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Wat later dan u gewent bent ligt voor u
weer de KVO. Het heeft niets te maken
met corona of de oorlog in de Ukraine.
Het heeft alles te maken met een lange
vakantie die je als FLO-ganger kunt genieten. Toch is het weer gelukt om een
blad van de persen te laten rollen. Helaas
ben ik zelf niet op de reünie geweest bij
de Kumpulan te Bronbeek. Er waren gelukkig velen van u die de elkaar wel hebben getroffen op de reünie. Onder het
genot van een hapje en drankje kon men
weer even bijpraten na al die jaren. Ik
heb wel vernomen dat het weer een groot
succes was. Op deze dag is ook de Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het financieel beleid van de vereniging
weer is goedgekeurd. Laten we hopen dat
we de vervelende periode met Corona
achter ons hebben en we weer met enige
regelmaat kunnen genieten van een reünie. Naast onze eigen reünie was er in
juni ook de nationale veteranendag op
het malieveld in Den Haag. Die weer ook
weer druk bezocht. Het visitekaartje van
de Onderzeedienst is daar afgegeven.

Ook COZD was van de partij. Op Verderop in deze editie ziet u een foto impressie van deze dag.
Verder in deze editie vindt u een artikel
dat een kritische noot zet bij Onderzeebootbouw in Nederland. Het boek
‘Luctor et Emergo’ geeft hierover een
uiteenzetting. In het licht van de huidige
vervanging van de Walrus-klasse vond ik
het een interessant artikel om te lezen.
Soms is het best interessant om te zien
(lezen) dat je als insider van de OZD,
met andere kennis en belangen zo’n artikel leest. Verder vindt u ook de toespraak van VLOP, H. van Eeken, uitgesproken op de 4 mei herdenking op steiger 19. Het is verrassend en fijn om te
zien dat dit nog altijd wordt bijgewoond
door veel nabestaanden, oud Onderzeedienst makkers en actief dienenden.
Als laatste een In Memoriam van Just
Roele. Met name zijn zoon herinnert zich
zijn vader als een onderzeedienstman en
schreef een prachtig relaas over zijn vader.
Tot de volgende KVO, De Redactie

In Memoriam

Met leedwezen geeft het bestuur kennis van het overlijden van onze leden;
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Waalhaven Opgeblazen
15 april 1964 wordt de duikbootbasis
van de onderzeedienst van de Koninklijke Marine aan de oostzijde van de
Waalhaven opgeblazen, .

Explosies RDM-OZBT bunker

Uit het Vrije Volk van 15 april 1964:
Springmeester D. de Gier, een van
Lekkerkerkers sloopspecialisten, gaf
dinsdagmiddag om half twee het sein.
Een dreun, een dof gerommel en aan
de Rotterdamse Waalhaven spoot een
fontein van betonbrokken in een wolk
van gruis en stof tientallen meters
omhoog.
De laatste fase van het slopen van de
door de Duitsers gebouwde oorlogsbunker, waarin na de bevrijding de
onderzeedienst van de Koninklijke
Marine gehuisvest was, werd daarmee ingeluid.
Twee jaar lang hebben de slopers aan
Restanten van de bunker

Foto’s : Ary Groeneveld
dam)

(stadsarchief R-

Daarmee kwam een eind aan de bunker
die gebouwd was door de Duitse bezetter. Daarmee was de RDM en de onderzeebootbouw nog niet ten einde. Op de
pagina hiernaast zie u de bemanning van
de 3 cylinder Zeehond. Gebouwd op de
RDM waar ook de reünie plaats vond.

de opruiming van de bovenbouw van de
enorme bunker gewerkt. Met ongeveer
25.000 kilo springstof hebben ze het meters dikke dak en de muren in gruizels
geslagen.
Twee ontploffingen per dag, één 's morgens, één 's middags, terwijl de langs de
bunker lopende weg door de politie werd
afgezet. Nog een jaar hebben ze nodig
om de zeer zware funderingen op te ruimen, om ook 1200 enorme betonnen palen uit de haven te trekken.
Bron: Vrije Volk - 15 april 1964
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Betonnen palen als overblijfsel

Reünie Zeehond Groot Succes

Op zaterdag 16 april was het dan eindelijk zover; de eerste reünie van de 3
cylinder Hr.Ms. Zeehond sinds jaren.

In dienststelling Zeehond bij RDM 16 maart ‘61

Zo'n 130 oud opvarenden waren naar de
voormalige bedrijfskantine van de RDM
in Rotterdam gekomen om samen, onder
het genot van een hapje en een drankje,
herinneringen op te halen. Tussendoor
werden door Bert Vliegen een aantal
prachtige groepsfoto's gemaakt.
Rond 18.00 uur sloten de reünisten voldaan deze zonovergoten dag af.
Op naar de volgende reünie!

Robert & Eric
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Onderzeeboten in troebel vaarwater
Een geschiedenis vol schandalen
Nederland speelde een rol in de opbouw van de onderwatervloot van zijn
latere vijanden. In hun boek Luctor et
Emergo trekken de schrijvers deze
conclusie echter niet.
Het zal niet vaak voor komen dat ik een
boek lees aan de hand van een inleiding
van Hein van Ameijden, directeur van
marinewerf Damen Schelde in Vlissingen. Hij schrijft in Luctor et Emergo; De
onderzeeboten van de Koninklijke Maatschappij de Schelde 1905-1958: ‘Voor
het eerst in veertig jaar bereidt de Koninklijke Marine zich voor op de vervanging
van de huidige onderzeeboten van de
Walrusklasse. Zeker omdat de onderzeebootbouwers in dit boek allemaal nog
bestaan, zij het vaak onder een andere
naam, is de verleiding groot om parallellen te trekken tussen de geschiedenis en
de huidige tijd als in dit boek beschreven. Maar dat is aan u.’
Luctor et Emergo is een salontafelboek

waarvan de titel een dubbele betekenis
heeft. Het is allereerst de wapenspreuk
van de provincie Zeeland (‘Ik worstel en
kom boven’), maar ook de naam van de
PAGINA 5

eerste Nederlandse onderzeeboot. Het
boek heeft een harde kaft, is gedrukt op
dik glanzend papier, bevat veel en grote
foto’s en is fraai vormgegeven en uitgegeven in eigen beheer. Voor de financiering wordt nergens een bedankje of een
verantwoording vermeld.
Bij een boek dat qua timing ‘op dit moment in de geschiedenis’ op een gepast
moment verschijnt, en waarvan een van
de auteurs, Tobias van Gent, kort na verschijning ervan toetrad tot de VVDfractie, dringt de vraag zich op of hier
wederom sprake is van een uitstekende
lobby van de Nederlandse marineindustrie.
Pleidooi voor bouw onderzeeboten
Hoe dan ook, historicus Van Gent en coauteur Ron van Maanen lijken erin geslaagd een nieuwe laag te hebben gelegd
op de hartstochtelijke pleidooien voor de
bouw van nieuwe onderzeeboten in Nederland. De Provinciale Zeeuwse Courant bespreekt het boek bijvoorbeeld onder de kop: ‘Damen Schelde is dé kandidaat om nieuwe onderzeeboten te bouwen’.

De inleiding van Van Ameijden wordt in
recensies vaak vermeld. De auteurs stellen zelf dat de Nederlandse vooruitstrevende ontwerpen internationaal worden
geroemd. Of nadrukkelijker: ‘De politiek
is aan zet, maar in het licht van de rijke
geschiedenis van het Nederlandse onderzeebootwapen is het toch amper voor te
stellen dat dit in 2025 tot een einde zou
komen.’ Het betekent overigens niet dat
de schaduwkanten van de bedrijfstak buiten beeld blijven.
Dat alle bedrijven die in het boek worden
genoemd nog bestaan, klopt overigens
niet. Dat zou de directeur van Damen
Schelde toch moeten weten. Van Ameijden heeft vast een bepaald bedrijf in gedachten als hij denkt aan de opvolger van
de Rotterdamse Droogdok Maatschappij
(RDM), één van die bedrijven die in het
boek als onderzeebootbouwer worden
genoemd.

De RDM was een van de twee bouwers in Rijnmond (naast WiltonFijenoord in Schiedam die ook al
voor de oorlog bij onderzeebootbouw betrokken was) en zeker niet
de minst belangrijke.
De Schelde mag dan de werf zijn
waar de eerste onderzeeboot werd
gebouwd, de RDM was de bouwer
van de laatste vier onderzeeboten
die tussen 1990 en 1994 in dienst
zijn gesteld. Van de tien naoorlogse
onderzeeboten voor de Nederlandse
marine bouwde de Rotterdamse
werf er acht, Wilton Fijenoord twee
en de Damen Schelde geen.
De RDM is onder zijn flamboyante directeur, Joep van den Nieuwenhuyzen,
failliet gegaan waarna het bedrijfsterrein
werd gekocht door de gemeente Rotterdam. Wat rest is de afwikkeling van de
schandalen rond de persoon van Van den
Nieuwenhuyzen. Hij past daarmee wel in
de roemruchte geschiedenis van deze
industrietak.
Hein van Ameijden zelf noemt in zijn
inleiding trefwoorden bij zaken die opvallen in de Nederlandse onderzeebootgeschiedenis: kartelafspraken, overlopend sleutelpersoneel en vooral de Duitse mantelorganisaties.
EBC en Koster
Aan het begin van de 21e eeuw wordt
door Damen Schelde, destijds NV Koninklijke Maatschappij De Schelde
(KMS) genaamd, contact gelegd met
Electric Boat Company (EBC), op dat
moment de belangrijkste bouwer van onderzeeboten ter wereld. De Schelde verwierf de rechten om 25 jaar lang EBCpatenten te gebruiken tegen afdracht van
de helft van de winst.
In 1906 werd op grond van de Amerikaanse kennis de eerste onderzeeboot, de
O 1, ofwel de Luctor et Emergo, in
dienst gesteld. De boot was op eigen risi-

Electric Boat Company folder jaren 60

co gebouwd en moest vervolgens aan de
marine worden verkocht. Luitenant-ter
zee Paul Koster was aanvankelijk toezichthouder van de marine op de bouw,
waarna hij de eerste commandant van de
O 1 in dienst van De Schelde werd.
Koster weet met veel branie de boot op
zijn best te tonen en het Ministerie van
Oorlog (thans Defensie)
en de politiek ervan te
overtuigen dat deze van
grote waarde was. Alleen
leden van de SDAP,
waaronder Troelstra, het
lid Geert van der Zwaag
van de Vrije Socialist en
Dirk de Klerk, lid van de
fractie van de Liberale
Unie, zouden tegen stemmen. De KMS maakte
120.000 gulden winst
met de eerste onderzeeboot waarvan volgens
het contract de helft naar
EBC gaat.
De kwaliteiten van Koster werden ook
door EBC onderkend en hij kreeg van
hen een aanbod om de directie te vormen
van de onderzeebootwerf in Fiume, gesitueerd in het huidige Oostenrijk. Die
werf was een samenwerking tussen EBC
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en een aantal Britse werven, zoals
Vickers. Koster nam zijn boekje met
contacten mee en zou ook de beste werklui uit Vlissingen naar Fiume halen.
Koster zou uiteindelijk te boek komen te
staan als wapenhandelaar. In 1935 werd
dit beeldend beschreven door Menno ter
Braak: ‘Uiterlijk is deze zogenoemde
‘koopman des doods’ een zeer conversabele, hoffelijke, reeds wat oudere heer
met een grijze snor, die wel een ontgoocheling moet zijn voor een ieder, aan
wiens geestesoog de wapenfabrikanten
verschijnen als wreedaardige demonen.‘
Toch had Koster vanwege de wapenverhalen in 1934 zijn voorzitterschap van de
Nederlandse marinevereniging Onze
Vloot moeten neerleggen en was hij betrokken geraakt bij een bedrijf in Duitsland dat machinegeweren produceerde
voor de nationaal socialisten. Branie, capabel en hoffelijk, Koster had het allemaal. Maar dat betekende niet dat zijn
politieke en morele kompas goed werkte.
Buitenlandse invloed
De 2de onderzeeboot gebouwd door
KMS zou niettemin al snel volgen en de
zelfstandige onderzeedienst was in 1912
een feit. De eerste zes boten werden gebouwd door KMS, nummer zeven en een
aantal opvolgers door de Schiedamse
werf Wilton-Fijenoord. Vanaf 1929
kreeg ook de RDM bouwopdrachten. De
kostbare medewerking van EBC zou nog
intact blijven tot 1923. Overigens is ook
de Electric Boat Company een bedrijf dat
nog steeds bestaat. Het maakt inmiddels

O2 loopt van stapel bij KMS
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onderdeel uit van General Dynamics. In
september kondigde EBC nog aan om
ten koste van 725 miljoen euro de bouwcapaciteiten uit te breiden.
In 1927 verkreeg KMS de bouwopdracht
voor de O 12. Het zou de eerste onderzeeër zijn die zonder Amerikaanse of
Britse hulp werd gebouwd. Die zelfstandigheid zou overigens maar van korte
duur zijn. De invloed van de Duitsers op
de Nederlandse onderzeebootbouw nam
‘daarentegen aanmerkelijk toe’, schrijven
de auteurs van Luctor et Emergo. Toch
zou ook die Duitse betrokkenheid niet
weten te voorkomen dat er sprake was
van een reeks klachten over de kwaliteit:
ze waren niet geliefd, te klein, de diesels
trilden overmatig, ze hadden te weinig
vermogen en een gebrekkige accommodatie.
‘De door Van der Struijff ontworpen
KXII en KXIII bezaten al onmiskenbaar
Duitse invloeden’, schrijft Jaap Anten in
het proefschrift Navalisme nekt onderzeeboot. Die Duitse invloed lag
voor de hand. In het interbellum
trekken mantelorganisaties van
de Duitse oorlogsindustrie naar
het buitenland. Paul Koster zou er
tijdens een hoorzitting in het
Amerikaanse Congres in detail op
ingaan.
Dat Rusland onderdak bood aan
de Duitse industrie is algemeen
bekend. Rusland bouwde met

Duitse technische ondersteuning zo’n
200 kleine onderzeeboten, maar ook kleine marinelanden zoals Nederland, Denemarken, Finland en Zweden konden ‘met
clandestiene Duitse hulp relatief geavanceerde onderzeeërs bouwen’, stellen de
auteurs.
De Duits-Nederlandse relatie was goed.
Nergens waren meer verhulde holdings
van de beruchte Duitse wapenfabrikant
Krupp te vinden als in Nederland, stelt
William Manchester in zijn studie over
de Duitse wapengigant. (The arms
of Krupp, pp. 352-353) Schrijvers van
een boek over het Nederlandse belastingparadijs tekenen op dat Nederland niets
ondernam tegen de Duitse praktijken.

met de Duitse Germaniawerf hebben’,
schrijft Manchester.
Maar toen Duitsland onderzeeboten wilde bouwen, gingen de gecodeerde telexen van het IvS naar Kiel(Dsl) en binnen de kortste keren was de kiel
(onderkant boot) voor twee nieuwe
exemplaren gelegd. De eerste boot werd
na 3,5 maand in dienst gesteld waarna on
de 8 dagen een onderzeeër te water werd
gelaten. (Met dank aan een tijdelijk onderkomen in Nederland.
De Duitsers waren nadrukkelijk verbonden aan het ontwerpen van de Nederlandse onderzeeboten, zoals bij die van de
torpedobuizen. Het kwam goed uit dat de

Duitse onderzeeboten
De Nederlandse onderzeebootbouwcapaciteit maakte dankbaar gebruik van de Duitse bijdragen. Nederland bood onderdak aan het NV Ingenieurskantoor voor de scheepsbouw
(IvS). ‘Het was in feite een
clandestiene organisatie die het
de Duitsers mogelijk maakte
om, in strijd met het Verdrag
van Versailles, aan de ontwikkeling van onderzeeboten te
blijven werken’, stellen Van
Gent en Van Maanen.
Het IvS ontwierp in het interbellum onderzeeboten voor Finland, Turkije, Spanje, Sovjet-Unie, Zweden en
Roemenië. ‘In de leiding van het IvS zaten kopstukken van de werf, waaronder
de technisch directeur. Deze was niemand minder dan de bekendste onderzeebootconstructeur uit de wereldoorlog,
Hans Techel. Op de achtergrond bevond
zich steeds de Reichsmarine, de opvolger
van de Kaiserliche Marine’, aldus Jaap
Anten in zijn proefschrift. Het IvS was
dan wel opgezet met de goedkeuring van
de marineleiding in Berlijn, maar ‘de
vestiging moet geen zichtbare connectie

Duitsers in Utrecht ook de M.E.A.F.,
producent van torpedo-inrichtingen, inlijfden evenals scheepswerf Piet Visser.
Deze Duitse mantelorganisaties worden
niet in Luctor et Emergo genoemd. Wel
AFAT in Vlissingen waar jaren ’20 van
de vorige eeuw batterijen en accu’s werden geproduceerd. Accu’s zijn van wezenlijk belang voor de aandrijving van de
motoren onder water. Het leek hier om
een Zweeds bedrijf te gaan, maar in feite
zaten de Duitsers er achter. Storm zou
het er niet lopen, er werden batterijen
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voor Turkse onderzeeboten gemaakt.
Aangezien de Nederlandse onderzeebootbouw tot de jaren ’30 stil lag, werd
er nauwelijks gewerkt.
Na 1933 maakte Hitler niet langer een
geheim van zijn militaire opbouw en
konden de heimelijke vestigingen in het
buitenland overgeheveld worden naar
Duitsland, zo ook de AFAT-vestiging. In
het gebouw waar het IvS-kantoor zich
bevond, zetelde ook de afdeling scheepsbouw van de marine. Ook het door de
Nederlanders in 1935 opgerichte
scheepsbouwbureau NEVESBU (bestaat
nog steeds) kwam in hetzelfde gebouw
terecht.
‘De band [met de Duitsers, MB] bleef
natuurlijk innig. Een van de werven, Wilton-Feijenoord, had bijvoorbeeld vier
belangrijke Duitse ingenieurs dienst
waarvan één, Gemberg, aan het hoofd
stond van de tekenafdeling van de Nederlandse onderzeeboten!’, schrijft Anten in
zijn proefschrift. Het Duits/Nederlandse
onderwerp van de onderzeeboten van de
Koninklijke
Marine
zou,
aldus
een hoorzitting in het Amerikaanse Congres, aan Japan worden geleverd.
Zo speelde Nederland een rol in de opbouw van de onderwatervloot van zijn
latere vijanden, zowel thuis als in de
Oost. Een conclusie die door de auteurs
ORP Orzel in aanbouw
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in hun boek niet wordt getrokken. Het
zou de trots op de verworvenheden van
de onderzeebootbouw geen goed doen.
Roem maar nauwelijks export
De Nederlandse ontwerpen voor onderzeeboten worden volgens de auteurs internationaal geroemd. Roem is fijn om te
vergaren, maar voor de zakenman of
machtspoliticus gaat het niet om woorden maar daden. De onderzeeboottak van
de Nederlandse marine-industrie zou op
de exportmarkt niet erg succesvol zijn
gebleken. De Duitse marine steunde het
IvS door bij Wilton-Fijenoord twee onderzeeboten te laten bouwen voor Turkije.
Er zouden later nog twee boten aan Polen
worden verkocht, de Orzel (De Schelde)
en Sep (RDM). De export van de Orzel
leidde wel tot een van de mooiere verhalen die het boek rijk is. De Poolse commandant bleek niet tegen zijn taak opgewassen. Hij voer naar Estland en niet,
zoals hem was opgedragen, naar Engeland of indien dat onmogelijk was naar
Zweden. Zijn onderzeeboot werd op instigatie van de Duitsers in de Baltische
staat aan de ketting gelegd waarna de
bemanning gevangen werd gezet.
De bemanning wist echter te ontsnappen
en vertrok onder het commando van de
Eerste Officier naar Engeland. Daarvoor
moest de boot wel eerst de Oostzee uit
zien te komen waar Duitse en Russische
marineschepen naarstig naar hen op zoek
waren. De Sovjet-Unie zou de ontsnapping uit Estse handen aanwenden om
Russische troepen in het land te stationeren, omdat de Esten blijkbaar niet zelf
voor hun veiligheid konden zorgen.
In de naoorlogse periode zouden bij Wilton-Fijenoord nog 2 onderzeeboten worden gebouwd voor Taiwan. Het is het
magere exportresultaat van een eeuw onderzeebootbouw in Nederland. Dat De
Schelde met handen en voeten gebonden
was aan buitenlandse werven en dat de
2de Wereldoorlog roet in het eten gooide, kan als verklaring genoemd worden.

Maar ook na die oorlog zou Nederland
het op de exportmarkt niet erg best doen.
Volgens de Nederlandse industrie is de
overheid ‘terughoudend met exportvergunningen, hetgeen bijvoorbeeld exportkansen onderzeeboten aantast’, zo wordt
gesteld in een recent rapport over de marine-industrie in opdracht van diezelfde
overheid. Mocht dit al zo zijn, dan is daar
weinig mis mee.

Als er thans al parallellen tussen de geschiedenis van De Schelde in het interbellum en de productie van onderzeeboten moeten worden getrokken, dan is het
dat voorzichtigheid bij de export van
kennis en materiaal van deze schepen
geboden is. Overigens, mag je de geringe
export – twee onderzeeboten sinds de
Tweede Wereldoorlog – wel wijten aan
een strenge overheid? Misschien zijn andere spelers op de internationale markt
gewoonweg sterker dan de Nederlanders,
bijvoorbeeld door een grotere thuismarkt
en kennis van zaken.
Oorlogsleed te water
Mijn oma van moederskant verloor al in
februari 1940 twee broers door een onderzeebootaanval op de tanker ‘Den
Haag’ waarop zij beiden voeren. De tanker zelf was, hoe ironisch, gebouwd door
de firma Krupp in Kiel en haar man
werkte tot zijn pensioen als machinebankwerker bij Wilton-Fijenoord.
Mijn opa aan vaders kant zou in 1944
sneuvelen door een torpedo-aanval op
de ‘Roode Zee’ die betrokken was bij het
slepen van caissons voor de landing op
Normandië (D-day).
Beiden heb ik nooit gekend, maar onderzeeboten en torpedo’s hebben dus wel
een enorme invloed gehad op de geschiedenis van mijn familie. Die invloed valt
natuurlijk in het niet bij alle schepen en
opvarenden die daarbij om het leven
kwamen. Want het gaat niet alleen om
tonnages van getroffen schepen, en daarmee het berokkenen van schade aan de
oorlogscapaciteiten van de tegenstander.
Op al die schepen bevonden zich stokers,

matrozen, stuurmannen en machinisten.
In Luctor et Emergo wordt een preek van
dominee C.F. Nolte van de EvangelischLutherse Kerk in Middelburg en Vlissingen aangehaald. Hij preekte tegen de katholieke zegeningen van het wapentuig:
‘Een onderzeeër hangt ten nauwste samen met den modernen oorlog die dood
en verderf brengt.’ De Katholieke kerk
had volgens Nolte juist een veto moeten
uitspreken ‘over dit moordwerktuig.’
Taiwanboot, Seadragon

Dat de onderzeeboot aan banden moest
worden gelegd, werd tussen de Eerste en
Tweede Wereldoorlog ook binnen de staten duidelijk. Japan en Groot-Brittannië
spraken in het interbellum een maximum
af over het totaal tonnage van de onderzeevloot dat men mocht bezitten en rond
de omvang van de individuele boten. Bovendien werd afgesproken dat een tegengehouden vracht- of passagiersschip pas
mocht worden vernietigd nadat de opvarenden in veiligheid waren gebracht.
Maar nadat ‘de Tweede Wereldoorlog
enkele jaren later uitbrak, zou echter
geen van de strijdende partijen zich aan
dergelijke bepalingen houden.’
Wijze lessen
In 1937 werd de laatste kiel in Vlissingen
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gelegd. Het lijkt nauwelijks serieus te
nemen, deze geschiedenis van tachtig
jaar geleden als pleidooi voor Nederlandse onderzeebootbouw in de 21e eeuw te
zien, maar een groot aantal dagbladen
bracht het in besprekingen van het boek
wel als zodanig te berde. Het is uiteindelijk een kostbare politieke afweging of
Nederland in dit avontuur moet stappen
los van deze geschiedenis.
Ook meer recent is de Nederlandse onderzeebootbouw beperkt in omvang. Er
werden bij Wilton Fijenoord en de RDM
slechts twaalf onderzeeboten gebouwd in

In dat boek kan dan ook het laatste Nederlandse ontwerp voor een onderzeeboot worden beschreven, de Moray of
Moeraal. Dat is een kleine op de export
gerichte onderzeeboot die ontworpen is
door NEVESBU en waarin de overheid
miljoenen stak. Het ontwerp kwam niet
verder dan de tekentafel en bleef steken
in het stadium van schandalen, zoals de
voorgenomen levering van de blauwdrukken voor productie van Taiwanese
onderzeeboten.
Boekitel: Luctor et Emergo
Auteurs: Tobias van Gent en
Ron van Maanen
uitgever: Het Boekenschap
ISBN: 9789492723338

Bron artikel:

https://www.ravagewebzine.nl/2018/09/26/
onderzeeboten-in-troebelvaarwater
door Martin Broek

73 jaar tijd. Dat is gemiddeld één in de
zes jaar, waarvan de laatste van een
kwart eeuw geleden dateert. De Zweedse
admiraal Olsson stelde tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat
kennis veroudert als je niet iedere twee
jaar een nieuwe onderzeeboot bouwt.
Niet voor niets stelt men in de VS geen
kennis meer voorhanden te hebben als
het gaat om de bouw van dieselelektrische onderzeeboten, ook al hebben ze
daar ook een forse geschiedenis op dit
terrein.
Luctor et Emergo zet je aan het denken.
Het is een boek dat een deel van de Nederlandse onderzeebootbouw beschrijft
en illustreert. Het is wat mij betreft
wachten op een even mooi boek over
Wilton Fijenoord en de RDM. Gezien de
nieuwe functie van Tobias van Gent in
de Tweede Kamer zal het daar wel niet
van komen.
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O1— Luctor et Emergo

Nationale Veteranendag 2022
ga die 25 jaar gelden bij je aan
boord zat. Als je dan als bekende
Nederlander of Marineman binnen
komt, wordt door de veteranen alle
zeilen bijgezet om ze erbij te be-

Brothers in Arms

Op 25 juni vond de nationale Veteranendag plaats op het malieveld. Zoals afgelopen jaren is ook de Onderzeedienst vertegenwoordigd met haar veteranen en
iedereen die zich daar graag bij aansluit.
Ook dit jaar hebben de mannen trots het
defilé gelopen en zijn aan onze koning
CZSK— Admiraal René Tas

OZD vlag voorop in het Defilé

trekken en met ze op de foto te gaan.
Al met al was het een geslaagde dag.
Volgend jaar hopen we weer op een zo
mooie dag. Hoop dat u er dan ook bij
bent.
OZD Veteraan

voorbij getrokken. Nu er ook vrouwen binnen de gelederen van de Onderzeedienst dienen waren zij ook
aanwezig.
Na afloop werd het vooral gezellig
in de tent. Oude verhalen worden
weer eens uit de kast gehaald. Onder
luid gelach worden de verhalen, die
elk jaar spannender en uitgebreider
worden, bevestigd. Weer even horen
hoe het inmiddels gaat met die colle-

Keurig in het gelid. Ze kunnen het wel
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57ste Int. Submariners Congres
Na het Corona uitstel van 2 jaar is van 22
– 26 mei 2022 het 57ste congres van de
International Community of Submariners
Associations (ISA) te Karlskrona, Zweden gehouden.
Er waren ongeveer 150 deelnemers
uit 15 landen, voornamelijk Europese landen, waaronder Oekraïne,
maar ook bijvoorbeeld ZuidKorea, Argentinië, Ecuador, de VS
en Canada. Nederland was met 3
deelnemers vertegenwoordigd en
het was goed om na 3 jaar weer
vele goede vrienden en kennissen
te ontmoeten.
Karlskrona, in het zuiden van Zweden is in 1680 gesticht en omvat nu
33 bewoonde eilanden. Het is altijd
een belangrijke marinebasis geweest van de 500 jarige Zweedse
Marine en staat sinds 1998 op de
Wereld Erfgoed lijst van UNESCO.
In 1981 is Karlskrona “beroemd”
geworden door de “Whisky on the
Rocks”, een Russische Whisky klasse
onderzeeboot U137 die destijds nabij de
marine basis op de rotsen is vast komen

te zitten.
Onze Zweedse gastheren hadden een
goed gebalanceerd programma samengesteld met de nodige officiële en niet officiële activiteiten, maar ook met voldoenPAGINA 13

de vrije tijd.
Het officiële gedeelte bestond op de eerste dag uit de openingsceremonie met
een aantal toespraken en met medewerking van de Royal Swedish Navy Band

die voor de gelegenheid een aantal speciale composities ten gehore bracht.
Op de tweede dag werd in de Admiralty
Church, uit 1865, een sobere doch indrukwekkende Memorial Service voor
alle in oorlogs- en vredestijd gevallen
submariners “Still on Eternal Patrol” gehouden, wederom met medewerking van
de Navy Band. Gevolgd door een kranslegging en korte herdenkings toespraken
van alle Heads of Delegations bij een
gedenksteen op het terrein van de kerk.

Het niet officiële gedeelte bestond uit een
rondrit door de stad, een bezoek aan het
Marine Museum, een presentatie van het
bedrijf Saab-groep, die onder andere de
nieuwe A-26 klasse onderzeeboten
bouwt voor de Zweedse Marine, en een
boottrip door de archipel van Karlskrona.
T
ijdens deze boottocht werd een bezoek
gebracht aan het uit het eind van de 17de
eeuw daterende fort op het eiland Aspo,
de Drottningskar Citadel.

Een van de hoogtepunten was het bezoek
aan het in 1997 geopende zeer fraaie Marine Museum met een grote onderzeeboot
afdeling met onder andere de eerste
Zweedse onderzeeboot Hajen (1904) en
de onderzeeboot Neptun die van 1978 –
1998 dienst heeft gedaan. Deze boot kon
worden bezichtigd en was zodanig mooi
geconserveerd dat je het idee had dat je
er zo mee weg zou kunnen varen.

derzeeboot en van de eerste Amerikaanse
onderzeeboot J.P. Holland was een Ier).
Ruurd van Rooijen
Head of Delegation ISA/NL

En uiteraard werd traditie getrouw het
congres afgesloten met een groots gala
diner, waarbij de ISA trofee werd overgedragen aan het volgende organiserende
land en er geschenken werden uitgewisseld tussen de deelnemende landen en de
gastheer.
Al met al, weliswaar wat kleiner dan
voorgaande jaren, weer een zeer geslaagd Submariners Congres. Het volgende congres zal worden georganiseerd
door de Hellenic Submariners Association en gehouden worden op Kreta van 22
– 26 mei 2023 (data onder voorbehoud).
In 2024 staat Montenegro op de planning
en voor 2025 zal het congres worden gehouden in Ierland, georganiseerd door
ISA/USA (de vader van de moderne on-

USS Charr - SS-328
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4 mei Toespraak VLOP OZD
“Ja het moest.”
Moest het inderdaad? Had het dan niet
anders gekund? En van wie moest het
dan?
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, ben ik deze woorden beter gaan
begrijpen. Want met het uitbreken kwam
voor mij – en ik merk om mij heen bij
vele anderen – een nieuw besef van urgentie, wat ik nog niet eerder zo heb gekend.

Excellenties, nabestaanden, collega’s,
bemanningen van Zr.Ms. Zeeleeuw en
Zr.Ms. Mercuur en overige belangstellenden, hier of thuis,
“Ja het moest” Het zijn de 3 woorden die
op een bronzenplaat op de achterkant van
het monument staan. Ze vergezellen het
bronzen beeldhouwwerk van een onderzeeboot die met het voorschip oprijst uit
de golven. “Ja het moest.”
Kolonel Starink – die het reliëf mocht
onthullen – legde de tekst uit als antwoord aan de nabestaanden op de vraag
waarom een familielid van hen moest
sneuvelen….

Wat als De Zeeleeuw, de Dolfijn of de
Mercuur nu direct ingezet gaan worden
in de oorlog ? Zou je dan gaan?
En ik merkte eigenlijk geen twijfel. Ja,
dan moet het. En van wie moet het dan?
Van de admiraal? Van de kolonel? Van
de commandant? Van mijn directe leidinggevende?
Ja, vast ook.
Zoals Lodewijk op zijn fiets het bericht
aan de andere bemanningsleden van de
O13 liet weten:
“….we moeten aan boord.”

Elvira Spier – die de woorden bedacht –
zei er zelf over: “Die directe simpele
woorden, dat -Ja, het moest- waren er
ineens. Bedacht? Gevoeld? Gehoord? Ik
kan ze niet zomaar verklaren. Het meest
nabij zou zijn dat ik ze heb ontvangen en
ze zo heb doorgegeven en zo zijn ze door
de levenden zonder meer geaccepteerd
en op het monument gekomen. ”
“Ja het moest.”
Toen ik zelf voor het eerst bij dit monument kwam, waren het deze woorden die
mij gelijk bezig hielden en niet makkelijk
meer loslieten.
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Maar is dit het moeten waar het op het
monument over gaat? Is dit het moeten,
dat als reden gegeven kan worden dat
zoveel mensen omgekomen zijn?
Nee, dit moeten is geen van buitenaf opgelegd: en nu ga je! Dit moeten komt uit

veel diepere lagen van ons mens-zijn dan
eenvoudige gehoorzaamheid aan onze
meerderen in het leger.
Dit ‘moeten’ komt voort uit het besef dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat vrijheid en vrede – hoe paradoxaal het ook
klinkt – bevochten moet worden. En als
dit op het spel staat, je gaat! Innerlijk
overtuigd dat het nodig is!

“Ja het moet.”

“Ja het moet.”
En de nabestaanden… Zij die achtergebleven zijn…. Innerlijk overtuigd van de
noodzaak, dat vrijheid en vrede voor
henzelf en hun kinderen het waard was
om voor te strijden. De nabestaanden zeiden het vele jaren later: “ja het moest”
En zo zijn deze woorden op het monument gekomen.
Waard om voor te strijden. Dan komt
natuurlijk wel de vraag: hoeveel is dit
dan waard?
En dat is geen theoretische vraag uit het
verleden. Maar een vraag die ook in deze
tijd op ons af kan komen: hoeveel is dit
u, jou en mij waard?

Je ziet het verschil in moraal tussen soldaten in het Oekraïense leger en het Russische… Ook de Oekraïners vechten vanuit dit diepe besef: ‘ja het moet!’ Vechten voor hun vrijheid, hun waardigheid,
de veiligheid van familie, hun dorp, hun
stad en tegen de machtswellust van een
dictator in het Kremlin. En ze gaan. Velen gaan, zelfs vrijwillig! Vanuit innerlijke overtuiging.

Zo proef ik dat ook in de verhalen die ik
gelezen heb over de bemanning van de
boten in de oorlog. Toen de oorlog uitbrak. Toen het er op aankwam.
Ja, toen was er zeker ook wel angst. Wie
niet bang is voor de oorlog ….is zeer gevaarlijk en ik denk eerlijk gezegd ook
niet helemaal goed bij zijn hoofd……
Geen moed, zonder angst en er zal ook
best wel twijfel geweest zijn… Twijfel
aan zichzelf, zijn collega’s, het materiaal…. En toch ging men….

De namen op het monument hier herinneren ons er vandaag aan wat hun antwoord was. Tot op dag van vandaag
spreken zij. Zij hebben de hoogste prijs
betaald. Vanuit die innerlijke overtuiging.
“Ja het moest”
En dat maakt het gedenken op een dag
als vandaag zo waardevol. Het verleden
werkt daarmee als een spiegel, We staan
ieder jaar op 4 mei voor die spiegel, we
zien daarin ook onszelf en kunnen ons
afvragen: wat zou ik doen?
Hebben wij waarden, idealen, een geloof
dat zo belangrijk is, dat we onze angst
durven overwinnen? Wij leven in vrijheid waarvoor onze grootouders en overgrootouders bereid waren te sterven.
Maar veel van diezelfde grootouders
hebben laten zien dat we ook een overlevingsinstinct hebben dat het veel waarschijnlijker maakt dat we terugdeinzen
voor de ultieme moed…. Wat zou jij
doen?
Waarden, idealen, een geloof: Een innerlijke overtuiging kun je de ander niet opPAGINA 16

leggen.
Zeggen: Ja het moest – op de manier
waarop ik er vanmorgen over spreek, kun
je de ander niet opleggen.

Dank u wel.
Ik wil nu graag met u bidden. Ik sluit af
met het Onze Vader, en als je mee wilt
bidden: van harte uitgenodigd.
Trouwe God, Vader in de Hemel,
geef ons de moed in verzet te komen
wanneer mensen bekneld raken en de
samenleving aangetast wordt door wat
niet te rechtvaardigen is
Wakker aan de wil tot vrede Houd in leven de hoop op U en zegen ons, God met
vindingrijkheid en volharding

Het kan alleen ontstaan vanuit het besef
van willen beschermen wat echt van
waarde is….
“Alles van waarde is weerloos” – schreef
Lucebert al weer een tijd geleden.
De wil om te beschermen. En – om nog
een paar meter dieper te duiken – deze
wil om te beschermen komt ten diepste
voort uit de liefde De liefde voor je
vriend, voor je vriendin, je man of
vrouw, je kind…wie dan ook De liefde
voor de ander die je een leven in vrijheid
gunt.
Als Vlootpredikant moet ik dan direct
denken aan woorden over de liefde, zoals
we die in de Bijbel tegen komen:
De liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles
hoopt ze, in alles volhardt ze….. (1 Kor.
13:6-7)
“Ja het moest.”
Wij eren vandaag hen die sneuvelden.
Wij eren hen die daar mee moesten doorleven en over-leven. Wij brengen eer
door vanuit liefde voor de vrijheid - mee
te zeggen “ja het moest.”
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En zo bidden wij het gebed dat U zelf ons
geleerd heeft: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd Uw
Koninkrijk kome Uw wil geschiede, op
aarde zoals in de hemel Geef ons heden
ons dagelijks brood Vergeef ons onze
schulden Zoals ook wij vergeven onze
schuldenaren. Leidt ons niet in verzoeking Verlos ons van de boze Want van U
is het Koninkrijk En de kracht en de
heerlijkheid Tot in eeuwigheid
Amen.
H. van Eeken

In memoriam Just Roele
In de ‘In memoriam’ heeft u kennis kunnen nemen van het overlijden van Just
Roele. Hij was commandant op de
Hr.Ms. Dolfijn toen deze in 1962 een reis
naar Nieuw Guinea maakte (red. KVO
zie ook art postboei in KVO 156). Van
1972 t/m 1975 was hij Commandant onderzeedienst. Op verzoek en met toestemming van de familie zijn hier de toespraken van zijn uitvaart. De redactie
heeft besloten de tekst
van zijn zoon niet te
vertalen. Een aantal
oud
bemanningsleden, Fulps van Oosten, Hans van den
Berkel en Thijs Arts,
zijn aanwezig geweest
bij de crematie op 25
mei.
Marleen, weduwe van Just Roele
De secretaris van de Gemeente Maassluis, die ons trouwde op 31 Januari
1953, op de stormachtigste dag die West
Nederland in eeuwen doormaakte, beëindigde zijn toespraak met Vondel’s vaak
aangehaalde en, nu misschien, wat versleten woorden:
“Waar werd op rechter trouw
dan tussen man en vrouw
ter wereld ooit gevonden?
Twee zielen gloeiend aan een gesmeed,
Of vast geschakeld en verbonden
In Lief en Leed.”

Dit tegen twee grote eigenzinnige ego's.
In die tijd wat vrij-gevochten figuren.
Onze vrienden gaven ons geen zes maanden.
Het werden ruim 69 jaren.
Zoals op die stormachtige dag gingen we
verder. Vaak van de weg afgeblazen,
struikelend, soms bedreigd met verdrinken in die wilde onstuimige zee van het
leven. Vaak gescheiden door Just’s werk,
zo vaak afscheid nemen maar ook de fijne herenigingen. Iedere keer weer de
draad op pakken, maar altijd blijven pra-

ten met elkaar en heel veel lachen, vooral
ook om onszelf.
Diep in ons wezen wisten we dat die
band er was, die onverbrekelijke, soms
knellende band. Maar onverbrekelijk.
We hebben veel moois beleefd, kregen
vier fijne kinderen, maakte grove fouten
in het opvoeden, gelukkig bleven ze van
ons houden, zeven prachtige kleinkinderen en als laatste geschenk, Rory, ons
achterkleinkind.
Just die wilde studeren vond - (gedreven
door de omstandigheden van na de oorlog) - zijn leven in de Marine, met zijn
onderzeedienst tijd als hoogtepunt.
Varen was zijn leven. Hij kon meeslepend vertellen hoe het was, tijdens een
wacht, staande op een open brug van een
oude vooroorlogse onderzeeboot, met de
wind van alle kanten, en soms golven
woest water over je heen, innerlijk vloekend dat je dit leven gekozen had - maar
genieten van de mok koffie die het zeuntje slingerend naar boven had gebracht,
en overweldigd worden van wolken formaties, sterren luchten, het machtige
noorderlicht.
“Dat was voor hem leven”.
In zijn laatste Jaren werd hij gekweld
door dementie en herinneringen aan zijn
gevangenschap tijdens de oorlog. In onze
jonge jaren werd dit niet onderkend, er
was ook geen hulp voor.

Hij was een moedig, goed en oprecht
mens – geweldig charmant, ook heel direct, nam geen blad voor de mond, was
heel gevoelig en meelevend en zeer geïnteresseerd in de medemens. .
Nu is het laatste afscheid. Lieve lieve
Just, de thuis reis is begonnen. Goede
vaart mijn schat,
“Slamat Poelang, Slamat Djalan”.
Het is goed zo.
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Arnoud, oudste zoon
Onze familie heeft vele jaren in Engeland gewoond. Mijn broer Just en ik
continu sinds 1967 en mijn zusjes ook,
met maar een paar jaar tussen in, in Nederland. Ik hoop daarom dat jullie het
niet erg vinden als ik verder ga in het
Engels.
Justus Rouke Roele, was born in Andijk,
North Holland, on the 4th of November
1927 to Jacob Roele, a schoolmaster, and
his wife Neeltje who had already had
their daughter Suze.
Soon afterwards Jacob was appointed to
be headmaster of a succession of primary
schools in the Dutch East Indies, now
Indonesia. They started in Ambon, then
Sumatra, Java and lastly Celebes, now
called Sulawesi.
The family went from an ordinary Dutch
provincial life to one of comparative luxury with a number of servants. One of
these was the baboe, the nanny that
looked after small children. Just was extremely fond of her and even at the very
end of his life he could still speak the
local language, Malay, that she had
taught him.
Just was athletic and an especially good
swimmer. He had an idyllic life which
changed abruptly in 1942, when he was
14, when the Japanese invaded during
the 2nd World War. The family was broken up and dispersed to three different
internment camps: mother, Suze and little brother Jaap to a women’s camp, father to a POW camp, and Just, just old
enough to go into the men’s camp. They
were not reunited till after August 1945.
The camp was a huge defining influence
on Just’s life. As you can imagine things
were not easy for him at that age. Luckily he had two main older protectors: Dr
Julius (who remained a lifelong friend)
and a catholic priest, father de Rechter.
They were also his mentors. He and the
other boys were taught the basics of secondary school subjects in the evenings
after the inmates had done the day’s
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work for the Japanese.
The work was extremely hard, and rations were small. For example, for not
much more than a small bowl of rice a
day he would carry 50kg bags of rice into, or out of, cargo ships. This left him
with a permanent neck problem which
caused pain all his life. The Japanese
were also extremely strict; he and the
other boys and men were regularly punished by beating with a stick.
But that life came to an end after their
liberation by the Australian army. The
family were reunited but his father Jacob
never really recovered from the severe
beatings he had endured in the camp and
suffered ill health until his death in 1948.
Just had always wanted to go to university and be a surgeon, but because his education had been so poor it would have
taken some time before he was ready to
do this. A solution was found: free passage and a place at the Royal Netherlands Naval Academy in Den Helder was
promised if he passed some tests.
The thought was that he’d serve for a
short while, before going to university
after all. He found however that he loved
it. He was academy swimming champion
and after 3 years came top of his year
and was promoted to sub-lieutenant. On
the strength of his performance he was
offered some plum jobs which might
have been good for his career, but he decided to take the position of most junior
officer in the West Indies guardship, the
light cruiser van Speijk: a career backwater. He told me why:
“After 3 years in the camp and 3 years in
cold Den Helder I wanted some sunshine, fun and generally have a good
time”.”
Well he did but the life palled after a
year and he joined his best friend Dirk
Schrijvershof in the Submarine Service.
Dirk had told him what a good life it was
with plenty of responsibility. Just loved
it and did extremely well in all officer

appointments in various submarines. He
was chosen to do the famous Commanding Officers Qualifying Course with the
British Royal Navy. This was make or
break!
Just told me that few mistakes were tolerated; if the Teacher asked you for an
interview during the course it was only
ever to be told to pack your bags. At one
point Just was indeed called to Teacher
to be told:
“this is the end of the course and you
were the best student, congratulations”.
In the meantime, Just had met Marlene, a
friend of his sister Suze. They had been
in the women’s camp together. They
eventually married and lived in a flat in
Maassluis where I was born a year later.
Three years later my brother Justus arrived and 2 more years later my sister
Corenza.
The flat was too small and at huge expense a house was bought in Oostvoorne
on the recommendation of his friend
Dirk Schrijvershof who already lived
there with his family. This is where Just
and Marlene’s youngest child, Irene, was
born. There was a tram from Oostvoorne
to Rotterdam where the Submarine Service base was.
He commanded 2 submarines after the
course: the O21 and Tijgerhaai and he
was then selected to command the newest submarine, Dolfijn, which was still
being built in Rotterdam. It was a revolutionary design, a 3 cylinder boat, and
Just would have to break off work to
show VIPs round. One of these was
Queen Juliana’s husband Prins Bernhard
who was most interested.
Now started Just’s most exciting part of
his naval career. He took Dolfijn to sea
and proved that it worked. After an exercise with other ships in the West Indies
in early 1962 the political crisis in Netherlands New Guinea broke out. Briefly,
Indonesia wanted this territory but the
Netherlands wanted to hand their colony

to the local population, the Papua's.
An armed conflict broke out and Dolfijn
undertook 3 separate ‘war reconnaissance patrols’ but far out to sea. During
the first one Just thought this was a
waste of time and, against orders, went
in very close to shore. He didn’t say so
in his report but said things like: “could
see a guard on the harbour jetty, he was
relieved after an hour.” This made it obvious how close he was!
The admiral thought this was wonderful
and sent them off on two more patrols
where Dolfijn was actually tasked with
entering Indonesian anchorages in the
Kei Islands south of New Guinea. Conditions on board were horrible. The heat,
on average 32 degrees Celsius was intense, even underwater and there were
no showers on board! The longest of
these patrols was 29 days!
Just always said the crew were magnificent. The men were led by one of his
heroes, the coxswain Schipper Geerse,
who he had known all his submarine career.
There were some exciting moments:
these bays were very shallow so Dolfijn
could not dive deep in case of danger
and one day Just put up the periscope to
have a look for enemy ships only to give
a local fisherman a fright. He was so
close that Just said: “I could count the
bristles in his moustache!”
Another time Dolfijn found a large Indonesian troopship, the Multatuli, which
was carrying enemy parachute troops.
He asked headquarters for permission to
sink it with torpedoes; the immediate
response: negative negative!
Eventually the conflict ended when the
United Nations allowed Indonesia to
take over the country. But Just, in one
final act of rebellion, flew the flag of
Independent Papua as he left New Guinea. Questions were asked in the United
Nations!
Then they left to go back home to HolPAGINA 20

land, in effect going around the world.
Just spent his 35th birthday going
through the Suez Canal and as a special
treat the crew of Dolfijn played him his
favourite song at the time: Hit the Road
Jack, by Ray Charles. They played it 35
times through the public address system!
Finally back in Holland with the family
Just was called back to be decorated by
Queen Juliana for his exploits: the Order
of Orange-Nassau and he had to leave his
beloved Dolfijn.
While he worked in the ministry of defence in The Hague, life in Oostvoorne
carried on. The family wasn’t used to
having this man in the house but gradually it returned to normal.
Oostvoorne was a lovely place to grow
up in and we also had some memorable
holidays in Germany where Just loved to
go for long walks in the forests.
We children grew up, went to school and
one day, when I was in my first year of
grammar school, Dad called us together
to tell us that we were all moving to England. He had been selected to join the
staff of the admiral commanding the
NATO submarine force, in Portsmouth
for 3 years. That was an enormous
change for the family. We had an excellent life, so good in fact that when it was
time to go back to Holland Marleen and
Just decided that we should stay there
while Just was in command of a frigate,
the Tjerk Hiddes. He sailed all over the
Atlantic Ocean for 2 years, visiting
America, Canada, Africa and also Portsmouth where we still lived! The local
newspaper published an article with a
picture of the ship and the family. The
headline was: Dutch captain comes home
to Portsmouth.
For 6 months Tjerk Hiddes was part of a
navy fleet: the Standing Naval Force Atlantic. In one port a visitor was the
NATO Secretary General, the famous
Dutch former foreign minister Mr Luns,
who Just had also met when he took him
for a day at sea in Dolfijn. A funny story
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here: Mr Luns had lunch on board and
was about to leave the ship when Dad
had to point out to him that his flies were
undone! “Uw gulp meneer!”
At last the day came when Marleen and
the girls had to join Just in Den Helder
when he became Captain of the Submarine Service. Justus and I stayed in Britain; Justus with our friends the Whetstone family and I away to Edinburgh
University. They were there for 2 years
and all Dad’s colleagues were amazed
when he asked for his next job to be the
Naval Attaché in the Dutch embassy in
London. It would mean he could no
longer be an admiral, but he just did not
want that.
The thought of having to deal with politicians for the rest of his career did not
appeal! Also they loved London and the
family had a wonderful time there.
Eventually the day came when he had to
leave the navy after 34 years. What to do
next? He was still young, only 53. He
was lucky, the Western European Union
in Paris needed a naval expert in the
arms control department and he got the
job. This meant a move to Paris.
Eventually Just and Marlene bought their
dream house in the nearby village of Orvilliers and they lived there very happily
with their little dog ‘Shere Khan’ until
only 5 years ago.
They made many friends there and had a
lovely life after Dad’s retirement, getting
visits from their children and now also
their grandchildren.
They moved back to Holland in 2017
after having left in 1975. Rijckholt
(Limburg) seemed to be a good place to
live to the end of an eventful and full
life.
Especially during his final illness the
care staff have been so kind and the family extend their thanks to all of them.
This talk has been full of the navy, but I

Pieter de Graaff, bemanningslid Dolfijn
1962 (voorgelezen door Thijs Arts)
Beste Arnout, Just, lieve Corenza, Irene.
Aan jullie omdat ik er niet bij kan zijn.
En omdat Just mijn belangrijkste commandant is geweest.
Ik was al ruim anderhalf jaar aan boord
van de ‘Dolfijn’ als ondergeschikt hoofd
machinekamer (HMK), toen ik in mei
1962 onverwacht zelf HMK werd, omdat
Cees Nijdam (mijn baas) naar Nederland
werd teruggeroepen. En direct zei Just
mij aan dat ik hem ‘buiten dienst’ bij zijn
voornaam moest aanspreken!
Dat was even wennen, maar het lukte.
Just was de commandant waarvoor ik
door het vuur ging. Die hele reis naar
Nederlands Nieuw Guinea in 1962 ben ik
geen seconde bang geweest. En dat ligt
echt aan je commandant.
We hadden toen een schip van de Indonesische Marine kunnen torpederen, de
‘Multatuli’. Maar dat werd ons verboden
door de staf in Hollandia. Er ontstond
aan boord bijna muiterij, want waarvoor
waren wij dan naar NNG gestuurd??
En om dan die boodschap aan je bemanning over te brengen, fantastisch zoals hij
dat deed!!

We konden hem ook plagen hoor, op een
avondje klassieke muziek draaien in Biak
buiten op een terras, draaiden we een
concert op 75 toeren, i.p.v. op 33 en lieten hem raden welk concert dat was, dat
lukte hem niet, terwijl hij altijd prat ging
veel van klassieke muziek af te weten!!
Jammer, maar moeilijk om dan dat te
accepteren.
Ook later in Toulon, 1963, waar we een
nieuw ontwerp torpedolanceerbuis van
Jan Vermeulen moesten beproeven en
Marleen met Sheila, mijn vrouw, ook
waren, hadden wij een feestje in de boeg
buis kamer.
Marleen stond toen naast mij te kijken
naar Just. Ze stootte mij aan met: "Nou
kan ik zien hoe hij andere vrouwen in het
buitenland versiert!"
Het waren drie jaren op de ‘Dolfijn’, onze eerste drie cylinder onderzeeboot, onder Just, die je nooit meer vergeet en die
voor mij 15 jaar bij de Onderzeedienst
betekenden, wat uiteindelijk de helft
werd van mijn marine loopbaan.
Ik wens jullie toe, herinner je de mooie
momenten met je vader en probeer daarmee vrede mee te hebben dat hij er niet
meer is.
Pieter de Graaff
22 nov 1962 aankomst Den helder
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