
Gestolen model onderzeeboot O19 duikt op als replica     
’Actie Traditiekamer Onderzeedienst herstelt gat in onze collectie’ 
  

 
Het nieuwe schaalmodel van de O19.                                                                                  Foto Traka                                                 

 
Het na diefstal verloren gegane model van onderzeeboot O19 is door een actie van 
de Traditiekamer weer opgedoken. De commandant Onderzeedienst nam een replica 
van de vermaarde boot op 15 oktober j.l. in ontvangst. De mini-O19 is gemaakt door 
de modelbouwers Jaap Woort en Seraya Prudon. 
 
Het nieuwe model mag er wezen. De mannen van de Traditiekamer, glommen van 
plezier bij de overhandiging van het groen-rode schaalmodel aan kapitein ter zee 
Jeroen van Zanten die nu aan het hoofd van de Onderzeedienst staat. 
 

 
          De beide modelbouwers met de commandant OZD  kapitein ter zee Jeroen van Zanten. 

 

Het model van Hr.Ms. onderzeeboot-mijnenlegger O19 is terug op haar basis, 
constateerden de aanwezigen bij de ceremonie. 



Het is de gewoonte dat een scheepswerf een model van een te bouwen schip laat 

maken, een zgn “werfmodel”. De opdrachtgever krijgt dan niet alleen een idee hoe 

het schip er uit zal gaan zien maar ook als presentatie voor eventuele meerdere 

opdrachten (PR).  Zo ook voor de O 19 werd zo’n model gebouwd.  De O 19 was een 

onderzeeboot/mijnenlegger en had nog een zusterschip, de O 20. De beide boten 

waren voor hun tijd (1939) de beste boten die op onderzeeboottechniek te vinden 

waren. Ontworpen door ir. G. de Rooy en gebouwd te Wilton-Fijenoord te Schiedam. 

Kiel van de O 19 werd gelegd op 15 juni 1936, te watergelaten op 22 september 

1939 (doopster was mevrouw A.Th. M. van Dongen-Guth). Op 6 februari 1939 werd 

er begonnen met de proefvaarten. Ivm met de gespannen internationale toestand 

werden deze op 14 april 1939 afgebroken en ging de boot terug naar de werf 

teneinde in versneld tempo te worden gereed gemaakt voor de dienst. De boot had 

een lengte 80,7 meter oa., breed 7,41 meter en had een diepgang van 3,87 meter. 

De tonnage was 1145 ton boven-  en 1561 ton onderwater. De motoren bestonden 

uit 2 Sulzer diesels voor boven water vaart en 2 elektromotoren (Slikkerveer) voor de 

onder water vaart. Deze leverden een snelheid van 19,5 knopen boven-  en 9 

knopen onder- water op. De boot had een duikdiepte van 80-100 meter. Had een 

bemanning van 40-55 opvarende (afhankelijk van de situatie waar de boot zich vond, 

vredes/oorlogstijd). Had voor een onderzeeboot een grote/zware bewapening; 4 

boegbuizen van 53,3 cm, 2 hekbuizen van 53 cm en 2 buizen midscheeps ook van 

53 cm. (totaal 14 torpedo’s aan boord). Een dekkanon van 8,8 cm en twee 40 mm 

mitrailleurs (Bofors), deze waren ingebouwd en konden hydraulisch omhoog 

gebracht worden. Tevens was er nog op de brug een mitrailleur van 12,7 mm 

geplaatst. Verder had de boot aan beide zijde 10 mijnenkokers waar totaal 40 mijnen 

in geplaatst konden worden. Ongeveer 60% van de romp was niet geklonken maar 

gelast. Hierin was Wilton-Feyenoord zijn tijd ver vooruit. Door deze toepassing en het 

gebruik van hydrauliek, niet alleen het geschut maar ook voor de duikroeren, 

periscopen, ankers en de mijnenwerp-installatie, was de boot geruislozer. Door dat er 

gelast werd (gewichtsvermindering) konden er ook zwaardere motoren geplaatst 

worden. De allernieuwste geruispeiler, echolood en andere technische apparaten 

waren in de boot geplaatst. Tevens was de boot uitgerust met een snuiverinstallatie, 

ontworpen door twee Nederlandse marineofficieren, een unicum. Hiermee kon met 

de dieselmotoren onderwater, op periscoopdiepte, varen. De O 19 was de eerste 

onderzeeboot ter wereld die met zo’n installatie was uitgerust.  Op 3 juli 1939 werd 

ze in dienst gesteld. Op 25 juli 1939 vertrok de boot onder commando van ltz1 K. van 

Dongen naar Nederlands-Indië. Gedurende de oorlog heeft de boot zowel in 

Nederlands-Indië als Europese wateren dienstgedaan waarbij zij, onder verschillende 

commandanten, 7 oorlogspatrouilles heeft gemaakt en hierbij diverse vijandelijke 

schepen tot zinken gebracht cq beschadigd (11). Een maand voor het beëindigen 

van de Tweede Wereldoorlog, strandde de boot op Ladd Rif (dit rif was niet vermeld 

op de aanwezige zeekaart aan boord) en is na een paar vruchteloze pogingen om 

het schip te redden, door de bemanning en de ter assistentie toegesnelde 

Amerikaanse onderzeeboot (USS COD) door springstof, geschut en torpedoschoten 

op 8 juli 1945 vernietigd. De bemanning overleefde allen de oorlog (bron: Monografie 

Nederlandse onderzeeboten Hr.Ms. O 19, Traditiekamer OZD, 2018). 

 



Het ‘werf’-model: Het eerste model was, zoals we kunnen nagaan, reeds vroeg bij 

de onderzeedienst terecht gekomen en heeft na een aantal verhuizingen over 

diverse locaties in verschillende ruimtes gestaan. Bij de viering van 90 jaar 

Onderzeedienst (2006) was het model bij de ingang van de tent, welke achter het 

gebouw Waalhaven op Steiger 19 neergezet was voor samenkomst, viering en boek-

presentatie, ter ondersteuning, met ander objecten, over de geschiedenis van de 

onderzeedienst tentoongesteld. Bij het opruimen van de tentoonstelling bleek het 

model verdwenen te zijn. Meegenomen door onverlaten! Via oproepen in diverse 

Marine-periodieken is hier aandacht aangegeven en er is zelfs, door een particulier, 

een beloning van 1000 euro uitgeloofd, maar alle pogingen bleken vruchteloos. 

Uiteindelijk is er aangifte van diefstal gedaan. De bemanning van TRAKA hoopte op 

een wonder dat uiteindelijk toch ooit iemand het model bovenwater zou brengen. 5 

Jaar geleden heeft TRAKA begrepen dat het model niet meer terugkomt en  is toen 

de gedachte ontstaan om een nieuw model te laten maken. Na verschillende 

modelbouwers benaderd te hebben begreep TRAKA dat het bouwen van een model, 

schaal 1:100, tussen de 7500 en 12000 euro zou gaan kosten. Dit ging de vlooienpot 

van TRAKA zwaar te boven. Naar aanleiding van een kranten artikel in het Noord 

Hollands Dagblad over één van de beste modelbouwers van Europa de heer Jaap 

Wort uit Den Helder heeft TRAKA deze modelbouwerbouwer benaderd en hij stelde 

voor het model te bouwen. Over de prijs hoefde TRAKA zich geen zorgen te maken. 

Het geld komt later wel en daar komen wij wel uit, maak je maar geen zorgen!         

Hij wilde wel op de Marinedagen in de OZD  tent staan om zijn kunnen en naam te 

presenteren. Na toelevering van bouwtekeningen, foto’s ed. is hij aan de slag 

gegaan. De belofte dat het ongeveer een jaar zou duren stelde de TRAKA hoopvol.  

Ondertussen was TRAKA gestart met fondsverwerving en mondjesmaat kwam er 

geld in kas. Kleine en maar ook iets grotere bedragen van o.a. diverse oud-

opvarenden/familieleden, geïnteresseerde en officieren die met FLO gingen en hun 

geldelijk afscheidscadeau beschikbaar stelde. Zelf een Rotaryclub uit IJmuiden 

doneerden. Op de valreep schonk ook de organisatie Marinekalender uit 

Julianadorp-Zuid een groot bedrag. De kas vulde maar het was nog lang niet 

genoeg, er kon nog best wat meer bij. Maar ‘alles sal reg kom’ en met dit vertrouwen 

heeft TRAKA de opdracht gegeven voor het bouwen van het model. De bouw is niet 

gemakkelijk gegaan, de modelbouwer had te kampen met diverse rampen; overlijden 

van echtgenoot, ernstige ziektes en familieaangelegenheden en dit alles is de 

oorzaak dat het model pas in juni 2021 afgeleverd kon worden aan de TRAKA.    

Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn en het geeft voldoening aan de 

bemanning van de TRAKA; ze zijn er trots op en wanneer het model straks in de 

ruimte van de Onderzeedienst Traditiekamer op Steiger 19 staat, het allen zullen 

hebben ervaren dat n.l. met geduld, begrip en inzet, ondanks alle tegenslagen, iets 

‘Groots Verricht’ werd. Het model is weer terug op de basis. 

Met blijde groet namens de medewerkers van de Traditiekamer Onderzeedienst, 

Gerard Horneman, Ron vd Broek, Johan Kragten en Frans C.Klut 


