ge-
luid, of eigenlijk, zo min mogelijk geluid 
maken. Dat doe ik het beste als ik op 
mijn tampat lig.  

 

De Observer 
foto’s o.a. S. v/d Velden) 

Hoewel de aanleiding misschien niet zo 
leuk was, waren de overstromingen van 
onze rivieren in o.a. Limburg voor velen 
reden om  creativiteit in te zetten. Waar 
veel water is wordt dan al snel gedacht 
aan onderzeeboten. Hier enkele voor-
beelden van beeldmateriaal dat op socia-
le media was te vinden 
 

(Red..) 
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Commando Overdracht COZD 

Op 22 juni 2021 heeft een wisseling van de 
wacht plaats gevonden op steiger 19 in 
Den Helder. Sinds 14 december 2016 was 
KTZ H.M.T. de Groot groepsoudste van de 
Onderzeedienst. De aantredende COZD is 
KTZ J. van Zanten. 
 
Hieronder de toespraken van beide heren 
bij hun respectievelijk vertrek en aantre-
den. En een foto impressie. 

We zijn een bijzondere club. Een klein 
clubje enthousiaste mensen die telkens 
weer op een bevlogen manier er alles uit 
proberen te halen. Ik ben daar sinds 1985 
met veel trots lid van. 
De afgelopen jaren hebben we, hebben jul-
lie, ontzettend hard gewerkt om ons bedrijf 
uit het dal te halen. Soms met nieuwe idee-
ën, vaak door gewoon veel bloed, zweet en 
tranen. Maar altijd met een gezamenlijk 
doel: De toekomst van de onderzeedienst.  
 
We zijn er nog lang niet. Ik hoef u niet te 
vertellen welke uitdagingen er nog steeds 
zijn. De 4 dames zijn op leeftijd en hebben 
veel liefdevolle aandacht nodig. We heb-
ben tekorten en dat trekt een zware wissel 
op jullie allen. Maar de nieuwe boten krij-
gen steeds meer vorm en de bedrijfsvoe-
ring van de toekomst wordt ook steeds vas-
ter omlijnd.  
 
De onderzeedienst als zelfstandig bedrijf is 
ook weer terug en we nemen steeds meer 

zaken in eigen hand. Dat alles is de weg 
vooruit. Is dat een snelweg? Helaas nee. 
Maar het is ook geen bospaadje meer. De 
shovels zijn geweest, het asfalt is besteld, 
het is nu aan ons! 
 
Vandaag schrijf Ik de laatste regels aan 
mijn onderzeedienst hoofdstuk. Maar het 
eigen verhaal van de onderzeedienst is nog 
lang niet klaar en een mooi nieuw deel ligt 
in het verschiet. Het ga jullie allemaal goed 
en blijf er aan denken:  
Onderzeedienst, Ongezien Doeltreffend. 
 

Kapitein ter zee H.M.T de Groot 

Vandaag heb ik met de aanname van het 
vaandel, het commando van de onderzee-
dienst op mij genomen. Een bijzonder mo-
ment voor mij persoonlijk, voor mijn fami-
lie en natuurlijk voor de bemanning van de 
onderzeedienst, waar ik vanaf vandaag als 
58ste commandant sinds 1906 aan de slag 
mag gaan. 
 
Het zijn spannende tijden voor Defensie. 
Onder aanzienlijke personele, materiele en 
financiële druk wordt een steeds gecompli-
ceerder operationeel product gevraagd.  
Op zichzelf is daar niets mis mee, maar het 
maakt het lang niet altijd gemakkelijk om 
effectief te blijven beschermen wat ons 
dierbaar is. Dat is niet anders bij de onder-
zeedienst. Maar wat wel anders is, is de 
unieke club mensen die gewend is om 
dicht bij elkaar, intensief samenwerkend 
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voor lange tijd en onder grote druk, als één 
team het verschil te maken wanneer het er 
echt toe doet. Ongezien doeltreffend en 
altijd paraat. 
 
We staan aan het begin van een nieuw tijd-
perk, waarin nieuwe onderzeeboten en een 
nieuw ondersteuningsschip worden ont-
worpen, gebouwd en in dienst gesteld bin-
nen tien jaar vanaf vandaag. Dat lijkt mis-
schien ver weg, maar dat is het niet. Jonge 
mensen die vandaag aanmonsteren bij de 
onderzeedienst zijn de ervaren chefs en 
hoofden van de toekomstige klasse en vor-
men de kern van een strategische ‘state-of-
the-art’ onderzeebootcapaciteit voor de 
krijgsmacht van de toekomst. Ik heb daar 
veel vertrouwen in en ga de uitdaging ge-
motiveerd en vol energie aan. 
 
Ik bedank kolonel de Groot voor zijn in-
spanningen voor de onderzeedienst en 
wens hem en zijn familie veel succes en 
plezier gedurende zijn komende plaatsing 
als Defensieattache in Noorwegen. 

 
Kapitein ter zee J. van Zanten 
Commandant onderzeedienst 

 

Bron: Facebook 
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Wie Was Moorman? 

De bewindsmannen Harry Moorman en 
Kees Staf zorgden er in de jaren vijftig 
voor dat de marine ging groeien. Als het 
aan hun baas,-- premier Willem Drees, 
had gelegen was de zeemacht wegbezui-
nigd. 
 
Werd het leger in 1940 binnen vijf dagen 
verslagen door de Duitsers, de Koninklij-
ke Marine vocht vijf jaar lang door op de 
wereldzeeën. Die wapenfeiten gaven de 
marine een zeer goede naam in het parle-
ment, maar na 1945 stond de overheid 
voor de uitdaging om het leeggeplunder-
de land weer op te bouwen. 

 
De marine was grotendeels in Neder-
lands-Indië actief en aangezien de kolo-
nie Nederland aan het ontglippen was, 
werden de geesten rijp om dan maar ge-
lijk afscheid van de zeemacht te nemen. 
„Eind jaren veertig ging de aandacht van 
premier Drees en minister van financiën 
Lieftinck vooral uit naar de economische 
wederopbouw", stelt Olivier Mesker die 
voor zijn studie militaire geschiedenis 
afstudeerde op Kees Staf, in de jaren vijf-
tig minister van oorlog. „De regering 
voelde niets voor verhoging van het de-
fensiebudget.  
Drees en Lieftinck vreesden dat de land-
macht dat extra geld zou verspillen. 
Waar de Koninklijke Marine er goed uit-
zag op het gebied van planning, organi-
satie en financiën, had de Koninklijke 

Landmacht op deze gebieden een slecht 
imago", verhaalt Mesker. Het uitbreken 
van de Koude Oorlog zorgde echter voor 
heroriëntatie op defensie die nadelig uit-
pakte voor de marine. Duitsland had 
geen leger meer. Nederland vormde een 
buffer tussen het ‘rode gevaar’ en Enge-
land. 
 
Amerika en het Verenigd Koninkrijk 
hadden genoeg schepen om de zeeën te 
beveiligen. Nederland moest zich maar 
richten op een landoorlog en daar divi-
sies voor paraat houden. Terwijl de toen-
malige leidinggevenden van de zee-
macht plannen maakten voor groei van 
de vloot, werden in de vergaderkamers 
van de regering hele andere ideeën be-
sproken. „Ten tijde van het kabinet-
Drees- Van Schaik raakte de Koninklijke 
Marine in zwaar weer verzeild", meldt 
Jan Willem Brouwer in zijn publicatie 
over schout-bij-nacht en politicus Harry 
Moorman. 
 
„Het kabinet streefde er naar op korte 
termijn een einde te maken aan de zelf-
standige positie van het departement van 
Marine door de oprichting van één minis-
terie van landsverdediging. Bovendien 
wilde de meerderheid van de minister-
raad drastische bezuinigingen op de ma-
rinebegroting doorvoeren", verhaalt 
Brouwer.  
 
De Noord-Atlantische Verdrags Organi-
satie (NAVO) werd in april 1949 opge-
richt. Door samen met andere landen de 
verdediging te organiseren, hoopte Ne-
derland meer geld over te houden voor 
de wederopbouw. De leiding van de 
NAVO drong aan op de vorming van een 
zo groot mogelijk leger om de Russische 
stoomwals die ver-wacht werd tegengas 
te bieden. Olivier Mesker: „De regering 
bleef huiverig voor extra financiële in-
spanningen voor defensie. Drees en Lief-
tinck wilden de marine daarom wegbe-
zuinigen. De NAVO ging akkoord. Om-
dat het parlement dit blokkeerde, ont-
stond er echter een impasse." 

Stas Moorman voor OZD monument 
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Aangezien de minister van Marine afge-
schaft was, werd een staatssecretaris van 
Marine gezocht. De marineleiding schoof 
één van de eigen vlagofficieren naar vo-
ren: 
schout-bij-nacht Harry Moorman. 
Hij bleef bijna dat hele decennium aan de 
macht. Jan-Willem Brouwer: „Het staats-
secretariaat was een 'grondwettelijk ex-
periment', 
vooral wat de taakstelling van de staats-
secretaris en zijn relatie tot de minister 
betreft. Moorman heeft uitstekend ge-
bruik gemaakt van de ruimte die de expe-
rimentele fase hem bood om de belangen 
van de marine veilig te stellen." Volgens 
Olivier Mesker kreeg Moorman die 
ruimte ook van Kees Staf die in 1951 als 
minister van Oorlog aantrad. 
 
Door het uitbreken van de oorlog in Ko-
rea verhoogde de VS direct het defensie-
budget. NAVO-landen moesten dit voor-
beeld volgen. Elke gulden die Nederland 
aan de krijgsmacht besteedde werd door 
de VS verdubbeld. Opeens was er geld. 
Moorman schreef zijn vlootplan en de 
marine ging groeien. 
 
Nu weet u ook naar wie de brug is ver-
noemd die over het nieuwe Diep ligt als 
toegang tot het marine terrein.  
 

MOORMAN, Henricus Cornelis Wil-
lem (1899-1971) 
 
Moorman, Henricus Cornelis Willem, 
marineofficier, staats-
secretaris van Marine 
en lid van de Tweede 
Kamer (Roermond 30-
7-1899 - 's-Gravenhage 
5-5-1971). Zoon van 
Johannes Theodorus 
Moorman, procuratie-
houder, en Johanna 
Margaretha Catharina 
Weers. Gehuwd op 19-
9-1928 met Johanna 
Carolina Kuipers. In dit 
huwelijk was 1 dochter. 
Na echtscheiding (10-
11-1928) gehuwd op 4-
1-1929 met Antoinette 
Josephina Wijtenburg. 
Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 1 
dochter geboren. 
 
Harry Moorman groeide op in Limburg 
in een Rooms-katholiek milieu. Vanaf 
1911 bezocht hij de afdeling HBS met 
vijfjarige cursus van het klein-seminarie 
te Rolduc. In navolging van zijn grootva-
der en ooms van moederszijde, die bij de 
koopvaardij voeren, wilde Moorman van 
jongs af aan naar zee. Hij wenste marine-
officier te worden en ging daarom, na 
zijn eindexamen in 1916, naar het Ko-
ninklijk Instituut voor de Marine (KIM) 
te Willemsoord. 
In 1919 werd Moorman als luitenant-ter-
zee der 3e klasse naar Nederlands-Indië 
uitgezonden. Daar diende hij aan boord 
van verschillende oorlogsschepen, aan-
vankelijk vooral kleinere vaartuigen die 
werden ingezet tegen smokkelaars en 
Chinese zeerovers. In 1921 kwam hij bij 
de Onderzeedienst, waar hij zeventien 
jaar lang zou blijven, afwisselend in Ne-
derlands-Indië (tot 1923, 1929-1933) en 
in Den Helder (1923-1929, 1933-1938). 
Sedert 1930 had hij, bevorderd tot luite-
nant-ter-zee der 1e klasse, het commando 
over verschillende onderzeeboten. 

Kiellegging Zeehond.  
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Vanaf 1938 vervulde Moorman een aan-
tal staffuncties in Nederlands-Indië. Zo 
was hij in 1939/1940 commandant Mari-
tieme Middelen te Tandjong Priok, de 
havenstad van Batavia. Eind 1940 werd 
hij, inmiddels bevorderd tot kapitein-
luitenant-ter-zee, als stafofficier organi-
satie en internationale betrekkingen ge-
plaatst bij het Commandement der Zeem-
acht in Batavia. Tijdens de Japanse inva-
sie van Java, eind februari 1942, was hij 
verantwoordelijk voor de ontruiming en 
vernietiging van de haven van Tandjong 
Priok en nam hij het initiatief voor de 
evacuatie van personeel en materieel. Na 
zich van deze taak te hebben gekweten 
probeerde Moorman via Tjilatjap uit te 

wijken naar Australië, maar zijn schip 
kon niet meer aan de Japanners ontsnap-
pen, en begin maart geraakte hij in 
krijgsgevangenschap. Aanvankelijk ver-
bleef hij in een kamp op Makassar om 
begin 1943 te worden overgebracht naar 
Java, waar hij achtereenvolgens in Bata-
via en Bandoeng vastzat. In de kampen 
onderscheidde Moorman zich door zijn 
beheerste en vastberaden houding. Bij 
een collectieve bestraffing werd zijn ge-
hoor zo zwaar beschadigd dat hij de rest 
van zijn leven gedwongen zou zijn een 
gehoorapparaat te dragen. 

Begin 1946 reisde Moorman via de 
Verenigde Staten naar Nederland terug. 
Na aankomst werd hij, inmiddels bevor-
derd tot kapitein-ter-zee, lid van de Indi-
sche subcommissie van de Commissie 
Onderzoek Gedragingen van het Marine-
personeel in oorlogstijd. Het zag ernaar 
uit dat Moorman wegens zijn beschadigd 
gehoor zou worden gepensioneerd. Mi-
nister van Marine J.J.A. Schagen van 
Leeuwen - een vriend en jaargenoot van 
het KIM - benoemde hem echter begin 
1947 tot vlagofficier personeel op zijn 
departement. In deze functie kreeg 
Moorman - per 1 mei 1947 bevorderd tot 
schout-bij-nacht - de leiding van het per-
soneelsbeleid bij de marine. Dit was een 
zware taak in verband met de afwikke-
ling van de oorlogssituatie en de weder-
opbouw in Nederland. Als gevolg van de 
Indonesische kwestie maakte de perso-
neelssterkte bovendien een explosieve 
groei door. 
 
Zijn organisatorische vaardigheden, zijn 
kennis van het belangrijke personeels-
probleem, alsmede zijn brede kijk op 
andere marine-aangelegenheden, maak-
ten Moorman een geschikte kandidaat 
voor het nieuwe ambt van staatssecreta-
ris van Marine in het kabinet-Drees-Van 
Schaik (1948-1951). Kort na zijn aantre-
den, op 1 mei 1949, werd Moorman lid 
van de Katholieke Volkspartij (KVP). 
Het vermoeden is gerechtvaardigd dat 
men in die partij niet op de hoogte was 
van zijn eerste kortstondige huwelijk en 
echtscheiding. Moorman zou zijn functie 
onder vijf kabinetten, tot 19 mei 1959, 
uitoefenen; van oktober 1950 tot maart 
1952 trad hij tevens op als staatssecreta-
ris van Oorlog. In verband met zijn be-
noeming in het kabinet werd Moorman 
ontheven uit zijn militaire functies. Op 
11 oktober 1950 werd hij bevorderd tot 
vice-admiraal. Vier jaar later zou hij op 
eigen verzoek eervol ontslag krijgen uit 
de zeedienst. 
Moorman was als staatssecretaris belast 
met de dagelijkse leiding van het depar-
tement van Marine. Door de ruime taak-

Vice Adm moormanbrug, 1972 
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omschrijving en door de 
zwakke positie van zijn mi-
nister, W.F. Schokking, in 
het eerste kabinet-Drees 
kreeg hij in de jaren 
1949/1950 politiek een gro-
te armslag. Dit stelde hem 
in staat een belangrijke rol 
te spelen in de discussie in 
de ministerraad over de toe-
komst van de Koninklijke 
Marine: het voortbestaan 
van de vloot stond daarbij 
op het spel. Met de dekolo-
nisatie van Indonesië ver-
dween het traditionele be-
staansrecht van een om-
vangrijke marine. Boven-
dien werd in de eerste plan-
nen van de Noordatlantische Verdragsor-
ganisatie (NAVO) voor de opbouw van 
een gemeenschappelijke defensie van 
Nederland slechts een bescheiden mari-
tieme bijdrage gevraagd: mijnenvegen en 
havenbescherming. Aangezien Neder-
land wèl een aanzienlijke taak in de geal-
lieerde defensie te land en in de lucht 
kreeg, pleitte de meerderheid van het ka-
binet-Drees daarom voor drastische be-
zuinigingen op de marine. 
Alvorens de discussie in het kabinet te 
kunnen aangaan, moest Moorman intern 
orde op zaken stellen. De voornemens 
van de marineleiding voor de wederop-
bouw van de vloot waren financieel, per-
soneel en materieel onhaalbaar. Kort na 
zijn aantreden slaagde de staatssecretaris 
erin de marinestaf een realistischer plan 
te laten accepteren, dat hij in 1949 en 
1950 op even tactvolle als vastberaden 
wijze in de ministerraad zou verdedigen. 
Niet alleen aanvaardde het kabinet eind 
1950 het vlootplan, het onderschreef te-
vens de eis dat de marine in NAVO-
verband een belangrijke taak op de At-
lantische oceaan zou krijgen. Eind 1950 
ging het bondgenootschap hiermee ak-
koord. 
 
Het vlootplan werd in mei 1951 in de 
defensienota officieel aangekondigd en 

vervolgens door de Staten-Generaal 
goedgekeurd. In financieel opzicht werd 
de toekomst van de marine veiliggesteld 
door de instelling van een vaste verdeel-
sleutel, volgens welke het defensiebudget 
over de drie krijgsmachtdelen zou wor-
den verdeeld. Onder minister C. Staf 
(1951-1959) werkte Moorman aan de 
uitvoering van het vlootplan. Blijvende 
steun in het parlement maakte het hem 
mogelijk vast te houden aan de grote lijn 
daarvan. Praktische resultaten in de op-
bouw van de zeemacht waren daarbij 
eveneens essentieel, vooral ook die op 
het financiële vlak: de staatssecretaris 
zag erop toe dat het departement de be-
grotingsafspraken met de minister van 
Financiën zorgvuldig naleefde. Bij 
Moormans aftreden in 1959 was de na-
oorlogse wederopbouw van de marine 
voltooid. 
 

Bron: internet/Wikipedia 
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Donatie ALS-stichting 

We hebben al diverse malen bericht over 
de Whisky-115 actie van de Onderzee-
dienst. Bij een hoop (oud) collega’s zal 
de fles goed gesmaakt hebben. In de na-
sleep van het project hebben Robert Beu-
zenberg en Erwin Ruijsink besloten dat 
het bedrag dat nog in kas was van het 
project, te doneren aan het goede doel.  
 
In 2019 zijn Robert en Erwin het project 
“whisky 115 jaar OZD” begonnen, waar-
bij een speciale bottling geregeld is die, 
ter gelegenheid van de 115-jarige ver-
jaardag van de “silent service”, exclusief 
aangeboden is aan (oud) ‘submariners’. 
Aangezien bij de totale afrekening de 
balans in de plus stond, wilden de heren 
dat het geld ten goede zou komen aan 
een goed doel. Omdat Robert tijdens het 
uitdelen van de flessen contact had met 
een oud collega van ons die aan de ziekte 
‘ALS’ lijdt, hebben zij de ALS stichting 
als goed doel bestempeld. Via social me-
dia en email is de mogelijkheid geboden 
om de uiteindelijke cheque te verhogen 
door donaties.  

 
Op 5 juli was het zover. Dhr. Blonk, 
voorzitter van de 'Stichting ALS' in Den 

helder om de cheque in ontvangst te ne-
men. Uiteraard niet voordat hij een kijkje 
had genomen bij de onderzeedienst. Een 
uitgebreide rondleiding over de Zr.Ms. 
Dolfijn en een kop koffie werd de che-
que van 3215 euro op het voordek over-
handigd.  
 
een cheque in ontvangst. Het geheel ge-
beurde op steiger 19 aan boord van on-
derzeeboot 
Met trots kon een cheque worden over-
handigd van in totaal 3215 euro. De 
Voorzitter van de stichting had als dank 
voor de initiatiefnemers een plaquette in 
de vorm van de puzzelstuk dat staat voor 
alle donaties die bijdragen aan het oplos-
sen van de spreekwoordelijke puzzel. 
 
ALS staat voor Amyotrofische Laterale 
Sclerose en is een progressieve ziekte 
van de zenuwcellen waarbij de spieren 
geleidelijk aan uitvallen. De oorzaak van 
de dodelijke ziekte is nog steeds niet be-
kend en zodoende is er nog veel onder-
zoek nodig. 

Bron: Facebook 
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Dundee 4 September 2021, 11:00 uur 
 
We zijn weer in 
Dundee voor de 
jaarlijkse herdenking 
voor de bemannin-
gen van zes Onder-
zeeboten die uit 
Dundee vertrokken 
in WWII en niet 
meer terugkeerden. 
Twee van deze bo-
ten waren onze ei-
gen 013 en 022. 
 
Alhoewel het for-

maat van de herdenking klein moest zijn 
vanwege Covid-19 en reis problemen 

voor buitenlandse gasten, hebben we 
toch nog en goed eerbetoon kunnen ge-
ven 

met een toch nog wel goed aantal belang-
rijke gasten. Zoals gewoonlijk waren 
mijn buurman en MLD 
collega John Lenting en 
mijn eigen vrouw Eileen 
weer trots om de "echte" 
bloemen weer bij de ge-
denkstenen van 013 en 
022 neer te leggen.  
De krans van de Neder-
landse koninklijke Mari-
ne Onderzeedienst is ook 
niet vergeten en neerge-
legd bij het monument 
door mijzelf. 
 
We zijn altijd erg trots en dankbaar dat 
wij onze collega's en vrienden in Neder-

land op deze wijze kun-
nen vertegenwoordigen 
en zenden onze beste 
wensen aan de Neder-
landse onderzeedienst en 
alle (Ex.) Onderzee-
dienst collega's.  
 

Stay safe 
Ron en Eileen Rietveld 

Dundee Herdenking 2021 
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In memoriam - Rob Segaar 

Op 25 Juni 2021 bereikte ons het droevi-
ge bericht dat Rob Segaar was overleden. 
Door deze tragische gebeurtenis verlie-
zen wij een markante onderzeedienstoffi-
cier die nagenoeg zijn hele Marine carri-
ère in en voor de Onderzeedienst heeft 
gewerkt. 
 
Hij kwam in 1967 als Jongste officier bij 
de Onderzeedienst en vervulde functies 
aan boord van verschillende boten. Hij 
was ook aan boord van Hr.Ms. Zwaard-
vis tijdens de proeftochten.  
 
Omstreeks 1975 nam hij voor zich zelf 
het ingrijpende besluit om invulling te 
gaan geven aan zijn wetenschappelijke 
operationeel technische ambities. Hij re-
aliseerde zich dat hij daardoor geen kans 
meer zou hebben om commandant van 
een onderzeeboot te worden.  
 
Aangezien het niet direct duidelijk was 
met welke studie hij zijn ambitie kon in-
vullen koos hij er voor om eerst de oplei-
ding voor Torpedo Officier te volgen. In 
afwachting daarvan werd hij geplaatst 
aan boord van Hr. Ms. Potvis (als Sonar 
Officier) tijdens de reis van deze boot 
naar de Bahama’s voor de 2e evaluatie 
van de MK37 torpedo.  
 
Tijdens de opleiding voor Torpedo Offi-
cier kreeg hij informatie over een 2-
jarige  studie “Underwater Acoustics” 
aan de United States Postgraduate 
School, de Universiteit van de US Navy 

in Monterey in California. Deze studie 
was precies wat hij wilde. Na beëindi-
ging van deze studie werd hij Hoofd In-
schiet Bedrijf en daarna Commandant 
van Hr. Ms. Mercuur (de oude).  
 
Tijdens de daarop volgende walperiode 
bij de Onderzeedienst heeft hij een tacti-
sche handleiding geschreven voor de 
Torpedo MK 48, die toen net was aange-
schaft.  
 
Hierna vervulde hij een aantal functies 
buiten de Onderzeedienst o.a. op het 
KIM en bij de Ambassade in Washing-
ton. In 1992 werd hij Hoofd van het Ge-
ruis Analyse Centrum. Deze functie heeft 
hij vervuld tot 5 maanden na zijn FLO in 
1997. Hij heeft van het GAC een profes-
sioneel en wetenschappelijk bedrijf ge-
maakt. 
  
Na zijn FLO ging hij werken voor Goli-
ath-Hollinda als consultant voor defensie 
industrieën. De optronische mast en de 
mine avoidance sonar op de Walrus klas-
se zijn duidelijke voorbeelden  en resul-
taten van zijn bemiddelingen.  
 
Dat zijn hart bij de Onderzeedienst lag 
werd wel duidelijk toen hij zich in Fe-
bruari 2002 bereid verklaarde om secre-
taris te worden van De Reünisten Vereni-
ging Onderzeedienst. Deze functie heeft 
hij met veel nauwkeurigheid en toewij-
ding vervuld tot Februari 2019. 
 
Op grond van zijn grote verdienste voor 
de Onderzeedienst en de Reünisten Ver-
eniging  Onderzeedienst heeft het be-
stuur in April 2019  aan de Algemene 
leden Vergadering voorgesteld om Rob 
Segaar te benoemen tot Erelid van de 
Vereniging. Dit voorstel werd unaniem 
en met applaus aangenomen. 
Wij zullen hem missen. 
 

Robin Snouck Hurgronje 
Voorzitter 
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Het enige torpedowerkschip van de 
marine: 45 jongens en een moeilijk in 
de vaart te houden schuit . . . 

“De ‘Mercuur’ is in vele opzichten een 
uniek schip. Voor de dekdienst is het 
zelfs één van de mooiste schepen die je 
bij de Koninklijke Marine kan aantref-
fen. Het manoeuvreren van het schip, het 
aan boord halen van de torpedo’s, het 
varen met rubberboten plous natuurlijk 
het feit dat je maximaal maar vier dagen 
op zee bent, maken het werken op dit 
torpedowerkschip een plezierige taak. 
Voor de zeehobbyuisten onder de be-
manningsleden is de ‘Mercuur’ideaal.” 
 
De commandant van het torpedowerk-
schip Hr.Ms. Mercuur, luitenant ter zee 1 
W.R. Segaar is tevreden over ‘zijn’ 
schip, het enige oppervlakteschip van de 
onderzeedienst naast de zes onderzeebo-
ten. De ‘Mercuur’ is op leeftijd. Het 
werd in 1952 gebouwd en geleend van 
de Amerikaanse marine in het kader van 
het Military Defence Aid Program, het 
na-oorlogse Amerikaanse hulpprogram-
ma aan Europa om haar verdediging 
weer op te bouwen. Tot 1972 deed het 

schip dienst als oceaanmijnenveger, on-
der de naam “Onverschrokken”, maar in 
1972 werd de mijnenveger omgebouwd 
tot torpedowerkschip en voorzien van de 
naam die in de historie altijd al verbon-
den was aan de onderzeedienst: Hr.Ms. 
Mercuur. 
De huidige ‘Mercuur’ is dus al dertig 
jaar oud. Vervanging is voorlopig nog 
niet in zicht en de allerlaatste berichten 
spreken er over dat de bouw van een 
nieuw torpedowerkschip is uitgesteld. 
De commandant en zijn bemanning lij-
ken er niet echt onder te lijden. Luitenant 
ter Zee Segaar: “Je kan wel merken dat 
het schip oud is. De motoren stammen 
nog steeds uit het bouwjaar (1952). 
 
Het meeste moeite hebben we met het 
vinden van nieuwe onderdelen als moto-
ren of generatoren uitvallen. We houden 
altijd weer ons hart vast als er wat stuk 
gaat. Je  moet maar afwachten of je nog 
onderdelen kunt vinden voor apparatuur 
die in 1952 is gefabriceerd.” 

Mercuur 
Gebrekkig, Romantisch, onmisbaar 
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Kannibaliseren 
Het gebrek aan onderdelen wordt meestal 
gecompenseerd door het feit dat de ande-
re vijf schepen van de klasse waarvan de 
‘Mercuur’ afkomstig is, de zogenaamde 
On-klasse, al een tijd uit de vaart zijn 
genomen. Daardoor is het mogelijk om 
van die schepen onderdelen te halen om 
de ‘Mercuur’ varende te houden. 
“kannibaliseren” heet dat. “Het is be-
langrijk dat de ‘Mercuur’ blijft varen,” 
zegt luitenant ter zee Segaar. “Zonder dit 
schip is het oefenen van de onderzeebo-
ten een onmogelijke zaak”. 
 
Het torpedowerkschip maakt deel uit van 
de onderzeedienst en moet bij het 
“inschieten” van torpedo’s de oefenende 
onderzeeboten begeleiden. Dat inschie-
ten kan op twee oefengebieden plaatsvin-
den: de Schotse wateren of de Noorse 
fjorden. 
Een afgeschoten torpedo wordt door de 
‘Mercuur’ geborgen, van een onder-
houdsbeurt voorzien en weer klaar ge-
maakt voor een volgend schot. Vervol-
gens wordt de torpedo weer overgezet op 
een onderzeeboot, die de volgende oefe-
ning kan uitvoeren. 
Het hele proces staat in het teken van de 
kostenbesparing. Het bij oefeningen af-
schieten van echte torpedo’s zou financi-
eel eenonhaalbare kaart zijn. De onder-
zeedienst opereert al met een torpedo-
werkschip sinds 1878 . . . 

Grote beurt 
De huidige ‘Mercuur’ Lag van afgelo-
pen juni tot vorige week in het dok om 
een onderhoudsbeurt te ondergaan. 
 

Luitenant ter zee Segaar: “De ouderdom 
komt met gebreken. De motoren moesten 
weer eens nagekeken worden, terwijl we 
er een nieuwe generator bij hebben ge-
kregen. Van de oude waren namelijk 
geen reserveonderdelen meer voorhan-
den. Ook kregen de manschappenverblij-
ven en de hutten een opknapbeurt. Die 
waren tot voor kort ingericht zoals dat 
dertig jaar geleden nog gebruikelijk was. 
En op de lange duur krijgen de mannen 
daar toch problemen mee. De slaapver-
blijven zijn nu ingericht zoals op de Van 
Speyk-fregatten. Een aanmerkelijke ver-
betering.” 
Er werken 45 man op de ‘Mercuur’. Er 
kunnen maximaal tien mensen bij. 
Meestal gaan op de tochten van de 
‘Mercuur’ twee officieren van de bewa-
peningswerkplaats mee, die de werking 
van de torpedo’s en de lanceerbuizen van 
de onderzeeboten controleren. Per jaar 
vuren de onderzeeboten zo’n vijftig exer-
citieschoten af. Twintig daarvan worden 
besteed aan het “droogschieten”; het af-
vuren zonder torpedo om de werking van 
de lanceerbuizen te controleren. Dertig 
maal vuren de onderzeeboten werkelijk 
een torpedo af. Dan moet de ‘Mercuur’ 
in actie komen. 
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Kleine uurtjes 
Voor de bemanning is het daarom niet 
constant “de handen uit de mouwen”. 
LTZ1 Segaar: “Ons werk wordt geken-
merkt door in een vrij korte tijd 
keihard aan te pakken. Als een 
torpedo is afgeschoten, lokali-
seren we hem, waarna een rub-
berboot er naar toe vaart. Daar-
na wordt het zevenhonderd kilo 
wegende projectiel aan boord 
gebracht. Dat betekent dan 
doorwerken tot in de kleine 
uurtjes, zodat de bemanning 
van de oefenende onderzeeboot 
de volgende morgen weer aan 
het werk kan.” 
Aan de andere kant kan het 
voorkomen dat de bemanning 
lange tijd moet wachten voor-
dat ze weer in actie kan komen. 
“We varen altijd van het oefen-
gebied weg om de sonar van de 
onderzeeboten niet te storen. 
Dan breken er rustige tijden voor ons 
aan. In de Schotse wateren gooien we 
bijvoorbeeld een hengeltje uit. Je vangt 
dan zo’n hoeveelheid vis dat we die ro-
ken, naar de koelcel brengen en mee 
naar huis nemen als we weer aan wal 
zin. Heerlijk.” 
 
Romantiek 
Ook de bemanning van de ‘Mercuur’ 
zou niet meer anders willen dan op het 
torpedowerkschip te varen. Hofmeester 1 
F.P. Schouten heeft ervaringen met an-
dere en grotere schepen, maar geeft dui-
delijk de voorkeur aan de ‘Mercuur’. 
“Voordat ik op dit schip kwam voer ik 
op een S-fregat. Je hebt daar een beman-
ning van 160 koppen. Daardoor zijn de 
contacten niet zo persoonlijk als op de 
‘Mercuur’. Iedereen kent iedereen en 
doordat het schip oud is beleef je een 
beetje de romantiek van het oude zee-
mansbestaan. Ik zou niet meer weg wil-
len.” 
Ook commandant Segaar heeft het over 
die romantiek. “Je hebt met de ongemak-
ken van een oud schip te maken, maar 

tegelijkertijd draagt het gebrek aan luxe 
bij aan het knusse van het schip. Het is 
nog echt ouderwets handwerk wat je hier 
doet.” 

Ondanks dat knusse blijft de comman-
dant van de ‘Mercuur’ hameren op de 
behoefte aan een nieuw torpedowerk-
schip. De onderzeeboten gaan binnenkort 
allemaal gebruik maken van de nieuwe 
torpedo: de Mark 48. die is groter en 
heeft een grotere diepgang dan de huidi-
ge Mark 37’s. de huidige ‘Mercuur’ is 
daarvoor niet uitgerust. 
 
“En ik heb het idee, dat al we dit schip 
daar weer voor gaan ombouwen, zoals 
dat in het verleden al vaker is gebeurd, 
het voor de onderzeedienst nuttiger zou 
zijn om een heel nieuw torpedowerk-
schip te bouwen . . .” 
 

Defensiekrant nov/dec 1982 
Tekst: Frans Moors 
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