
Gezon ken Neder landse onderzeeboten in WOII
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De aankomst van Hr.Ms. K.XVI in Nederlands-Indië in 1935. De vader van Katja Boonstra moet tussen de rij mannen staan, maar is voor haar onherkenbaar. Foto Ministerie van Defensie

Alleen on der zeeër O13 is n og zoek
Van onze verslaggever
Noël van Bemmel

AMSTERDAM Nog één onderzeeër
resteert in de zoektocht naar Neder-
landse duikboten die verdwenen tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Met
de vondst vandeK16 voorde kust van
Borneo, afgelopen weekend, beves-
tigd in een marinebrief aan alle na-
bestaanden, blijft alleen de O13 over.
Die verdween in 1940,met 34 beman-
ningsleden, ergens op de Noordzee.
‘Wij vinden het belangrijk de exac-

te locatie te weten’, zegt Kapitein ter
Zee Marc Elsensohn. De comman-

dant van de Nederlandse Onderzee-
dienst is nauwbetrokken bij de zoek-
tocht. ‘Dan hebben we een plek voor
een laatste eerbetoon. De nabestaan-
den vinden dat belangrijk en wij
ook.’ Bovendien, stelt Elsensohn, wil
de marine om historische redenen
wetenwat er gebeurd kan zijn. Voor-
al van de O13 die na haar vertrek uit
Dundee zomaar verdween.
‘De marine is de O13 nooit verge-

ten. Bij het plannen van oefeningen
houden we rekening met kansrijke
locaties om de sonar te gebruiken.’
Elsensohn denkt dat de onderzeeër
in het Noorse deel van de Noordzee

ligt, op circa zestig meter diepte. Hij
hoopt op meer gegevens van olie-
maatschappijen en windmolenpark-
bouwers. ‘Lastig, ze noemen veel in-
formatie commercieel geheim.’
Nederland begon WOII met een

vloot van 26 onderzeeërs. Een deel
werd ingepikt door de Duitsers, een
deel vocht door vanuit Engelse of
Australische havens. Zes boten zon-
ken tijdens gevechtspatrouilles, een
zevende werd gebombardeerd in de
haven van Soerabaja. Na de oorlog
ontving de Onderzeedienst een col-
lectieve Willemsorde voor haar inzet
tegen de Duitse en Japanse vloot.


