
Komsomolets 

 

Het verhaal van de meest spectaculaire engineering opdracht ooit voor Gusto begon 

op 9 April 1989 toen ik werd opgebeld door Dies McIntosh, directeur van De Regt 

Special Cables met twee vragen: “heb jij gelezen over de ramp met die Russische 

kernonderzeeër in de Barentz zee en kunnen we die lichten met die Twaron kabels 

van ons?”  Het antwoord was natuurlijk: “ Ja,maar ik moet eerst even uitzoeken wat 

dit object weegt”. Dus Lex Binee gebeld, die in zijn RDM-tijd in die branche 

werkzaam was en via NAVO vriendjes meldde dat het een  zeer geavanceerde 

nucleair aangedreven tactische onderzeeër is,waarvan er twee bestaan. Het gewicht 

werd opgegeven als 6000 ton en het schip ligt op1680 meter diepte. 

We hebben daarop een voorontwerp gemaakt en er werd een vergadering belegd, 

waarin ook AKZO met een zware afvaardiging aanwezig was. Het werd al snel 

duidelijk uitgelegd waarom: In twintig jaar productie was door Dupont Kevlar en 

AKZO Twaron samen ongeveer 2000 ton aramide geleverd en hier hadden wij 

volgens een eerste ruwe schatting 550 ton uitgerekend!                                             

In deze eerste vergadering werden twee belangrijke besluiten genomen: Gusto zou 

een echte berger, Smit Internationale, benaderen. En op mijn vraag aan wie we ons 

ontwerp zouden presenteren had Dick Broekmeyer, de overall AKZO Twaron Project 

Manager, een briljante oplossing: Ik vraag het wel aan Hans van den Broek, nu 

Minister van Buitenlandse Zaken, maar voorheen Verkoper bij AKZO Twaron. Deze 

kwam korte tijd met een nog mooiere oplossing: Ruud Lubbers zou de 

aanbevelingsbrief schrijven naar Vice-President Ryshkov van de USSR. 

Smit Internationale was ook enthousiast en vaardigde Klaas Reinigert af naar ons 

clubje. En vervolgens werd NDOC (Netherlands Deep Ocean Consortium) opgericht. 

In de Gusto ontwerpgroep werd een “very basic design” van een catamaran met twee 

hijsportalen en lierwerken met een hijsvermogen van 3000 ton ontworpen. De 

onderzeeër werd opgepakt met twee reuzen grijpers volgens het principe van een 

zakkentang. Vervolgens werd een presentatie voorbereid voor een bezoek aan een 

nog onbekende Russische instantie.   

Tot onze grote verrassing kwam het antwoord al binnen zes weken, met een 

uitnodiging voor een presentatie, te houden in Moskou. Bij deze presentatie bestond 

de Russische delegatie uit twee partijen, regeringsvertegenwoordigers en directie en 

technici van bureau Rubin, de ontwerpers van de Komsomolets. Onze presentatie en 

de staat van dienst van de bedrijven achter NDOC maakte een zodanig goede indruk 

op de Russen dat we gevraagd werden een offerte in te dienen voor de berging van 

de onderzeeër. 



Uiteraard konden we aanvankelijk alleen een ruwe richtprijs indiceren, maar daarop 

werden we uitgenodigd door Rubin in Leningrad voor een vergadering met hun 

technici onder leiding van de directeur Igor Dimitrievics Spassky, zelf de 

hoofdontwerper van de Komsomolets. Bij deze en de vele volgende vergaderingen 

was altijd een “zampolit” aanwezig, die de Russische politieke belangen moest 

bewaken. Heel opvallend was dat Spassky deze man consequent met de diepste 

minachting behandelde!  

Nog opvallender was dat de Rubin mensen zeer openhartig waren over de 

Komsomolets, waar in de NAVO vrijwel niets van bekend was. Zelfs de eerder 

genoemde twee schepen bleek maar één exemplaar te zijn. De prestaties van de 

Komsomolets waren indrukwekkend: geruisloze snelheid 38 knopen, vluchtsnelheid 

55, maximum duikdiepte 1000m! De romp was titanium met een wanddikte van 115 

mm. ( Voor de huidige engineers met hun favoriete FEM aanpak: in de allereerste 

berekeningen gaf de “ketelformule” 120!)   

De Komsomolets was gezonken als gevolg van een brandje in het achterste 

compartiment. Blussen bleek niet mogelijk en dus werd dit afgesloten om zodanig de 

brand te smoren. Dit bleek niet te werken, doordat doorvoeringen lek raakten en de 

brand zich uitbreidde naar voren. Het schip steeg naar de oppervlakte en de kapitein 

seinde om hulp van de marine. De Russisch regering wilde geen hulp inroepen van 

de Noren gezien de geheime status van de onderzeeër. Er werd een vliegtuig 

gestuurd, waar uit reddingsvesten en -vlotten werden gedropt.                                                                                      

Het weer was slecht met wind, metershoge golven en een paar graden boven nul, 

dus een vlot, enkele meters verwijderd was onbereikbaar, met als triest gevolg het 

verlies van 62 opvarenden! In Rusland staat de marine ver boven de andere 

onderdelen van de krijgsmacht en daarin is de onderzeedienst de top. Dit verklaart 

waarom de publieke opinie niet mals was in de eis om de Komsomolets te bergen 

met de nog in het schip aanwezige overledenen. 

De Rubin mannen meldden dat de reactor op correcte wijze was gestopt, maar nog 

nawarmte produceerde. Ook had de brand de ontploffing veroorzaakt van de 

klassieke torpedo’s in het voorste compartiment met als gevolg een meters groot gat 

in de huid. Volgens de reactordeskundigen was corrosie door cumulatief effect van 

zeewater, warmte en radioactieve straling meer dan de som van de enkele effecten 

met als potentieel gevaar het lek raken van de reactor afscherming, die uit de aard 

van de zaak in onderzeeërs al niet zeer effectief is. Dit verklaarde de urgentie van de 

Russische aanpak.  

Na enkele volgende bezoeken konden we een uitgebreide feasibility study van Dfls 
300.000 uitvoeren. De resultaten werden goed ontvangen, maar in de tussentijd 
hadden de Russische kernfysici proeven gedaan waaruit bleek dat het cumulatieve 
effect niet groot bleek. Dit feit had tot gevolg dat de urgentie niet zeer groot meer was 
en de vraag werd gesteld of er nog alternatieven waren voor onze nieuw te bouwen 
catamaran. De Hermod werd genoemd en wij konden niet anders dan instemmen en 
na overleg met de diverse directies werd NDOC versterkt met Heerema.  



Een engineering studie werd aangeboden voor Dfls 3.000.000. Dit was dé mijlpaal, 
waaruit voor de Russen bleek dat de berging van de Komsomolets een reële 
mogelijkheid werd. Daarop werd ons medegedeeld dat de Russische regering 
voorstelde dat dit contract getekend zou moeten worden in Moskou door de ministers 
van Buitenlandse Zaken van beide landen. Zo vloog de volledige NDOC staf met 
Hans van de Broek in juli 1990 met de regerings F 28 naar Moskou. Voor de lezers, 
die wel eens zakelijk in Moskou in die tijd geweest zijn: het vliegtuig taxiede na de 
landing tot tien meter van het stationsgebouw; we stonden nog niet stil of er sprintte 
een majoor van het Russische leger naar ons toe; nam onze circa twintig paspoorten 
in ontvangst, rende weer weg en was binnen vijf minuten terug met de gestempelde 
exemplaren!   

De volgende middag werd met groot ceremonieel het contract door de excellenties 

van den Broek en Shevernadze getekend, gevolgd door de uitvoerende partijen. 

De engineering werd met veel inbreng van Heerema door Gusto uitgevoerd. De 

resultaten werden ingeleverd in begin 1991 en op basis van deze studie  werd door 

Heerema een begroting gemaakt voor de feitelijke berging. Deze kwam uit op het 

fraaie ronde getal van Dfls 400.000.000.-  

De onderhandelingen voor de berging begonnen voorspoedig, maar gingen 

moeizamer en moeizamer, toen het risico van nucleaire vervuiling van de Barentz 

zee ter tafel kwam. NDOC werd vertegenwoordigd door een onbuigzame Shell 

advocaat, die volhield: het is jullie onderzeeër, waarop de Russen stelden: jullie 

hijsen haar op! Dit vertraagde de onderhandelingen, terwijl de gelden uit 

buitenlandse leveringen, o.a. een onderzeeër aan India al gealloceerd waren; en wel 

tot lente 1991. 

Dit bleek uiteindelijk het einde van dit mooie project, want de Russische ingenieurs 

schatten het risico van spoedige vervuiling op de bodem lager in en de Russische 

regering onder Gorbatsjov stond op instorten en kon de 400 miljoen beter besteden! 

Om met J.D.Bax te spreken: ‘Einde Oefening’   


