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De donkere dagen voor Kerstmis
Voor u ligt de nieuwsbrief van december 2020. Het lijkt maar kort geleden sinds u de
vorige nieuwsbrief hebt ontvangen, maar het is toch alweer december 2020. Deze
nazomer en herfst heb ik ervaren als een bizarre periode, dit heeft natuurlijk alles te
maken met de Coronaperikelen. De feestdagen staan voor de deur maar het is dit
jaar de “alles is anders show”. Sinterklaas kwam in Nederland aan op een geheime
plek (de laatste die in het geheim geland is in Nederland was de Soldaat van Oranje
tijdens de bezetting) en Kerstmis zal gevierd worden in klein gezelschap. We zullen
het jaar 2020 afsluiten op 31 december met een oorverdovende stilte in plaats van
het gebruikelijke vuurwerk en wintersportvakanties zijn uit den boze deze winter.
Omdat er in dit jaar geen activiteiten mogelijk zijn geweest, hebben we als bestuur
besloten om over 2021 geen contributie te heffen. Het is een klein gebaar in deze
moeilijke tijd.
Helaas hebben we ook dit jaar afscheid moeten nemen van leden die ons zijn ontvallen;
Piet van Tilburg, Kenneth Edwards, Ferry Kubatz, Herman van Zoomeren,
Eldert Eikelhof, Peter de Scheemaker en Jan van Willigen.
Maar Kerstmis is niet voor niets een feest van licht, want er gloort hoop. Er worden
vaccins verwacht tegen COVID-19, in de landen om ons heen wordt er al gesproken
over vaccinaties in december en januari. Ik verwacht niet dat het in ons land veel
anders zal gaan. Hopelijk kan er in 2021 gauw een einde komen aan deze voor veel
mensen eenzame en angstige periode. Dan kunnen we weer op bezoek bij vrienden
en familie, naar de kroeg, op vakantie, eten in een restaurant en naar het theater. Ook
zal het dan weer mogelijk zijn om een reünie of een themadag te organiseren. Wij als
bestuur hebben daar natuurlijk over gesproken en ik kan u alvast verklappen dat we
inzetten op een reünie in Amsterdam in 2021. De marinekazerne aldaar bestaat nog
steeds, zij het in afgeslankte vorm en wij als bestuur denken dat dit een mooie locatie
is, centraal gelegen en goed bereikbaar.
Uit deze nieuwsbrief kunt u in deze donkere wintermaanden het nodige leesplezier
en veel informatie halen. Ik denk dat we met een positief gevoel naar het volgend
jaar kunnen gaan. Nog even volhouden met die mondkapjes en de anderhalvemeterregel en dan spreken wij elkaar weer in het volgende jaar.
Uw voorzitter,

Piet Duivestein
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Op een eerste kerstdag had de ploeg van hoofdinspecteur van politie Ton van Rijnderhoff van ‘s
middags twee tot ’s avonds tien uur dienst. Ze waren op minimale sterkte, ongeveer 20 mannen
en vrouwen, want velen hadden verlof opgenomen om de feestdagen thuis met hun gezinnen
te vieren. Voor de dienstdoende agenten, die bij weer en wind de straat op moesten, was er iets
bijzonders georganiseerd. De Rotterdamse korpsleiding had bij een gerenommeerd cateringbedrijf een echte feestmaaltijd besteld, waarbij geld blijkbaar geen rol had gespeeld. De korpsleiding wilden het dienstdoende personeel eens echt verwennen deze keer.
Tijdens de briefing wees de hoofdinspecteur nog eens op de
buurten, waar het vaakst werd ingebroken en op verdachten,
die nog gezocht werden en die aangehouden moesten worden.
Daarna werden de mensen op de surveillanceauto’s ingedeeld.
Tenslotte bepaalde hij, wie het eerst van het buffet konden
genieten en wie het eerst de stad in moesten om later te kunnen
smullen.
Op de wegen was het natuurlijk erg druk die dag. Iedereen had
haast en wilde zo snel mogelijk naar huis of naar familie of vrienden. Daarom waren er enige
aanrijdingen, die echter alleen maar blikschade en lichte verwondingen tot gevolg hadden. Er
waren ook een paar noodgevallen, zo moest een stevige burenruzie beslecht worden en een
overleden bejaarde man uit zijn woning gehaald worden, die daar al een paar dagen onopgemerkt gelegen had. Onder diverse bruggen, in bushokjes en trapopgangen troffen de dienstdoende agenten ook de arme drommels (zwervers) aan, die in hun slaapzakken of kartonnen
dozen de kou trotseerden. Voor hen was het geen kerst. Ze moesten alleen maar overleven.
Op het politiebureau heerste ondertussen een drukte van belang. Het cateringbedrijf was begonnen om mooie tafels te plaatsen met prachtige witte dekjes en servetten, bloemstukjes en
kaarsen. De agenten wisten niet wat ze zagen. Toen het buffet werd opgebouwd vroeg Rijnderhoff, of het niet een beetje veel was. “Zoveel krijgen we nooit op. We zijn maar met 20 mensen.”
De korpsleiding had het echter zo gewild en daaraan gingen ze zich houden aldus de medewerkers van het cateringbedrijf. “Om vijf uur is alles klaar en dan kunt u beginnen” was verder hun
antwoord.
Tegen het eind van de middag begon het rustiger te worden op straat. De meeste mensen
waren thuis en er waren nog maar sporadisch kleine ongelukjes. De agenten begonnen op hun
horloges te kijken: Nog geen vijf uur? Het was begonnen te sneeuwen, er woei en stevige wind
en het werd donker. Langzamerhand reden de wagens richting het politiebureau, waar bij aankomst hun ogen groot werden van pure verbazing en het duurde niet lang of iedereen zat zich
te goed te doen aan het rijkelijke buffet.
Al gauw bleek dat er veel te veel van dat heerlijk eten over was. Wat doen we ermee?
Er werden vier opties besproken:
1. We verdelen het onderling en nemen het mee naar huis. Deze optie werd
verworpen, want om tien uur ’s avonds heeft iedereen al gegeten en is er
geen behoefte aan nog meer.
2. We geven het aan het bejaardentehuis om de hoek. Ook niet, want
daar had men al een feestelijke maaltijd achter de rug.
3. Het leger des Heils! Daar kunnen ze het wel gebruiken. Commentaar: De opvang zit propvol. Ze koken ook daar wat lekkers voor
de stakkers en er zijn daar zoveel, dat onze rest niet genoeg is.
-3-

4. Rijnderhoff lanceerde daarop het volgende idee: We halen een aantal bekende zwervers van
de straat en brengen ze hierheen. Tegen negen uur zetten we ze hier aan tafel, dan kunnen
ze ook eens lekker smullen.
Na een controle van de overgebleven lekkernijen nam Rijnderhoff contact op met de auto’s
die onderweg waren. “Attentie aan alle eenheden. Verzoek tot aanhouding van hoogstens 15 van
ons bekende zwervers. Deze dan overbrengen naar het bureau en aan mij voorgeleiden. Onderling
contact houden, want we kunnen er maar 15 gebruiken om de rest van het buffet te verorberen.” De
reacties verschilden van “Wat is dat nou?” tot “Ok, chef!” Een paar vroegen, wat er gedaan moest
worden, als die mensen gewoon niet wilden. “Dan”, sprak Rijnderhoff “laat je ze een of andere
overtreding begaan en houdt ze aan!” Die boodschap begreep iedereen.
Binnen een kwartier stonden er een 14-tal ongeschoren en ongewassen zwervers in de hal, die
de wereld niet meer begrepen. Sommigen waren verontwaardigd en boos, omdat ze “niks gedaan” hadden, anderen genoten van het licht en de warmte, die er heerste. Toen nam de hoofdinspecteur het woord:
“Dame en heren”, begon hij, “in opdracht van de overheid bent u aangehouden en wel op basis van
artikel 2 van de politiewet, waarin staat, dat we hulp moeten bieden aan hen die dat behoeven”. De
zwervers keken elkaar glazig aan en begrepen er geen snars van. “Dat doen wij vanavond”, ging
Rijnderhoff verder “op een heel bijzondere manier. Wilt u mij maar volgen?”
Mompelend en hoofdschuddend sjokten ze achter
hem aan naar de kantine waar de rest van het buffet
nog stond opgesteld. De gasten geloofden hun ogen
niet, toen ze al dat lekkers zagen en roken. Sommigen
begonnen te lachen en te gillen, anderen kregen tranen
in hun ogen. Een kerstdiner! Zoiets hadden ze nog nooit
meegemaakt.
De agenten hielden zich op de achtergrond, maar keken ontroerd toe. Stoere mannen, dappere
vrouwen met waterige ogen en af en toe: wat is dat mooi, zeg. Onvergetelijk!
Later in de avond hadden ze er de handen aan vol om hun gasten weer naar hun schuilplaatsen
terug te rijden. Met een appel of een banaan voor later.
Wat kan kerst toch mooi zijn.
Noot: Dit initiatief van Hoofdinspecteur Rijnderhoff is later door vele politieafdelingen in
Rotterdam-Rijnmond overgenomen en tot aan de dag van vandaag worden diverse daklozen
voor deelname aan het kerstdiner uitgenodigd.
Hoofdinspecteur van politie b.d.
Ton van Rijnderhoff
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Deze nieuwsbrief van de Stichting NGID is in lijn met het doel van de stichting t.w. het bevorderen en het onderhouden van contacten van personeel, die daadwerkelijk als NGID’er, RAPP’er,
MARVA plotter of als OD’er hebben gediend en werkzaam is of is geweest binnen de NGID – of
de Operationele Dienst.
De redactie probeert dan ook een nieuwsbrief te maken met
zoveel mogelijk informatie waarvan wij denken dat deze
interessant is voor de doelgroep.
Wij doen dit door verzamelen van nieuws over onderwerpen
van uiteenlopende aard met de focus op marine, defensie en
de maritieme wereld in het algemeen.
Daarnaast kiezen wij per nieuwsbrief een thema en laten de
inhoud hier zoveel mogelijk op aansluiten.
Uiteraard kunnen wij niet zonder de inbreng van onze lezers.
Stuur ons uw leuke anekdotes, links, websites, foto’s of ‘sterke’
verhalen. Wij zorgen dat deze een passende plaats krijgen.
Ook zijn wij benieuwd of er leden zijn die iets doen met de
informatie welke hier wordt gegeven zoals het bezoeken van
tentoonstellingen, vacatures of het kijken op sociale media.
We zien uw reactie’s op deze nieuwsbrief en verdere op- en/
of aanmerkingen met veel belangstelling tegemoet.
De redactie kunt u bereiken via redactiengid@ziggo.nl

Als rode draad voor deze nieuwsbrief hebben wij gekozen voor
‘onderzeeboten’ .
Dit varieert van de Nederlandse Onderzeedienst, bijzondere operaties, buitenlandse boten
en boten uit het verleden. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk verhalen / gegevens /
beelden te verzamelen die hierop aansluiten.

Met onderzeeboten als thema voor deze nieuwsbrief kwam ik o.a. het
bijzondere verhaal over de U-864 tegen. Toen dezelfde avond op televisie hier aandacht aan werd besteed en beelden waren te zien, dacht
ik direct : ja dit wordt 'm! U leest het op blz 21.
Toen we eenmaal bezig waren ontstonden aanknopingspunten voor
meerdere interessante en bijzondere verhalen.
Velen zullen kippenvel momenten kunnen beleven aan de film
'Goblin on the doorstep' op blz 10.
Van Han Beglinger ontvingen wij een enorme hoeveelheid foto's van
onderzeeboten. Een selectie hiervan vindt U verderop in deze brief.
Uiteraard weer een overvloed aan Youtube filmpjes die aansluiten op het thema van de brief.
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Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu binnen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijf papier en zoekgeraakte postzegels meer maar een ‘slimme telefoon’ is alles wat nu nodig is.
Twitter is een voorbeeld van een medium waarin je onwaarschijnlijk snel nieuws kan vergaren van personen of
instellingen welke je voorkeur hebben. Omdat de Stichting
NGID marine gerelateerd is zal ik mij houden tot Defensie.

@StichtingNGID is uw eigen stichting en is actief op Twitter.
Klik eens op de link.
@Defensie BoostX is een project dat is voortgekomen uit de wens om onderzeebootbemanningen optimaal te laten presteren. Dit project is genomineerd voor
een Europees Sociaal Fonds Award 2020!
@Capt_Navy 105 jaar geleden werd een drie jaar eerder geschreven nummer in de
studio opgenomen. Het werd onder zeelieden erg populair. We spreken over 'It's a
Long Way to Tipperary' uitgevoerd door Albert Farrington.
@simongerman600 de Noorse vlag heeft wel iets weg van een 'Swiss Army knife':
er zitten zes andere vlaggen in verstopt.
@de_jong_paul vindt mooie spullen bij het opruimen van oude aantekeningen.
Een mooi plaatje van de voorzijde van een indicatorbedieningskast SQS 505A is te
bekijken in deze tweet.
@marineschepen.nl heeft in het verleden een mooi artikel geplaatst waar verslag
wordt gedaan van de JTFEX waarbij destijds Hr.Ms. Walrus het vliegkampschip USS
Theodore Roosevelt 'te grazen had genomen'. Een spannend verhaal!
@DeZiekenpa heeft als reactie op bovenstaande tweet over het 'treffen' tussen de
USS Theodore Roosevelt en Hr.Ms. Walrus tijdens JTFEX (1999) dit mooie plaatje
gevonden.
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Defensievisie 2035: een nieuw profiel voor Defensie
In 2035 moet Defensie een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn. Een organisatie met een groot vermogen om zich aan te passen aan situaties en die handelt op basis van de
beste informatie. Daarnaast is Defensie betrouwbaar voor nationale en internationale partners,
om samen opgewassen te zijn tegen dreigingen.
Dat staat in de Defensievisie 2035 'Vechten voor een veilige toekomst’. In het document somt
Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten de te nemen stappen op om Defensie de komende 15
jaar sneller en sterker te maken.

“Onze veiligheid moet ons wat waard zijn”, zegt ze. “Er zijn duidelijke keuzes nodig. Defensie
heeft meer aanpassingsvermogen, snelheid en gevechtskracht nodig. In deze Defensievisie geven we duidelijk aan hoe we ervoor staan en wat er voor de toekomst nodig is.”

Veiligheidsbelangen onder druk

Vrijheid en veiligheid zijn het waard om voor te vechten, schrijft de minister in de Defensievisie.
Zowel fysiek als digitaal staan de veiligheidsbelangen van ons Koninkrijk onder druk. Denk aan
de cyberaanvallen die dagelijks plaatsvinden. Maar ook de competitie tussen grootmachten
groeit, waarbij de taal verhardt en de kans op conflicten toeneemt.
Uit alle analyses blijkt dat er steeds vaker een beroep op de schaarse capaciteiten van Defensie
wordt gedaan. Daar is moeilijk aan te voldoen met hoe Defensie is ingericht. Er is een gebrek aan
personeel en de Nederlandse bijdrage aan de NAVO blijft achter. Het is daardoor ook lastiger
voor Europa om op eigen benen te staan.

10 inrichtingsprincipes

Defensie moet daarom vernieuwen, moderniseren en andere manieren van vechten incorporeren, waarbij technologie en informatie vaker centraal staan. Militairen moeten de beschikking
hebben over de modernste middelen, zodat ze op het hoogste niveau en zo veilig mogelijk hun
werk kunnen doen. De organisatie moet de ambitie hebben om de beste mensen aan te trekken
en die ook te behouden.
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Deze stappen moeten de komende 15 jaar worden gezet via 10 inrichtingsprincipes, die het profiel van Defensie in 2035 vormgeven:
–– Unieke mensen en arbeidsextensieve capaciteiten.
–– Flexibel optreden: snel inzetbaar, schaalbaar en zelfstandig.
–– Sterk innoverend vermogen.
–– Escalatiedominantie met onze partners.
–– Gezaghebbende informatiepositie.
–– Multidomein en geïntegreerd optreden.
–– Transparant en zichtbaar in een betrokken samenleving.
–– Inzetten op een sterker, zelfredzamer Europa.
–– Inzetten op verdere specialisatie binnen de NAVO en de EU.
–– Strategische capaciteiten voor een weerbare samenleving.

Financiële behoeften

De inrichtingsprincipes zijn ongeacht het budget voor Defensie leidend. Echte verbeteringen en
versterkingen zijn alleen via investeringen te realiseren. Het gaat om structureel € 13 miljard tot
€ 17 miljard extra, als alles zo goed mogelijk wordt ingericht. Het is duidelijk dat niet alles kan,
zeker niet tegelijk. Keuzes en fasering zijn volgens de Minister daarom noodzakelijk. Een volgende kabinet kan op basis van dit overzicht een slagvaardige strategie maken.
Om veranderingen te realiseren, is namelijk langjarige politieke commitment nodig. “Want veiligheid is geen luxe. Het is een harde voorwaarde voor vrijheid, welvaart en democratie. Het is een
kerntaak van onze overheid die meer prioriteit verdient”, aldus de minister.
Bron: Ministerie van Defensie
Presentatie door de Minister van Defensie van de Defensievisie 2035.

Dolfijn/Potvis
klasse boten in
Faslane
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Matroos Vandersteng
Een serie boekjes bestaande uit drie delen over de belevenissen van
matroos 1e klasse Vandersteng. Een van onze leden attendeerde ons
op deze reeks.

Korte passage uit een van de boekjes.
De technische ontwikkeling bij de marine sprak omstreeks 1905 het
sterkst tot de verbeelding en in de toekomstdroomen van den modernen
marineman, met den eersten Nederlandschen onderzeeboot, die met
Amerikaansche licentie, van de „Holland Electric Boat Company" te
New York bij de Mij. „De Schelde" te Vlissingen gebouwd, op 3 Dec.
1905 gereed was. Maar omdat de Amerikaansche technici de Noordzee wat
al te hobbelig en te gevaarlijk vonden, gingen onze eigen menschen
proefstoomen met deze onderzeeboot en slaagden. Tot de eerste bemanning
van 10 personen behoorde ook Kootker. Terwijl vrijwel alle schrijvers
van marineschetsen nog met den zeiltijd en de oude marine glorieeren,
zit Sam Blok te zelf der tijd met z'n herinneringen in de vernuftigste
schepen van de 20ste eeuw, de onderzeeboot:
„Ons bootje telde, van boeg tot hek, precies twintig meter. Stond je
binnen in de boot, dan zag je, als je naar voren keek, de punt en als
je je omdraaide, natuurlijk vanuit diezelfde plaats, het 'binnenste
van het achterschip. Volgens bladzijde zóóveel van het „Handboek der
Logica" werd alles wat daartusschen lag, ook waargenomen. En aldus
leerden wij met z'n tienen elkaar kennen.
„Mannen, we treffen het: Zuidoostenwindje vandaag". We lagen klaar
om uit te varen en kenden het stukje galgenhumor a1: „Nee ... nou
ik het nog eens bekijk, het is toch Zuidwest!" De wind was dan
natuurlijk Zuidwest. Stijve bries, windkracht 8. Gaat nogal ...
Wacht u maar even .. .
Alleen de commandant had zicht, hetzij door de periscoop, hetzij
door de patrijspoort! van nog geen decimeter die zich in
het commandotorentje bevond. Maar wij hadden een zesde zintuig
gekregen in ons evenwichtsgevoel en in den tijd van „beginnen".
„Waar zijn we zoowat?"
We konden beneden nooit zien van wat er buiten gebeurde. „We kunnen
nog niet vèr de hoek om zijn want vriend de B. is nog maar net
„begonnen". Vriend de B. was altijd de eerste die „begon". Arme kerel.
Een doodelijke bleekheid op zijn gezicht, transpiratie, hoofdpijn en
... een greep naar het emmertje. Wat zal ons lot vandaag zijn?
Het wordt erger jongens; we moeten zoowat de vuurtoren te pakken
hebben. Wat gaat die schuit te keer ... Waar blijft B. toch vandaag?
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'Goblin on the doorstep'

Mij is gevraagd om een indruk te geven van deze, Amerikaanse, instructiefilm over de onderzeebootbestrijdingsdienst en de noodzaak daarvan. Daarvoor neem ik u mee terug naar het najaar
van 1970 aan boord van Hr. Ms. Zeearend.
We waren aan boord geplaatst in klas OV2-30
voor de opleiding tot 'onderzeebootverkenner der tweede klasse', onder leiding van
SGTOBD Frans de Vries. Na de gebruikelijke
zaken als inrouleren, wachtzaken en wegwijs
raken aan boord, gingen wij als baru naar
de filmzaal op het G-dek. Was even wennen;
de poten van de banken waren scheef afgezaagd omdat het dek rondliep. De vaste filmoperateur; Militair werkman Banley-Davidson
had ons al snel stil en draaide bovengenoemde film. Ook omdat we na de film zouden
gaan middagschaften, waren we al snel stil.

Filmzaal a/b Hr.Ms. Zeearend, met de
"scheve" banken.

De film geeft goed weer hoe men in de jaren 60 tegen de Sovjet dreiging aankeek; helemaal in
de tijdgeest van die jaren wordt er onderscheid gemaakt tussen de “Goeien en de Kwaaien” of te
wel: de Nato tegen het Warschau-pact.
Wel wordt de noodzaak van onderzeebootbestrijding op treffende wijze weergegeven;
men begint op de Fleet Sonar School te Key
West, Florida, waar de diverse invloeden op
het sonarsignaal worden belicht. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur en de temperatuurverschillen op de diverse dieptes, de
samenstelling en saliniteit van het zeewater,
de diepte en bodemcontouren en bodemgesteldheid, aanwezigheid van dierlijk leven
van garnaal tot walvis.
Ingang filmzaal op het G-dek van Hr.Ms. Zeearend.
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Daarna volgt een klein stukje over het belang van het onderscheiden van de verschillende geluiden onderwater door de onderzeebootverkenner en hoe geluiden te interpreteren.
Ondertussen hadden wij als OV-ers in de dop dus al een goed idee wat ons allemaal te wachten
stond; immers ook de instructeur gaf tijdens de film het nodige commentaar als aanvulling op
de film.
Uiteindelijk volgt een stukje praktijk: de MPA heeft een radarcontact dat bij nadering verdwijnt,
dat wordt gemeld aan het hoofdkwartier aan de wal en die wijst een vliegdekschip en enkele
destroyers aan om op onderzoek te gaan.
Het vliegdekschip lanceert de aan boord geplaatste Grumman Trackers en even later enkele helikopters met dipping sonar. Ook de Trackers krijgen radarcontact, dat verdwijnt weer, maar dan is
er mad contact. De bekende kreet: “Madman, Madman, Madman” klinkt over de verbindingen !
De helikopters gaan “in the dip”, laten de sonarbal vieren en krijgen contact. De uitgestuurde
destroyers komen ook ter plaatse en sluiten de onderzeeboot in, die vervolgens aan de oppervlakte komt. Het is een US onderzeeboot en dan is de oefening voorbij.

Opleidingsschip onderzeebootbestijding Hr.Ms. Zeearend.

Kortom, deze film geeft een globale indruk van het OB-leven in de jaren 60 en werd vooral vertoond om ons te motiveren en inspireren.
Na het eten werd er een aanvang gemaakt om ons het vak te leren en gevolg te geven aan onze
roeping!
Klik op de grote afbeelding aan het begin van dit artikel en geniet van een halfuur nostalgische beelden!
Ton Leenders

Bron: Marine Museum
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Diner aan boord van Hr.Ms. Potvis.

Sinterklaasviering aan boord van een onderzeeboot.

Her Majesty Naval Base Clyde is een Engelse
marinebasis in Argyll and Bute, Schotland. De
marinebasis ligt aan de baai Faslane in het Gare
Loch.
Iedereen binnen de KM spreekt over Faslane.
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Luctor et Emergo / Hr.Ms. O-1 (O-1 klasse)

Hr.Ms. O-3 (O-2 klasse)

Hr.Ms. O-21 nabij Den Helder

Mijnen laden a/b Hr.Ms. O-19 (O-19 klasse)

Hr.Ms. O-6 (O-6 klasse)

Hr.Ms. M-1 (ex Duitse UC-1 klasse)

Hr.Ms. K-IV (K-III klasse)

Hr.Ms. K-XVII (K-XIV klasse)
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Hr.Ms. Dolfijn (I) (ex RN U-class P47)

Hr.Ms. Zeehond (I) (ex S-class HMS Sturgeon N73)

Hr.Ms. Zwaardvisch (I) (ex T-class HMS Talent P322)

Hr.Ms. Walrus (I) S802 (ex Balao-class USS Icefish)

Hr.Ms. Tijgerhaai (I) (ex T-class HMS Tarn P336)

Hr.Ms. Dolfijn (III) S808 (Dolfijn klasse) in 1965

Deze
plaatjes zijn slechts een
fractie van alle foto's op de CD
met Nederlandse onderzeeboten;
vanaf 1906 (Luctor et Emergo)
tot aan heden (Walrus-klasse).
Deze CD-rom kost € 5,- en kan worden
besteld door een email te sturen met naamadres-woonplaats naar bh882438@gmail.com.
U ontvangt vervolgens een email
met rekeningnummer.

Hr.Ms. Potvis S804 (Potvis klasse)

Han Beglinger
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7e jaargang, nummer 2
februari 1965
Van de redactie :
Hoe moeilijk het soms is een vaste staf te formeren voor het draaiend
houden van "Intercom" is deze maand weer gebleken. Na de aflossing
van Sgt Swarte door Sgt Boer Rookhuyzen, die zich vol enthousiasme op
zijn taak wierp, is ook laatstgenoemde inmiddels overgeplaatst.
Sgtngid Vlieger, geassisteerd door Maj. Stegers zullen nu trachten de
show te redden en het geheel draaiende te houden.
Sgt Boer Rookhuyzen heeft inmiddels gezorgd voor een nieuwe rubriek.
Hij heeft de "nieuwe redactie" beloofd deze rubriek te blijven verzorgen. Op deze bladzijde stelt hij uit zijn brein ontsproten figuren aan U
voor, die bekendheid zullen gaan krijgen on de naam
			
"Jan Rap(p) en zijn Maat"
Dit edele tweetal zal voornamelijk gebruikt worden als bladvulling.
Wij hopen dat zij in de toekomst kunnen wedijveren met figuren als:
"Jan met de Pet" e.d. uit andere bladen.
Uit de west ontvingen wij het volgende schrijven:
Geachte redactie,
Hier is een klein verzoek van het Nagi-personeel van Hr. Ms. "Dubois".
Wij verzoeken namelijk de foto's van de nieuwe Marva's die opkomen
te plaatsen in de Intercom, zodat als wij terugkomen en dat is voor
één van ons zeer binnekort, niet tegen vreemde gezichten aan zullen
moeten kijken.
								Hoogachtend,
								het NGID personeel
								Hr. Ms. "Dubois"
Zodra er weer gelegenheid is voor het opnemen van foto's in de "Intercom" (wij moeten nog even zuinig zijn met geld) zullen we zeker het
Marva-team opnemen. Het personeel van de "Dubois" wordt in ieder geval bedankt voor de suggestie en de getoonde belangstelling.

Plaats:
Les:		
Vraag:		
Antw.		
		

Lokaal 7.
Engels.
"Mister X, tell me in your own words: "What is a tug".
"Well . . . . there is a big boat and a small boat and the 		
small boat says: "Come along, boy".
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De tegenaanval
De Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. O 16 behaalde
in de nacht van 11 op 12 december 1941 het eerste
belangrijke succes van de geallieerden na de Japanse
aanval op Pearl Harbor. De onderzeeboot torpedeerde
op uiterst spectaculaire wijze vier Japanse troepentransportschepen. Commandant Anton Bussemaker
(1900-1941) kreeg de Militaire Willemsorde. Postuum.
De O 16 liep op 15 december 1941 op een mijn. Van
de bemanning overleefde één man het drama op zee.
Al kort na de Tweede Wereldoorlog inspireerde de O
16 romanschrijvers. De werkelijkheid is echter totaal
anders. Nabestaanden Henk Bussemaker en Janet van
Klink beschrijven in De Tegenaanval 75 jaar na het
begin van de oorlog in Nederlands-Indië aan de hand
van officieel archiefmateriaal en persoonlijke brieven
het échte levensverhaal van de commandant van de
legendarische O 16. Een leven in aanloop naar een
oorlog.
De Nederlandse Onderzeedienst ontwikkelde vanaf het begin van de jaren dertig de modernste
onderzeeboottactiek van de wereld. Hoe groot was Antons teleurstelling en frustratie dan ook
dat die aan de vooravond van de oorlog aan de kant werd geschoven. Hij zei ni begin november 1941: ‘We zijn verkocht en verraden.’ Deze biografie is bovenal het verhaal van een gelukkig
vooroorlogs marine gezin en hoe de ondergang van de O 16 het leven van Antons weduwe en
kinderen nog decennialang bepaalde.

De tegenaanval

Subtitel: Anton Bussemaker (1900-1941) Onderzeebootcommandant | auteurs J.E. van Klink, M.
Bussemaker | uitgeverij Walburg Pers | prijs € 12,99 | ISBN 978 94 6249 152 6 | Paperback | 256
pagina’s | publicatie datum: 25-11-2016 | ook beschikbaar als eBook ePub (€ 6,99)

Vlootoverzicht van de Koninklijke Marine 1826-2020
Toon van Eijsden maakte een compleet overzicht van alle
(gemotoriseerde) schepen, boten en andere vaartuigen van
de Koninklijke Marine uit de afgelopen twee eeuwen. Dit
overzicht omvat een opgave van alle oorlogsschepen en de
ondersteunende vaartuigen van de Koninklijke Marine zelf,
maar ook van de vaartuigen van de gemilitariseerde Gouvernementsmarine en alle andere gevorderde en gehuurde
schepen voorafgaand aan en tijdens de beide Wereldoorlogen
Daaronder ook de hospitaalschepen en troepentransportschepen in dienst van de Amerikaanse War Shipping Administration en het Britse Ministry of War Transport, alsmede de
sleepboten in dienst bij het Engelse Rescue Tug Squadron.
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Bovendien is in deze publicatie voor het eerst een opsomming opgenomen van alle loodsboten,
lichtschepen en betonningsvaartuigen van het lange tijd tot de Koninklijke Marine behorende
Loodswezen. In een apart hoofdstuk zijn de voor alle schepen na 1945 gebruikte naamseinen
gerubriceerd. Dit vlootoverzicht is primair bedoeld als naslagwerk. Voor meer informatie over de
schepen zelf is een uitgebreid literatuuroverzicht vermeld.

Vlootoverzicht en scheepssilhouetten van de Koninklijke Marine 1826–2020

auteur A. van Eijsden | 232 pagina’s | formaat A4 | ruim 900 silhouetten | ISBN 978 90 8759 963 8 |
prijs € 24,50.
Dit boek is verkrijgbaar door overmaking van € 24,50 + € 4,75 porto- en verzendkosten op
bankrekening-nummer NL28 INGB 0002 4565 26 t.n.v. A. van Eijsden te Rotterdam. Vergeet bij
uw bestelling vooral niet uw adresgegevens te vermelden.

In de schaduw van de Javazee
Brieven van viceadmiraal Pieter Koenraad naar bevrijd
Nederland
Anderhalf jaar voor zijn pensionering wordt kapitein ter
zee Pieter Koenraad (1890-1968) in 1938 uitgezonden
naar Nederlands Oost-Indië. Het zouden uiteindelijk acht
enerverende jaren worden. Als commandant der marine in Soerabaja maakt hij de strijd tegen de invallende
Japanners in 1942 van zeer nabij mee. Hij luncht met
schout-bij-nacht Karel Doorman, vlak voordat deze met
het geallieerde eskader uitvaart en de volgende dag, op
27 februari, met zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter in de
Javazee ten onder gaat.
Op 2 maart gelast Koenraad de vernieling van het Marine
Etablissement in Soerabaja, waar circa 18.000 mensen
werken. Met de laatst beschikbare onderzeeboot Hr.Ms.
K 12 evacueert hij naar Australië, vanwaar hij doorreist
naar Engeland. In 1943 wordt hij benoemd tot marinecommandant Australië en onderbevelhebber der strijdkrachten in het oosten. Na de capitulatie van Japan is hij nog een aantal maanden waarnemend
commandant der zeemacht in Nederlands-Indië en wordt hij geconfronteerd met de gewelddadigheden van de Bersiap-periode. Vanaf de bevrijding van Nederland in mei 1945 tot en met zijn
thuiskomst schrijft Koenraad vanuit de Oost luchtpostbrieven over zijn belevenissen tijdens de
oorlog aan zijn familieleden in Nederland.
De brieven bieden het persoonlijke verhaal van een hooggeplaatste marineofficier, die tijdens
de Tweede Wereldoorlog één van de brandpunten van de strijd tegen Japan meemaakt. In de
schaduw van de Javazee verschaft de lezer op een unieke manier inzicht in de problemen waarmee ons land in Nederlands-Indië, tijdens de oorlog en na de capitulatie van Japan, wordt geconfronteerd. Pieter Koenraad is openhartig over persoonlijke aangelegenheden en kritisch over
de rol van diverse bekende politici en militairen in de top van de vaderlandse krijgsmacht.

In de schaduw van de Javazee

Auteur: Th. W. R. Doorman | uitgeverij Walburgpers | prijs € 12,50 | ISBN 978 94 6249 280 6 | Paperback | 176 pagina's | publicatiedatum: 15-05-2018.
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Snuiver
De ontwikkeling van accu's en elektromotoren maakte in de 19e eeuw een krachtbron mogelijk
tbv. onderzeeboten die onafhankelijk was van de aanvoer van zuurstof. De benodigde accu's
hadden echter een nadeel. Naast het gewicht en het gevaar van giftige gassen, zorgde de beperkte gebruiksduur ervoor dat de onderzeeboot slechts korte tijd onder water kon blijven.
Noem het een snuiver, snorkel, schnorchel of tube d’air, ze doen allemaal hetzelfde nl. de onderzeeboot in staat stellen vlak onder het wateroppervlak te opereren en toch buitenlucht in te
nemen.

'Voorloper'

Je zou het de voorloper van de snuivermast kunnen noemen die in 1916 werd ontworpen door
James Richardson van de Scotts Shipbuilding and Engineering Company te Greenock (Schotland). Hoewel aan deze uitvinding werd gepatenteerd zag de Britse Admiraliteit er geen heil in
het toe te passen op onderzeeboten.
Patent GB106330(A)
Scott's Shipbuilding & Engineering Co. en Richardson, J.
19 mei 1916.
Ventileren van onderzeeboten.
Een onderzeeboot van het type dat is gemonteerd met klepgestuurde middelen voor het
toevoeren van lucht aan de machinekamer en voor het afvoeren van de uitlaatgassen, heeft
automatische middelen voor het sluiten van de luchtinlaatklep en voor het uitschakelen
van de hoofdverwarmingsmotoren wanneer het waterpeil een vooraf bepaald niveau overschrijdt en uitlaatopening voorzien van een naar achteren gericht mondstuk.
De in de commandotoren aangebrachte ventilatiepijp A is voorzien van een scharnierende
klep B en waterafscheider C en staat via leidingen D in verbinding met dat van de luchtinlaat
in de motor afgekeerde deel van de machinekamer. De uitlaatgassen van de motor worden
afgevoerd naar een reservoir E voorzien van een klep G en leidend naar een mondstuk H,
waardoor de producten overboord worden afgevoerd. De wegvangende lucht voor de
hoofdmotoren kan worden gebruikt om de batterijruimte te ventileren.

Bron: Espacenet Patent search

Italië

In november 1926 voerde Capt. Pericle Ferretti, van de Technische Dienst van de Italiaanse marine, tests uit met een ventilatie pijp op de onderzeeboot H3 – Italiaanse H-klasse gebaseerd op de
Amerikaanse Holland Type 62-klasse. Hieraan vooraf had hij studies en experimenten uitgevoerd
op de marinebasis in Taranto waar hij leiding gaf aan de Onderzeeboot Afdeling. Zijn initiële
- 18 -

idee was dat met deze aanpassing een aan de oppervlakte - op diesel varende - onderzeeboot in
geval van gevaar sneller kon wegduiken dan op de ‘gebruikelijke manier’. Probleem hierbij bleef
echter de afvoer van rookgassen – ook al was hier in de voorafgaande jaren een uitgebreide studie over geweest zonder dat de resultaten hiervan werden gebruikt. Bij succesvolle proeftochten
werd – zoals te verwacht - als nadeel de vergrote zichtbaarheid van de mast ervaren.
Begin dertiger jaren werd het ‘snuiverproject’ ge-updated onder de naam ‘Apparrecchio ML’ (ML waren de initialen van
de echtgenote van Ferretti). In 1934 werd
de installatie toegepast op de in aanbouw
zijnde nieuwe Sirena-klasse onderzeeboten. In 1937 gaf de Onderzeedienst onverwacht de opdracht alles weer te verwijderen. Mogelijk was de achtergrond hiervan
dat bij de onderzeeboot tactieken uit die
tijd een snuivermast niet echt benodigd
was en het vervelende nadeel had van de
vergrote zichtbaarheid.

1926 - Benito Mussolini on board
of "H3" Submarine, in Tripoli.

Bron: History of Italian Naval Submarines

Nederland

In Nederland kwamen LTZ Jan Jacob Wichers en SBN J.C. van Pappelendam in de jaren dertig op
het idee om onderzeeboten te voorzien van een uitschuifbare pijp waardoor lucht kon worden
aangevoerd. De onderzeeboot kon - met ‘weinig’ kans op ontdekking - de accu's opladen waardoor een veel langer verblijf onder water mogelijk werd.
Er heeft onenigheid bestaan wie van de twee de ‘echte’ uitvinder is geweest. Een rechtszaak over
dit conflict volgde en de rechter gaf Van Pappelendam gelijk, waardoor het idee aan Wichers én
Van Pappelendam werd toegeschreven.
De onderzeeboten Hr.Ms. O 19 en O 20
waren de eerste Nederlandse boten die
in 1939 werden voorzien van een snuivermast. Ruim voor de Duitse inval vertrokken
de O 19 en O 20 (initieel de K 19 en K 20)
naar de Oost via resp. het Suezkanaal en
via de West en het Panamakanaal.
Evenals de Italiaanse marineleiding destijds besloot de Royal Navy aan het begin
de Tweede Wereldoorlog wederom geen
gebruik te maken van de ‘snorkel’. Bij de
Nederlandse boten die aan het begin van
WO2 naar Engeland waren uitgeweken
werd het verwijderd.

Hr.Ms. O 19
					Bron: Wikipedia

Na de inval van de Duitsers in 1940 vonden zij diverse onvoltooide boten op de scheepswerven
in Rotterdam (O 23 t/m O 27) en scheepswerf de 'Schelde' in Vlissingen (O 21 en O 22), die met
de snuiver waren uitgerust. De Kriegsmarine zag wel de potentie van deze toepassing en beschouwde het snuiversysteem als goede manier om frisse lucht in de boten te krijgen. Initieel
werd echter geen noodzaak gezien het systeem te gebruiken.
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Door de vele verliezen werd in 1943 alsnog besloten de Type VII C en Type IX C met de schnorchel
uit te rusten. Bij de nieuwe Type XXI en XXIII werd het systeem in het ontwerp meegenomen.
In augustus 1943 werd de U-58 (type II C) als eerste
Duitse boot uitgerust met een schnorchel. Na proefvaarten in de Oostzee werd de snuivermast vanaf
begin 1944 ook bij operationele inzet toegepast en
al snel waren boten van het veel gebruikte Type VII
en ook Type IX er mee uitgerust. Er bestonden twee
varianten: op de Type VII lag de mast naar voren
weggeklapt in een bun aan bakboordzijde terwijl de
Type IX boten de bun aan stuurboordzijde hadden.
De Type XXI en XXIII hadden een uitschijfbare mast in
plaats van een 'staande pijp'. Deze schnorchel kwam
uit het sail naast de periscoop omhoog.
De introductie is niet zonder slag of stoot verlopen.
Aan de hand van tests werd vastgesteld dat bij snuiveren op bepaalde momenten gedurende kortere
tijd de tegendruk van de uitlaatgassen op periscoopdiepte een stuk groter was dan varend aan de oppervlakte. Bij sommige type dieselmotoren (Type VII
C) waren de problemen groter dan bij anderen (Type
IX). De minder krachtige GW-dieselmotoren van de
Type VII C boten waren op sommige momenten gedurende korte tijd minder in staat de tegendruk in de
uitlaat te overwinnen zodat zeewater in het uitlaatType VII C met snuiver
systeem kon doordringen. Hierdoor vulde de machine- 			 Bron: website Quora
kamer zich snel met giftige gassen. Hierdoor ontstond
een minder volledige verbranding waardoor de kans op koolmonoxide groter werd. En dat bij
een veel gebruikt type onderzeeboot!

Grote vraag

Je zou je nog steeds kunnen afvragen: wie
heeft ‘m nu echt uitgevonden?
Misschien kan je stellen dat het Nederlandse
ontwerp – via het gebruik door de Kriegsmarine – heeft geleid tot een bruikbaar product.

Kop van de snuivermast van een Duitse Type XXI
onderzeeboot.
				
Bron: Wikipedia

Het is nooit vastgesteld dat een verband is
geweest tussen het Nederlandse en het Italiaanse ‘snuiver-project’.
Bronnen:

Military Wikia / History of Italian Navy Submarines / NL Wikipedia / EN Wikipedia / DUBM Carbon Monoxide Poisening / Quora
De teksten zijn beschikbaar onder de Creative Commons License.
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Succes (toen) met desastreuze gevolgen (nu)
De ondergang van de U-864

Animatie wrak van de U-864 (bron: YouTube)

De Duitse onderzeeboot U-864 werd op 9 februari 1945 op haar eerste operationele missie ‘Operatie Caesar’ getorpedeerd door de Britse onderzeeboot HMS Venturer (P68). De U-864 zonk op
ongeveer 2NM west van het eiland Fedje (Noorwegen).
Gebaseerd op de ULTRA archieven in Londen was (een deel van) de lading van de U-864 bekend
doordat de Geallieerden inzicht hadden in het lading manifest; onderdelen of blauwdrukken
voor oa. straaljagers Messerschmidt Me 163 en Me 262 (straalmotoren?) en vuurleidingsystemen,
allemaal bestemd voor de oorlogsindustrie van bondgenoot Japan. Er gingen zelfs geruchten
dat de boot uranium oxide zou transporteren, maar daar is nooit enig bewijs voor gevonden.
In ieder geval staat vast dat de boot
in de kiel ongeveer 67 ton kwik
vervoerde in 1857 metalen bussen.
In die tijd werd kwik gebruikt in
(delen van) munitie en wapensystemen maar wordt ook genoemd
i.r.t. de ontwikkeling van nucleaire
wapens. Daarnaast waren nog de
‘gebruikelijke’ wapens/munitie aan
boord zoals oa. torpedo’s.
In maart 2003 werd het wrak van
de U-864 ontdekt en realiseerde
Noorwegen zich terdege dat het
een gigantisch milieu probleem
had vlak voor de kust op 150-175
Indienststelling U-864 op 9 december 1943 (bron: DUBM*)
meter diepte. Daarop volgde vele
onderzoeken om vast te stellen wat
effecten op korte en lange termijn zouden zijn van de aanwezigheid van het kwik omdat boot en
lading steeds verder door het zeewater worden aangetast.
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De U-864

Na de bouw bij Deschimeg AG Weser in Bremen werd de Type IX D2 onderzeeboot U-864 in dienst gesteld op 9 december 1943. Commandant was
de Korvettenkapitän Ralf-Reimar Wolfram die eerder succesvol was geweest als commandant van de U-108. Na een opwerkperiode in de Oostzee
vertrok de boot op 5 december 1944 uit Kiel richting Bergen (Noorwegen)
voor operationele inzet.
KKpt Wolfram (bron: DUBM*)

Gegevens Type IX D2

Type onderzeeboot was bestemd voor lange reizen met beperkte bevoorrading en gebruikt
voor oa. transporttaken; waterverplaatsing 1804 ton (onderwater), lengte 87.6 m, breedte 7.5 m,
snelheid (oppervlakte) 19.2 kts, snelheid (onderwater) 6.9 kts, bereik max 23.700 nm bij 10 kts, 4
boeg- en 2 hektorpedobuizen, 24 torpedo’s of 39 mijnen, 3 inch kanon, bemanning 55-63 man.

Technische tekening U-864 (bron: Kystverket*)

Voorgeschiedenis

In 1937 ontstonden de eerste ideeën voor een militaire overeenkomst voor wederzijdse steun
tussen Duitsland en Japan op tactisch en technisch gebied. Deze overeenkomst werd in 1939
bekrachtigd en Italië werd later aan dit Pact toegevoegd. Onder dit Pact hebben onderzeeboten
meerdere strategische transporten tussen Duitsland en Japan uitgevoerd. De eerste missie van
de U-864 betrof een dergelijk transport. Deze tocht kan worden gezien als onderdeel van de
‘laatste Duitse stuiptrekkingen’ voorafgaande aan de onafwendbare Duitse nederlaag. Zo kon
Japan in haar strijd worden gesteund met belangrijke goederen/informatie.

Opslag ruimte U-864 en kwik cilinder (bron: Kystverket*)
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Na vertrek uit Bergen op 7 februari 1945 ontstonden technische problemen met een van de
machines. Waarschijnlijk betrof dit een van de (diesel) motoren – de boot was inmiddels uitgerust met een snuivermast. Door deze problemen produceerde de boot meer herrie dan normaal.
Hierop besloot de commandant terug te keren naar Bergen.
De Britse geheime dienst was op de hoogte van deze reis en wist dat het een belangrijke lading
betrof en ook was bekend dat zich Japanse specialisten aan boord bevonden. Enerzijds doordat
de Duitse codes (Enigma codeer machine) waren gebroken zodat feitelijk kon worden mee gelezen wat speelde. Ook langs andere weg had men informatie gekregen over deze bewuste reis.

Ontcijferd bericht (bron: Kystverket*)

HMS Venturer (P68)

Hierop gebaseerd werd HMS Venturer naar het gebied gedirigeerd om
de U-864 te onderscheppen. Eenmaal in het bewuste gebied werd het
commandant Lieutenant James H. Launders van HMS Venturer uiteindelijk ‘erg makkelijk gemaakt’ doordat de U-864 flink wat herrie maakte
door de technische problemen.
De ervaren Lt Launders wist de onderwater varende U-864 te detecteren met passieve middelen; om zijn aanwezigheid niet te verraden gebruikte hij geen ASDIC. Initieel wilde Saunders wachten met aanvallen
totdat de Duitse boot aan de oppervlakte was gekomen voor de verdere
terugreis naar Bergen. Omdat hij op enig moment het idee had dat de
Snuivermast a/b U-889
(bron: Kystverket*)
Duitser zich bewust begon te worden van zijn aanwezigheid, besloot
Launders op 2000 meter afstand een salvo van vier torpedo’s af te vuren
waarvan eentje een voltreffer was en de U-864 verdween in de diepte en geen van de 73 opvarenden (70 bemanningsleden en 3 Japanse(?) wetenschappers) hebben deze aanval overleefd.
Met de ondergang van de U-864 eindigt, voor zover bekend, het enige treffen ooit waarbij een
onderzeeboot onderwater varend een andere boot onder water aanvalt en tot zinken brengt.
De Norwegian Coastal Administration (Kystverket) heeft namens het Noorse Ministerie voor Visserij en Kustzaken meerdere studies uitgevoerd om te zien hoe de bedreiging van de lading kwik
voor het milieu het hoofd kan worden geboden. De Kystverket heeft december 2006 een rapport
aan het Ministerie overhandigd waarin werd aangegeven dat het wrak en het kwik bezinksel
moesten worden ingekapseld. In 2007 heeft het Ministerie besloten verder onderzoek te doen
naar alternatieven van berging.
Bronnen: Deutsches U-Boot Museum / Norwegian Coastal Administration / The Times of Israel
Noot *: DUBM = Deutsches U-Boot Museum / Kystverket = Norwegian Coastal Administration
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Nog een onderzeeboot treffen

Hr.Ms. Zwaardvisch

Begin zomer 1943 stuurde de Kriegsmarine 57 U-boten groepsgewijs naar de zuidelijke punt van
Afrika en later door naar de Indische Oceaan. Deze groep van onderzeeboten werd aangeduid
als ‘Gruppe Monsun’, ook was al deze aanduiding initieel bedoeld voor de groep boten die waren
gestationeerd in Zuidoost Azië. De bekendste ‘Monsun’-boot was de U-862 die eind 1944 begin
1945 zelfs patrouilleerde zo ver als Nieuw Zeeland. Het merendeel van deze uitgezonden Uboten hebben het uiteindelijk niet overleefd. De U-boten hebben in z’n totaliteit in De Indische
Oceaan en de Pacific 162 schepen tot zinken gebracht met een totaal tonnage van 839.541 BRT.

Achtergrond

De U-boot verplaatsingen tussen Europa, Zuidoost Azië en Japan vonden plaats in het kader van
de Duits-Italiaans-Japans driepartijen overeenkomst (‘As’ Berlijn-Rome-Tokyo) en de overeenkomst tussen deze partijen voor militaire samenwerking. Er was ook overeen gekomen om twee
Duitse onderzeeboten aan Japan te schenken voor test- en onderzoeksdoeleinden (het werden
de U-511 en de U-1224).

U-168

Na de indiensstelling op 10 september 1942 vertrok de Type IX C/40 onderzeeboot U-168 onder
commando van Kapitänleutnant Helmuth Pich vanuit Kiel voor haar eerste patrouille in de Atlantische Oceaan zuid en zuidwest van Groenland. Daarna ging de boot richting de Indische Oceaan en eindigde haar tweede patrouille in Penang in de door Japan bezette Britse Kroonkolonie
Malaya. De derde patrouille werd de meest succesvolle van deze boot. Op 7 februari 1994 vanuit
Penang vertrokken bracht ze achtereenvolgens HMS Salviking (bergingsvaartuig) en de Griekse
Epaminondas C. Embiricos met torpedo’s tot zinken en beschadigde de Noorse Ferris met haar
kanon. Op 24 maart kwam de U-168 in Batavia aan. Onduidelijk is of de U-168 al was uitgerust
met de 'schnorchel modificatie'.

Vierde patrouille

De onderzeeboot verliet Batavia op 5 oktober 1944 en ging onderweg om rendez-vous te maken
met de U-537 en U-862. Het voorgenomen operatiegebied van dit Wolfpack was de westkust van
Australië. Maar het liep anders …. nog voor het rendez-vous werd de aan de oppervlakte varen- 24 -

de boot ontdekt door Hr.Ms. Zwaardvisch onder commando van LTZ 1 H.A.W.
Goossens. Na een paar korte periscoopwaarnemingen werd om 06.53 LT (11
minuten na ontdekking) besloten het doel aan te vallen. De Zwaardvisch
vuurde 6 torpedo’s af op 900 yds. Na de explosie werd door de periscoop
waargenomen dat het doel zinkende was. Er werden 27 bemanningsleden
gevangen genomen waaronder commandant Pich en drie officieren. Al
snel werden 22 bemanningsleden overgezet op een Javaanse vissersprauw
in de buurt. Later gaf Pich, die intieel aan boord van de Zwaardvisch werd
vastgehouden, aan dat zijn U-boot door drie torpedo’s was geraakt waarvan
‘slechts’ een explodeerde.

LTZ Goossens

Er zijn speculaties over het feit dat Hr.Ms. Zwaardvisch op het juiste moment op de juiste plaats
was. Er wordt oa. beweerd dat de bemanning aan de wal te loslippig zou zijn geweest over de
vaarplannen, anderen stellen dat door onderschept radioverkeer (de Japanse code was eerder al
gekraakt) de Zwaardvisch een gerichte onderschepping kon uitvoeren. Vanuit Nederland wordt
gesteld dat het treffen gewoon puur geluk was – gewoon op het juiste moment op de juiste
plaats dus.
Een wrak van een onderzeeboot werd gevonden in de Java Zee door Indonesische vissers en al
snel werd in november 2013 aangenomen dat dit de U-168 betrof. Stoffelijke resten van 17 opvarenden werden geborgen evenals een aantal onderdelen waardoor de (vermoedelijke) identiteit
van de boot kon worden vastgesteld.

Hr.Ms. Zwaardvisch nog met het nummer van HMS Talent P322

Bronnen:: Deutches U-boot Museum / Ton Wientjen Tours / Military Wikia
Teksten uit de meeste bronnen zijn beschikbaar onder de Creative Commons License
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Het is de intentie van de redactie om in iedere nieuwsbrief een artikel uit het Noordhollands
Dagblad te plaatsen dat betrekking heeft op schepen, inrichtingen, bemanningen, anekdotes,
reizen en verhalen, etc. etc. Heeft u iets herkenbaars, dan hoort de redactie dit graag!
Krantenknipsels met dank aan Arie Booy (a.booy@mediahuis.nl).

Wachten op Provincie en Rijkswaterstaat voor naamgeving

Karel Doorman blijft uit

De vernoeming van de
belangrijkste toegangsweg van Den Helder
naar Karel Doorman
is nog niet in praktijk
gebracht. Het wachten
is op Provincie en Rijkswaterstaat. Dat stelt de
gemeente Den Helder.

DEN HELDER  In het voorjaar
werd triomfantelijk gemeld dat
de stad eindelijk een weg naar de
befaamde zeeheld ging vernoemen.
Want hoewel de schout-bij-nacht
die in de Javazee ten onder ging
met zijn vlaggenschip in veel Nederlandse plaatsen voortleeft in een
straatnaam, is dat in de marinestad
nog steeds niet het geval.
Karel Doorman kreeg niet alleen
zijn opleiding aan het KIM, maar
woonde ook jaren als officier in de
stad en was enige tijd commandant
van vliegkamp De Kooy. Het is
daarom niet meer dan terecht dat
zijn naam verbonden wordt aan de
Provincialeweg N250 die langs het
vliegveld de stad in voert.

Overgrootvader van
Karel Doorman.

Karel Doorman.

naambord onthult. Hoe zit dat?
Woordvoerder Joyce in ’t Veld komt
na enig zoeken op het gemeentehuis met het antwoord: ,,De
directe aanleiding om de weg te
vernoemen was een vraag vanuit de
hulpdiensten om de Rijksweg beter
te kunnen duiden”, zegt In ’t Veld.
Blijkbaar vinden de hulpdiensten
het lastig om de plaats van een ongeval te bepalen op de lange N250.

Binnen de marine is het genoegzaam bekend, maar velen weten
niet dat Karel Doorman samen
met zijn twee jaar jongere broer
Lou naar het Koninklijk Instituut
voor de Marine ging. Dat was in
1906. Beide mannen werden in
Den Helder marineofficier.
Karel was eerst vlieger, maar kon
dat niet meer toen hij een schaatsongeval op het ijs van het Noordhollands Kanaal kreeg. Bij de vloot
schopte hij het tot vlagofficier en
vond zijn einde in de Slag om de
Javazee. In de oorlogsjaren en in de
jaren daarna had Nederland helden
nodig en Karel Doorman werd als
lichtend voorbeeld op het schild
gehesen.

De woordvoerder legt uit: ,,Toen is
deze naam voorgedragen. De weg
wordt voor een deel beheerd door
Rijkswaterstaat en voor een deel
door de Provincie. De technische
uitvoering ligt bij hen. Wij zullen
hier bij hen aandacht voor vragen”,
waarmee In ’t Veld suggereert dat
de naamgeving ook vertaald dient
Toch is er een half jaar na de te worden in de fysieke onthulling Zijn broer Lou diende ondertussen
bekendmaking nog geen straat- van een straatnaambord.
door bij de Koninklijke Marine.
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Ook hij werd vlagofficier en overleed in 1955 met de rang van viceadmiraal; de hoogst mogelijke rang
in de zeemacht.
Zoon Theo van Karel Doorman
werd eveneens marinefficier. Hij
stapte in een lange traditie, want
het geslacht Doorman telt een
groot aantal hoge officieren zowel
bij de marine als de landmacht.

Eerst soldaat
J.D. Doorman was de eerste militair
van het geslacht Doorman. Hij was van
eenvoudige komaf en bracht het letterlijk
van soldaat tot generaal. Daarnaast
was hij uitgever en handelaar in boeken
over met name militaire onderwerpen.
Generaal-majoor Johannes Didericus
Doorman leefde van 1779 tot 1827.

Johannes Didericus Doorman,
overgrootvader van Karel Doorman, is het onderwerp van een
nieuwe publicatie Het Nationaal
Militair Museum bezit aardig wat
portretten van leden van het geslacht Doorman die militair waren
en J.D. Doorman zit daar ook tussen.

Start Submarine Valley nadert
Arie Booy
DEN HELDER De Duitse
scheepwerf thyssenkrupp Marine
Systems biedt zijn diensten aan om
de Regiodeal maritiem cluster in
de Noordkop te verwezenlijken.
De werf ontvouwde eerder plannen
voor een Submarine Valley in de
regio. Havenwethouder Kees Visser
reageert enthousiast.
Visser: „Goed dat een potentiële leverancier voor onderzeeboten
Den Helder ziet als de locatie voor
het onderhoud. Dit past prima bij
de ambitie om de positie van de
Koninklijke Marine en de instandhouding van haar vloot in de Kop
van Noord-Holland te verstevigen”,
meent de bestuurder.

Hij reageert op de brief die Rolf
Wirtz, de baas van de werf uit Kiel,
heeft gestuurd aan minister Carola
Schouten. Wirtz haakt daarmee in
op de brief die Schouten deze zomer deed uitgaan over de Regiodeal
waarmee het Rijk een miljoenen-investering in onder meer Den Helder
toezegt als die gematcht wordt door
het bedrijfsleven. Het havenbedrijf
en de Provincie zijn geporteerd van
het voorstel van tkMS.
In de race
tkMS is een van de drie scheepsbouwwerven die in de race is voor
de order voor nieuwe Nederlandse
onderzeeboten. Het Duitse bedrijf
is bereid een groot deel van de werkzaamheden op Helderse bodem
te laten uitvoeren. Wirtz: „Sinds
2017 stellen we voor om samen met
Defensie en regionale bedrijven een
Submarine Valley in de Kop van
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Noord-Holland te ontwikkelen.
Om schaalvoordeel te behalen zal
de Submarine Valley ook gebruikt
worden voor het onderhoud van
boten van andere marines. Dat kan
werkgelegenheid opleveren voor
vijfhonderd directe en vijftienhonderd indirecte banen”, verwacht de
topman van tkMS.
Wirtz kondigt aan dat al dit jaar
de aanwezigheid van zijn bedrijf in
Den Helder versterkt zal worden
om voorbereidingen te treffen voor
Submarine Valley. Daarnaast gaat
tkMS initiatieven ontplooien op
drie gebieden: het aantrekken van
gekwalificeerd personeel (human
capital), maritieme innovatie en
samenwerking op het gebied van
waterstof met andere bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen.

ANALYSE Of gaat opdracht voor nieuwe onderzeeboten straks alsnog naar de Fransen?

Een boot in oranje als inzet voor grote order

Een oranje onderzeeboot die langs Huisduinen vaart.
Of een donkergrijze onderzeeër met de Nederlandse
vlag in het IJ naast het Centraal Station. Met die gephotoshopte beelden is Saab-Damen een nieuwe fase
in de campagne voor de miljardenorder van Defensie
begonnen.

,,Ik denk dat de voorkeur van marinemensen voor Damen wordt ingegeven door de lange samenwerking
met die werf ”, zegt een voormalige
officier die nu vanaf de zijlijn de
ontwikkelingen volgt. Hij tekent
aan dat de keus echter niet door
de Koninklijke Marine gemaakt
wordt, maar door deskundigen van
de Defensie Materieel Organisatie
dat al het wapentuig koopt. In laatste instantie is het echter een zuiver
politiek verhaal.

DEN HELDER  Saab Damen is
met het Duitse tkMS in de race
voor de bouw van vier nieuwe boten voor de Koninklijke Marine.
Ook het Franse Naval Group doet
mee, maar deze staatsonderneming
speelt in de publiciteit de derde
viool. Weliswaar organiseerde het
bedrijf enkele jaren geleden een
trip voor de Nederlandse pers naar
de werf in Cherbourg, maar Naval Wanneer het gaat om een bedrag
roffelt sindsdien niet meer op de van tussen de 3 en 4 miljard euro
trom.
ligt de definitieve beslissing in
handen van de minister-president
Achter de politieke schermen wordt bevestigen vlagofficieren.
er echter wel degelijk gewerkt aan
de Franse belangen. Het is de vrees Filmpje
van menig marineofficier dat de Saab Damen zette een filmpje onFranse staat er op termijn toch in line waarin Damen-topman Hein
slaagt de order binnen te slepen. van Ameijden zegt dat een keuze
Binnen de zeemacht worden geen voor de ’oranje boot’ het risico
goede herinneringen bewaard verkleint: ,,Het A26-programma
aan eerdere samenwerking met de is de enige nieuwe ontwikkeling
Fransen. Om te beginnen spreken op submarine-gebied in Europa
die immers Frans...
momenteel.”
Voorkeur
Wie de uitingen van marinemensen op Twitter volgt, bespeurt een
voorkeur voor onderzeeboten van
Saab Damen. Die bedrijvencombinaie positioneert de A26 als een
’oranje boot’, een Nederlands product.

Vertegenwoordigers van concurrent tkMS noemen dat aspect juist
een behoorlijk risico. De Zweden
hebben volgens hen weinig ervaring met boten die de hele wereld
over gaan. De A26, aangepast aan
de Nederlandse eisen, zal zich eerst
moeten bewijzen.

Daar valt wel wat op af te dingen,
want Damen is weliswaar een
gerespecteerde leverancier van bovenwaterschepen, maar onderwatervaartuigen zijn weer een ander
verhaal.

Dat is ook een zorg van de Algemene Rekenkamer die deze maand
een scherp rapport uitbracht op
basis van diepgaand onderzoek
naar de gang van zaken in het onderzeebootdossier.
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Onderhoud van een boot op de
Marinewerf.
FOTO DEFENSIE

Een keuze voor de
’oranje boot’
verkleint het risico:
het A26-programma
is enige nieuwe
ontwikkeling
De Rekenkamer constateerde dat
Defensie nu al ruim 700 miljoen
euro meer heeft uitgegeven dan
bekend is gemaakt.
Volgens de rekenmeesters van
de staat moet de Tweede Kamer
daarom de vinger nog beter aan de
pols houden.
Dit kader bepaalt de stellingname
van de Duitsers. Vertegenwoordigers van de tkMS-werf uit Kiel
wijzen op het grote aantal onderzeeboten dat de afgelopen honderd
jaar gebouwd is.

Ze zijn nog steeds van plan om de
boten af te bouwen in Den Helder,
ook al is er nog weinig enthousiasme te bespeuren van de kant van
de marine.
Hoopgevend
Vlootvoogd Kramer is bevreesd
voor het effect van een Sumarine
Valley op het onderhoud van de
andere marineschepen. Voor de
Duitse werf is hoopgevend dat Nederland steeds meer militaire taken
met het buurland uitvoert.

Risico

De bouw van onderzeeboten is traditioneel
een risico. Een nieuwe generatie wordt
slechts om de dertig jaar aangeschaft. Bij
de bouw van de Walrusklasse deden zich
grote financiële problemen voor. In de
jaren tachtig ontstond zo de Walrus-affaire
'Een oranje onderzeeboot die langs
met kostenoverschrijdingen tot 65 procent.
Huisuinen vaart'.
Die risico’s wil Defensie uitbannen bij de
BEELD: SAAB-DAMEN bouw van de opvolger.

Een onderzeeboot van de Walrusklasse passeert de Texelse veerboot.
FOTO: DEFENSIE

MARINE Personeel mag zich niet inlaten met lobbyisten

Contactverbod voor marinewerf en bouwers

Personeel van de marinewerf mag zich niet inlaten
met lobbyisten van de drie
ondernemingen die onderzeeboten voor de Koninklijke
Marine willen bouwen. Dat
is de strekking van een brief
van de directie.

De Directie Materiële Instandhouding heeft de brief gestuurd
aan zijn werknemers. DMI is de
officiële naam van de marinewerf.
Het Helderse CDA-raadslid Kees
Bazen, die werkzaam is op de werf
op de Nieuwe Haven, bevestigt het
bestaan van de brief.
Bazen zegt: ,,Directeur DMI ziet
in dat het dossier onderzeeboot
onderhoud belangrijk is voor onze

Een onderzeeboot van het Duitse thyssenkrupp Marine Systems.
ARCHIEFFOTO
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regio. Hij liet een waarschuwing
uitgaan dat werknemers DMI geen
contacten moeten onderhouden
met lobbyisten van de aanbestedende partijen.”
Vorige week werd bekend dat het
Duitse thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) de Nederlandse regering heeft aangeboden een rol te
spelen bij de maritieme Regiodeal.
De scheepswerf uit Kiel is al jaren
van plan om, als het de onderzeeboot-order binnensleept, een groot
deel van de werkzaamheden in Den
Helder uit te voeren.
Dat plan is niet onomstreden. Zo
zou de marinetop er niet achter
staan, omdat de bouw van onderzeeboten ten koste kan gaan van
het onderhoud van boven water
vaartuigen. tkMS heeft nu concrete
plannen om vooruitlopend op de
aanbesteding van de onderzeeboten
al een rol te gaan spelen op het vlak
van waterstof en het opleiden van
personeel voor scheepsbouw.
Verstevigen
Havenwethouder Kees Visser vindt
het een interessant voorstel. Visser: ,,Dit past prima bij de ambitie
om de ambitie van de marine en
de instandhouding van haar vloot
in de Kop van Noord-Holland te
verstevigen.”
Ook Kees Bazen heeft er oren
naar. ,,Als CDA-raadslid ben ik
gefocust op de werkgelegenheid in

’Onderhoud onderzeeboten van heel
groot belang’
de Kop”, zegt hij. ,,De transitie van
de energiemarkt is belangrijk voor
onze regio. Hoe mooi zou het zijn
wanneer het groen van de NAM
vervangen zou worden door blauw
van waterstof ? Ik zie wel een mooie
plaats voor zo’n waterstoffabriek.
Bij Agriport datacentra of op de
Helderde Oostoever. Daar is wel
een plaatsje waar nu nog het milieupark van De Vries en Van Der Wiel
zit.”

gerealiseerd kan worden zou dat
fantastisch zijn voor de stad, de haven en de regio. Het is bemoedigend
te zien hoe zo'n grote onderneming
gelooft in Den Helder en wil meewerken aan de totstandkoming van
het Maritiem Cluster. Dat heb ik
uit deze sector nog niet eerder voorbij zien komen.”
’Geweldige boost’
,Als we zo een ambitie ruimtelijk
kunnen inpassen in onze haven
zou dat een geweldige boost geven
aan de gebiedsontwikkeling én aan
het vestigingsklimaat. Immers, dit
kan betekenen dat meer bedrijven
en kennisinstellingen zich willen
oriënteren op Den Helder en dat is
goed voor iedereen.”

Naast de kansen die het havenbedrijf ziet in de energietransitie,
heeft Port of Den Helder ook de
Het plan van tkMS is koren op de ogen gericht op scheepsonderhoud
molen van havenbedrijf Port of in het militaire cluster meent Jacoba
Den Helder. Gevraagd om een re- Bolderheij.
actie zegt directeur Jacoba Bolderheij: ,,Natuurlijk gaat het ministerie ,,Daarbij is het natuurlijk van
van Defensie over de aanbesteding belang dat de bedrijven die uiteinvan zijn onderzeeboten. Maar de delijk aanbestedingstrajecten van
brief van thyssenkrupp creëert een Defensie ‘winnen’, vestiging of werk
aantrekkelijk perspectief voor Den in Den Helder willen laten landen,
Helder. De ambities van dit bedrijf waardoor dit vliegwiel op gang
zoals in de brief beschreven lijken komt.”
inderdaad heel goed in de ambities
van de Regiodeal en die van het Bolderheij: ,,Port of Den Helder
Maritiem Cluster te passen.”
zet zich graag in om ook deze kans
vorm te geven en gelooft dat dit een
Bolderheij vervolgt: ,,Als een der- plaats verdient in de strategische
gelijk perspectief in Den Helder verkenning Maritiem Cluster.”

Of het nu geel, roze of welke kleur dan
ook de toekomstige 'Hollandse boot'
gaat krijgen, de song of serie die is te
horen/te zien door op de afbeelding
te klikken is bij iedereen bekend en is
voor allen die 'onderwater leven' van
toepassing.
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(Klik op de afbeelding en u ziet de video op Youtube)

Animatie gezonken U-864 - in Noorwegen wordt alles in het werkgesteld de oude,
gezonken onderzeeboot U-864 uit WO2 veilig
te stellen. Getoonde animatie geeft een idee
van de omvang van deze enorme klus op de
zeebodem nabij Noorwegen. De hellingshoek waaronder de boot ligt maakt het er niet
gemakkelijker op.
Mariniers ontsnappen uit onderzeeboot
- mariniers van de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) trainden
in de tweede week van maart 2014 samen
met de onderzeeboot Zr. Ms. Dolfijn in de tropische wateren van Curaçao. Daarbij verlieten
de mariniers onder water de Dolfijn, die hen
heimelijk voor de kust van hun operatiegebied had gebracht.
Het doel met opzet missen - als je met
torpedo's op je eigen schepen schiet, is dat
toegestaan. Zr. Ms. Dolfijn van de Koninklijke
Marine richtte half juni 2013 haar pijlen op
Zr.Ms. Evertsen en torpedowerkschip Zr.Ms.
Mercuur. Dit gebeurde tijdens een zogenoemde 'torpedo firing exercise' met echte
torpedo's, maar zonder explosieve lading.

Opstarten van een 6-cylinder dieselmotor Duitse type XXIII onderzeeboten waren uitgerust met RS 34 S motoren met een inhoud van
108 liter en hadden 576 pk vermogen. Deze
motoren waren van oorsprong ontworpen als
diesel generator voor Bismarck en Tirpitz.

Onderzeeboten van de Walrusklasse - deze
boten bezitten unieke stealth-eigenschappen.
Eenmaal ondergedoken zijn ze onzichtbaar
en zeer moeilijk op te sporen door schepen,
vliegtuigen of andere onderzeeboten. De
onderzeeboten kunnen gedurende lange tijd
onder water blijven en hun opdracht uitvoeren.
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Zweedse sub verslaat US carrier - de splinternieuwe nucleair voortgestuwde $ 6,2 M
kostende USS Ronald Reagan leek onverslaanbaar tot 2005. Een superstille Zweedse onderzeeboot slipte langs de verdedigingslinies
rond de carrier en vuurde succesvol verschillende gesimuleerde torpedo's af; ongezien
genaderd en weer ongezien vertrokken!
Leven aan boord Duitse onderzeeboot - de
30-koppige bemanning van een van de meest
moderne onderzeeboten, de U-32, wordt
rond de klok aan boord gevolgd tijdens de
reis van Eckernforde door het Kieler kanaal
naar Plymouth.
Leven aan boord Duitse onderzeeboot rondleiding op de U-995 type VII C/41. Dit
was in WO2 het 'werkpaard' van de Duitse
marine met een bemanning van ongeveer 50.
In 'wolfpack' verband vielen deze boten op de
Atlantische Oceaan de Geallieerde konvooien
aan.
Leven aan boord Nederlandse onderzeeboot - waar ze precies varen is geheim, maar
in 'Achter gesloten deuren' mogen wij ons
onderdompelen in de wereld van een van
de vier Nederlandse onderzeeboten van de
marine. Hoe is het leven aan boord en waar
liggen de gevaren?
Spectaculaire oefening - fregat Hr.Ms. Evertsen heeft voor de kust van Ierland in 2009 een
uiterst spectaculaire oefening gehad. Bekijk
hier de video en zie hoe alle verschillende
verdedigingsmogelijkheden (kanon, torpedo
en ESSM rakket) worden getest.

Onderzeedienst live - Op 1 oktober werd in
Den Helder het spectaculaire Onderzeedienst
Live Event georganiseerd door de Marine. In
deze filmische registratie werd je ondergedompeld in de wereld van de Onderzeedienst
die normaal gesproken geheim blijft.
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30 jaar Zeehond - Impressie van een Nederlandse drie cilinder onderzeeboot.

Nieuwe onderzeeboot Nederland - slim, stil
en razendsnel. cheepsbouwer Damen en de
Zweedse Saab willen samen de Nederlandse
miljardenorder voor vier nieuwe onderzeeboten binnenslepen, vertelt verslaggever Olof
van Joolen.

Wat gebeurt als een onderzeeboot zinkt
- de Argentijnse onderzeeër San Juan werd
lange tijd niet gevonden. We gingen langs bij
Johan Kragten, die 25 jaar op een onderzeeër
voer.

Top 10 onderzeeboot films - films over onderzeeboten zijn altijd claustrofobisch, verhalend en vol spanning.

Alles vrij rondom - in deze filmpjes wordt
in het kort weergeven hoe het leven aan
boord van een onderzeeboot is voor de
twee Groningers Jeroen Eltink en Hans
Nieuman.

Marinefilm 1928 - een 'ingekleurde' film
over marine oefeningen in 1928. Te zien zijn
o.a. de "O10" en "O11", Van Berkel seaplanes,
evenals een pantserdekschip en Z-klasse
torpedoboten.
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De redactie wil u graag attenderen op bijzondere activiteiten,
mooie bezigheden, leuke uitjes waarvan wij denken dat u als lezer
hiermee iets kunt

Herinneringsroute Vliegveld Valkenburg

De Herinneringsroute Vliegveld Valkenburg is
op 21 september 2020 officieel geopend. De
Herinneringsroute Vliegveld Valkenburg voert
de fietser ruim 14 kilometer langs allerlei
historische plekken en cultureel erfgoed rond
het vliegveld en in het dorp Valkenburg. Het
tijdvak betreft de Tweede Wereldoorlog toen
de Duitsers het vliegveld hadden ingenomen
en erna toen het een marinevliegkamp was.
Het voert u langs historische plaatsen en cultureel erfgoed, zoals de tankgracht, een restant Fundering van de geschutskoepel bij de tankgracht.
			
(Foto: Vossebeld, 2009)
van de Atlantikwall en het Barakkendorp. De
route is tot stand gekomen met steun van Erfgoedlijn Atlantikwall.
De locatie: de Kapel, 1e Mientlaan, 2223 LG Katwijk.
(Bron: Alle Hens en Gemeente Wassenaar)

Historie

Voordat in 1939 werd begonnen met de aanleg van het Marinevliegkamp lag er een klein vliegveld bij Maaldrift. Dit werd gebruikt door de KLM voordat de maatschappij in 1920 naar Schiphol
verhuisde. Daarna heeft het vliegveld van Maaldrift nog een tijdlang dienst gedaan als zweefvliegveld. Na de Tweede Wereldoorlog is op het vliegveld het MOB-complex aangelegd.
In 1939 werd een militair vliegveld aangelegd. Het onvoltooide vliegveld werd in de ochtend van
10 mei 1940 door Duitse parachutisten aangevallen. Later die middag landden Duitse Junkers
JU52 transportvliegtuigen op het vliegveld met Duitse infanteristen aan boord. Het was de bedoeling om vervolgens weer op te stijgen om plaats te maken voor een nieuwe golf vliegtuigen.
De vliegtuigen bleven echter in de drassige bodem steken, waardoor de tweede golf vliegtuigen
genoodzaakt was om noodlandingen uit te voeren op het nabijgelegen Katwijkse strand. Ook
bij Wassenaar zijn noodlandingen uitgevoerd. Er vonden rond het vliegveld hevige gevechten
plaats waarbij het Nederlandse leger het vliegveld heroverde.
Na de capitulatie werden de vliegtuigwrakken verwijderd en is de oorlogsschade hersteld. Men
verbeterde de landingsbanen ten behoeve van de Duitse Luftwaffe en bouwden een vliegkamp
met dienstgebouwen en manschapsonderkomens. Luchtafweerbatterijen moesten het vliegveld
beschermen tegen geallieerde aanvallen. Voor de manschappen werden legeringsgebouwen,
maar ook een kapel, een hospitaal, ontspanningsruimten en een badhuis gebouwd. Ze camoufleerden dit nieuwe dorpje aan de Wassenaarseweg door het de vorm van een esdorp te geven.
De structuur van dit dorpje en veel van de gebouwen, loopgraven, wegen en pleintjes zijn bewaard gebleven. In de loop van 1942 werden het vliegveld en de omgeving ervan opgenomen
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in de Stützpunktgruppe Katwijk – Noordwijk, onderdeel van de Atlantikwall.
Op deze luchtfoto van
de RAF, genomen op
30 november 1944,
is een deel van de
tankgracht te zien. Bij
de Wassenaarseweg
liep de gracht verder
door dan tegenwoordig
en sloot daar aan op
de antitankmuur die de
bollenvelden toen doorsneed. Het noorden is
links.
(Bron: https://library.
wur.nl/WebQuery/geoportal/raf)

Na de Tweede Wereldoorlog behield het vliegveld tot 2005 zijn militaire bestemming, nu onder
de naam Marinevliegkamp Valkenburg. Veel van de gebouwen in het Barakkendorp werden opnieuw gebruikt voor de huisvesting van het marinepersoneel. Aan de 1e Mientlaan bouwde men
nieuwe manschappenverblijven: de oudste uit 1952, de meest recente uit het begin van deze
eeuw (Castor en Pollux).

Vliegveld en tankgracht (bij de pijlen) op de topografische kaart van 1952.

Op het vliegveld verrezen hangars, kantoren en het VIP-gebouw. Een van de hangars wordt nu
gebruikt als de Theaterhangar waar ‘Soldaat van Oranje’ gespeeld wordt. Een belangrijke bouwfase vond plaats in het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Uit deze tijd stamt ook de
verkeerstoren, een belangrijke landmark en herinnering aan het Marinevliegkamp.
(Bron: Cultuurhistorische inventarisatie Katwijk-Wassenaar)
Download hier de brochure van de Herinneringsroute Vliegveld Valkenburg, met uitleg over de
diverse historische locaties langs de route.
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Ooggetuige: 'Jacht op de Walrus'
In de uitzending 'Ooggetuige' van RTL 4 wordt het leven aan boord van een Nederlandse onderzeeboot prachtig in beeld gebracht door een team van deze zender.
In een 20 minuten durende reportage uit 2013 wordt een beeld geschetst van het leven aan
boord van de onderzeeboot Hr.Ms. Walrus.
Het moge duidelijk zijn dat de Stichting NGID graag wil weten of u zichzelf herkent (zou geen
probleem moeten zijn) of dat u een van de bemanningsleden uit deze film kent.
Laat het de redactie weten! Uiteraard zullen wij u in de volgende nieuwsbrief hierover op de
hoogte houden. Graag met vermelding van het (tijd)moment in de film zodat wij de persoon
kunnen duiden.

Klik op de afbeelding om deze uitzending van Ooggetuige te zien.
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GEZOCHT
Kaarten van Ferry van der Zee
Wij, kinderen van Ferry van der Zee, zoeken kersten menukaarten die mijn vader tekende. Hij ontwierp deze in de periode dat hij in Nieuw-Guinea
aan boord van Hr.Ms. Snellius zat, tussen november
1959 en juni 1961. Mogelijk heeft hij tijdens andere reizen ook kaarten ontworpen, dat is ons niet
bekend. Ferry was in eerste instantie werkzaam
bij de Navigatie Gevechts-Informatie Dienst, later
als magazijnbeheerder. U zou ons erg blij maken
met de kaarten zelf, of kopieën. Lieske van der Zee,
Wijzend 57, 1862 HH Bergen.
lieskevanderzee@gmail.com

TIP

WIE WEET HET ... ?

Je verdiepen in het Nederlandse
oorlogsverleden begint op de
site Oorlogsbronnen.nl: ons
gezamenlijke geheugen van de
Tweede Wereldoorlog.

Iedereen kent en gebruikt het woord
'POEROET' om (warme) chocolademelk
aan te duiden. Iedereen gaat er van uit
dat het gebruik van deze term destijds is
onstaan in de Oost. Maar de grote vraag
is: wat is de bron van dit woord. In het
Maleis is geen enkel woord te vinden dat
op POEROET lijkt. Dus waar is 'ons' woord
POEROET van afgeleid?
Uw reactie naar redactiengid@ziggo.nl

Ontdek wat is gebeurd tussen
1940-1945 op oorlogsbronnen.nl

BIJZONDER
OPROEP

Postzegel van de Kriegsmarine uit 1943 met daarop de afbeelding van de meest gangbare U-boot,
een Type VII A. Met dank aan Han Beglinger.
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De redactie kiest sinds een paar
brieven een thema dat als rode
draad door de brief heen loopt.
Het zou best kunnen dat een
lezer op enig moment denkt:
..... 'zou dat en dat thema ....' eens
behandeld kunnen worden.
Wij horen dit graag!

Prijzen zijn incl. verzendkosten. Niet-leden betalen € 1,00 extra op de genoemde ledenprijzen.
In de winkel op onze website vindt u nog meer artikelen, waaronder nog enkele boeken.
Voor betaalmethode zie onze website www.ngid.nl.
OP = OP
Afbeelding: Kon. Marine en Graphic Mama via Pixabay
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Tot een volgende keer!
Rens Beglinger
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