
analyseert radaruitzendingen. Daarnaast

de WDO, wapen directie officier, een serge
ant WD die de bediening heeft over

wapens. Dan de tactisch plot-operator,
een sergeant 000PS die de leiding heeft
over beeldopbouw en ‘het plaatje opbouwt’,
wat en welke schepen waar zitten. Daar

weer naast zitten de sonaroperators, een
matroos en korporaal die luisteren naar
geluiden en die analyseren. Als laatste zit
de cgp, de contact evaluatie plotter, die de

informatie van gov en de sonar samen-
voegt in een ‘plot’, oftewel een soort
tekening.

Flipper
Een technisch verhaal, wat er boven in de

centrale gebeurt. Beneden in het ‘caf’ zit
matroos oDops John Jacobs (25) gebogen

bereikt, krijg je je ‘flipper’, een speldje
van twee gekruiste dolfijnen. De oudere
matrozen wijzen je er ook op dat je moet
blijven leren, dat is ook een stimulans om

je takenboek af te krijgen. Anders geven
ze je de rotklussen”.
Het werken en leven aan boord bevalt
John wel. “Het leukste aan de onderzee

boot zijn de mensen, allemaal hebben ze
wel ergens een steekje los. Maar ze nemen

het werk heel serieus, want als iemand
een foutje maakt en het gaat mis, gaat het

ook goed mis”. Ook matroos ODOP5

Vincent Eradus, 24 jaar, bevalt het leven
aan boord. “Natuurlijk zijn er soms wel
irritaties, maar die worden meteen uitge

praat. Je moet wel want je komt elkaar
toch elke dag tegen. Ik heb ook op een
bovenwaterschip gevaren maar dit is veel

Lengte: gg meter
greedte: 6,~ meter
Diepgang: 7 meter (boven mater varend(
Waterverplaatning: boven water: 2350 ton

onder water: 2650 ton
Voortstuwing: diesel-elektronisch: 3r32 kW
Snelheid: boven water: r~ knopen/nar

onder water: circa 20

knopen/uur
Bewapenng: 4 torpedobuizen

personen in de hutten. Iedereen heeft een
kastje voor zijn spullen waar weinig in
kan, dus leggen ze hun Meren onder het

matras. Tussen de diensten door verma
ken de mannen zich vooral met slapen,
kaarten, playstationen of een videootje. Of

een Furby. Aan boord zijn zes van deze
knuffelbeesten op batterijen die zich in de
aandacht van de mannen mogen koeste

ren. Dit tot irritatie van anderen, waaron
der de commandant. Het gerucht gaat dat

Onderzeeboot de Walrus gaat op weg
naar een cAsex-oefening, combined anti

submarine exercise, in het kader van Fost,

de Flag Officer Sea Training. Marines van
verschillende landen laten in dit samen
werkingsverband hun schepen ‘opwerken’,
oftewel trainen. De Walrus is de trainings
partij voor de onderzeebootbestrij ding.

“De schepen boven zijn in basic staat van
opwerken. Dat is voor ons wel eens frus
trerend want de jonge wachtofficieren wil

len het echte spelletje spelen”, vertelt
commandant luitenant ter zee Herman

de Groot. In totaal blijft de Walrus deze
reis elfweken weg waarin ze onder ande
re oefenen met de Britse onderzeedienst

en mariniers. Voor de ~o-koppige beman
ning aan boord zijn deze twee dagen van

de reis anders dan anders. Drie vrouwelij
ke journalisten zullen hen vergezellen.
Een unieke situatie aangezien er aan

boord van een onderzeeboot geen vrou
wen werken.
De kracht van een onderzeeboot is

natuurlijk dat hij niet gezien wordt. In

oorlogstijd is het opsporen en aanvallen
van vijandelijke onderzeeboten en boven
waterschepen de voornaamste taak van de

onderzeedienst. In vredestijd worden ze
vooral ingezet voor verkenningen. Een
andere taak is het optreden als ‘doelboot’
om te oefenen voor fregatten, maritieme
patrouillevliegtuigen en helikopters.
De commandocentrale is het hart van het

schip, hier gebeurt het. Aan bakboordzijde
zit het technische gedeelte van de boot.

De bemanningsleden besturen vanaf daar
alle systemen in het schip. Op de eerste

positie zitten twee man, (sergeanten) die
zich bezighouden met de voortstuwing en
energievoorziening (starten en stoppen

van de diesel). Op de tweede positie zit ‘de
onderwaterbedienaar’. Deze korporaal

gaat over het gewicht van de boot en
bedient de masten. De roerganger, een
matroos ODOPS, bestuurt de boot.

De chef onderwater, een sergeant-majoor
of LTZc02, zit op een hogere, naar achter

geschoven stoel en heeft het overzicht
over de rest. In het midden, bij de perisco

pen, staat de officier van de wacht. Hij
vaart de boot en zet hem tactisch in. Bij
de ‘plot’, de tafel waar de kaart ligt, staat

de toegevoegde officier van de wacht die
de navigatie doet. Aan stuurboord-zijde
zit van voor naar achter eerst EOV, electro

nische oorlogsvoering. Deze korporaal
wapentechnische dienst onderschept en

•ok,
over zijn takenboek. Hij legt uit wat
ODOPS doet. “oror’s staat voor operationele

dienst operaties en houdt zich bezig met
de operationele delen, dus met de roer
ganger, sonar, cEP, detectiemiddelen.

Alles wat in de centrale gebeurt, gebeurt
door ODOPS. Je moet alles weten van de

boot, een beetje van de machinekamer,
alle systemen en de daarbij behorende
noodsystemen. Dat leer je door middel

van een takenboek. Als je takenboek af is,
ben je matroos 3e klas. Als je iets niet weet,
moet je het toch eerst zelf onderzoeken

en dan wil iedereen je helpen. Maar je
moet het niet meteen gaan vragen als je
iets niet weet. Wanneer je niveau 4 hebt

a
1~

hechter, je bent echt een team. Iedereen
ziet wat je doet en dat is veel leuker.
Een onderzeeboot kan ~ weken onder
water blijven, mijn maximum is vier.
Toen ik weer bovenkwam kreeg ik gelijk

koppijn. Het kan deuk ik niet echt gezond
zijn als je geen daglicht ziet. Maar de

compensatie is goed. Ik krijg zes weken
zomerverlof. Eigenlijk vind ik dat te lang,
want ik ga me toch lopen vervelen”.

Steekneus
In het caf doen enkele bemanningsleden
een boekje open over het leven aan boord.
De bemanning werkt in diensten van zes

uur op, zes uur af. Ze slapen met 8 tot 20

hij al minstens één Furby om zeep heeft
geholpen. Eens in de twee dagen komt de

scheepskrant uh, waarin verhalen staan
over het leven aan boord en daarbuiten.
De laatste pagina is normaal gesproken

een pin-up, maar voor het vrouwelijk
bezoek aangepast en nu prijkt daar een

keurige cartoon.
Ook wordt verteld dat iedereen op het

schip een bijnaam heeft, niemand wordt
bij zijn eigen naam aangesproken.
Zo wordt John Jacobs ‘Pim’ genoemd,
naar de pianist. Vincent heet ‘Rik’, naar

een bemanningslid dat net van boord
ging toen hij erbij kwam. Verder loopt er

een ‘Puic’ rond, die niet al te groot is, en
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““Barometers oplijnen!”... “Boven torenluik gesloten!”... “Rust in de centrale!”.

Opperste concentratie in de commandoruimte. Met drie luide claxons duikt de
20

Hr.Ms. de Walrus vervolgens onder in de golven van het Engelse Kanaal. Door Suzanne Stam
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situatie van de boot is bereikt als deze
‘zweeft’, als het gewicht van de boot gelijk

is aan de opwaartse kracht van het water.
Deze toestand wordt bereikt met de ‘trim-
tanks’. Hier wordt water uit gepompt of
toegelaten als de boot te zwaar of te licht

is, ook wel ‘trimmen’ genoemd.
De voortstuwingsenergie wordt betrokken
uit diesels of grote batterijen. De schroef

wordt aangedreven door een hoofdelectro
motor. De batterijen dienen zo nu en dan
opgeladen worden. Dit gebeurt met de
dieselgeneratoren. Als de boot boven

water is, kan dit altijd maar onder water is
hiervoor een ‘snuiversysteem’ nodig.

Via dit systeem kan vlak onder de opper
vlakte varend, via een opgestoken mast
lucht worden toegelaten en uitlaatgassen
van de diesels worden uitgeblazen.

Dit wordt ‘snuiveren’ genoemd’.

1 ndexen
Terug naar de oefening. Inmiddels is de
Hr.Ms. Willem van der Zaan geraakt, ook

een Turks fregat en de Engelse HM5.

Cuniberland zijn uitge
schakeld. Opeens
klinken er vier doffe

knallen. “Dat zijn
signaalgranaten

die in het water
worden gegooid.

Die vier geven

aan dat de
oefening
opnieuw

- begint”,
legt

com
man

dant

De
Groot

uit De boot gaat
naar 51 meter diepte. “Er

liggen hier veel wrakken op de

bodem, ze zijn hier druk bezig geweest

tijdens de oorlog. Dat is dus uitkijken
geblazen. Hoe diep de boot kan? Haha,

laten we maar zeggen meer dan 300

meter”. Een tijdje later klinkt er weer een
doffe knal. De Walrus is geraakt! De
Engelse seaking helicopter die de Walrus
uitschakelde, zoekt contact en roept hem
naar boven om te waarschuwen. In de

buurt vaart een vissersbootje. Dat kan
gevaarlijk zijn voor zowel De Walrus als

de vissersboot. “De netten die vissersbo
ten uithangen, kunnen soms tot op de
bodem komen. Wij kunnen die netten

niet zien. Een paar jaar geleden heeft een
Engelse sub zo een vissersboot naar bene
den getrokken. Nu zijn ze daar dus erg
voorzichtig mee geworden”, vertelt oudste
officier LTZ2Oc Harold Liebregs.

De oefening met de andere marines mag
over zijn voor vandaag, het ‘indexen’ niet.
Schipper SMJRODOPS Erik Wijngaard: “Met

indexen bedoelen we het oefenen van het
eigen personeel. We trainen in het
omgaan met operationele beperkingen.

Zo doen we bijvoorbeeld alsof er ergens

een lek in een leiding is. De bemanning
moet dan flexibele oplossingen voor dat
probleem zien te vinden. Dat vergt vooral

veel denkwerk”. Wijngaard is met zijn 37
jaar al bijna een ‘oude rot’ aan boord.
Sinds 1981 vaart hij op een onderzeeboot.

“Op een onderzeeboot dien je tot je 4?
jaar omdat de leefomstandigheden zwaar
der zijn. Maar zolang ik mijn bedje op

vier hoog in kan, is er niets aan de hand.

Als de operationele leeftijd niet omhoog
gaat, hoef ik dus nog maar vier jaar. Ik
ben met de onderzeeboot opgegroeid, op

mijn 18e kwam ik erbij. Je hebt wel meer
privacy dan vroeger. Iedereen heeft nu

zijn eigen bed. Vroeger moest je ze delen
en stapte je in een voorverwarmd bedje.
Het thuisfront is er aan gewend dat ik

altijd van huis ben. We hebben meer en
makkelijker contact Ik bel in elke haven

en dat e-mailen is helemaal ideaal”.
Wijngaard hoopt na zijn onderwatertijd

gemaakt worden”. De Groot legt uit waar
om hij in sinds 1985 bij de onderzee

dienst zit en daar geen enkele dag spijt
van gehad heeft: “Voor mijzelf is dat het
carrièrepad dat je volgt, een snelle opeen
volging van functies en op jonge leeftijd al
veel verantwoordelijkheid. Op de boot
heerst de ultieme teamgeest. Wij zijn bij

uitstek een eenheid waar elk radertje, hoe
klein ook, belangrijk is. Als je er één weg-
haalt, gaat het mis. Iedereen moet de wer

king van het schip weten, hoe de syste
men en noodsystemen werken. Een hof-
meester bijvoorbeeld, is geen hofmeester

geworden omdat hij zo technisch is. Toch
moet hij de spanningsveldsystemen ken
nen. Dat is enorm moeilijk en hard Ieren
voor zo’n jongen. Op de boot is iedereen

erg betrokken bij elkaar, je kan je ogen
niet sluiten voor het werk van anderen.

We zijn een hele open gemeenschap naar
elkaar toe. Voor het thuisfront is het soms
best moeilijk dat we zo lang van huis zijn.

Ik heb drie kinderen, de vierde is op weg.
Mijn vrouw staat er vaak alleen voor, dat
vergt wel wat van haar”.

Saté-tjes

De oefening is inmiddels afgelopen, de
kok komt met saté-tjes rond. Het lijkt de

commandant wel leuk als het bezoek aan
boord het roer ovemeemt. Dat zorgt voor

veel hilariteit onder de bemanning, van
beneden komen ze zelfs kijken. Eén
bemanningslid hijst zich zelf in een ont

snappingspak want ‘een vrouw aan het
roer, boot naar z’n moer’, luidt het gezeg

de hier. De volgende ochtend worden de
gasten wakker in de boegbuiskamer, in de
torpedobedjes. In de onderste twee tor

pedobuizen zijn drie bedjes gemaakt, spe
sing ciaal voor ‘opstappers’ (gasten). Een
moet Nederlandse uitvinding die een compli

Commandant luitenant ter zee Herman de Groot
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mentje verdient, want ook al moet je je
benen zowat in je nek leggen om erin te
komen, het slaapt lekker mits de boot niet
te hard te keer gaat. Het indexen gaat
gewoon door. Ergens in het schip is een
lek geconstateerd dat gemaakt moet wor

den. Na de lunch, patat met slavinken en
kippensoep, gaat alles weer verder.
“Brand, brand! Brand in de machineka
mer!!!”, klinkt het plotseling door het hele

boot. In het cafworden de peuken uitge
drulct, het gordijntje opengerukt en vlie
gensvlug springt iedereen over de ban
ken. Mannen met een blustaak haasten

zich naar de plek des onheils en de rest
verzamelt zich in de boegbuiskamer.
Mannen in onderbroek en met de slaap

nog in hun ogen gaan gapend zitten.
Amper 7 minuten later wordt daar de
bodycount gedaan. “Linssen?”, klinkt het

“Ja!”. “Stam?”. Ook die is er: “Ja!”. Als het
sein ‘brand meester’ is gegeven, keert

iedereen weer terug naar zijn plek. “De
brandoefening is goed verlopen, klinkt
het door de intercom”. Mooi, dan kan

bakker ‘Kees’ Ben Diekema, 21 jaar, weer
langskomen met de appelfiappen. Nadat

de drie vrouwen de boot ‘er uit hebben
geblazen’, (oftewel naar boven hebben
gebracht, met ondergetekende op de
onderwaterpositie met de ballasttanks

onder haar hoede) en klaar staan om van
boord te gaan, zegt hij: “Jammer dat jullie

weer weggaan. Van mij mogen er wel
vaker vrouwen aan boord komen. Dat is

toch best gezellig!”
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Bovenste rij van links naar rechts: Bakker ‘Kees’ Ben Diekema, stuurboordzijde van de co
mandocent rale, matroos TO Emiel Mensinga nooit zijn trui, matroos oom’s John Jacobs
MJR000P5 Erik Wijngoard en een matroos die zijn takenboek invult.

Links ‘Puk’ en de Furby
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een ‘Bffly’, die naar Bffly Turf is ver
noemd. Anonieme bronnen melden dat

ook de commandant een bijnaam heeft:
‘Steekneus’ of ‘EI Punaise’.

Na het avondeten begint de oefening.
Overal in de boot gaat het normale licht
uit en springt de rode verlichting aan. De

boot vaart op periscoopdiepte. Comman
dant De Groot roept: “Voorperiscoop op!”.
De periscoop komt omhoog en De Groot

kijkt erin terwijl hij snel een rondje van
360 graden maakt. Dan gaat de periscoop
weer omlaag. “Over onze stuurboordzijde

zit de Hr.Ms. Willem van der Zaan”. Dan
daalt de boot weer naar af naar de diepte.
Dat gaat als volgt: De onderzeeboot heeft
aan de buitenkant hoofdballasttanks.

Boven water zijn deze gevuld met
lucht, om onder water te gaan
worden deze gevuld met
zeewater.

De ideale
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Bovenste foto: De Wolrus in vol ornaat.
Onder Tijdens de brondoefening.

op een walfunctie. “Op zo’n grijze-boven
waterboot lijkt me niks”.

Ook commandant De Groot (36) is niet
meer een van de jongste aan boord. Dit is
zijn tweede commando, dat tot deze
zomer duurt. Zijn aflossing is nog niet

geregeld. “Mijn aflosser zit nog in oplei
ding. Eind juni moet hij klaar zijn en sla

gen. Als dat niet gebeurt, kan ik nog een
jaar doorvaren ofwordt er iemand anders
teruggehaald. De minst pijnlijke beslis
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De onderwaterpositte in de commandocentrale
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