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Sinds 2019 werkt Peter Penders als suppoost bij het Marinemuseum en ontvangt en 

begeleidt daar op de onderzeeboot de Tonijn de gasten die van heinde en ver, al dan niet 

op doorreis, een bezoek brengen aan het Marinemuseum. 

 

Zijn militaire loopbaan bij de Koninklijke Marine begon 6 augustus 1979. Als 17-jarige 

Maastrichtse jongen meldde hij zich bij de poort van Willemsoord voor de EMV (6 weken 

Eerste Militaire Vorming). Als ODOPS meldde hij zich vervolgens op de operationele 

school voor de eerste vakopleiding. Tijdens deze opleiding kwam zijn mentor de klas 

binnen, een zestal namen werden opgenoemd, aangevuld met de opmerking: “Keuren 

onderzeedienst”. Eind 1980 rouleerde hij in op Hr.Ms.Tonijn, zijn eerste onderzeeboot! 

Zijn eerste reis, de eerste keer onderwater, de eerste keer snuiveren, de eerste keer een 

diepduik. Begrippen en gebeurtenissen die geen verdere uitleg nodig hebben, jullie weten 

precies waar hij het over heeft. In zijn tijd bij de onderzeedienst voer hij ook nog op 

Hr.Ms. Tijgerhaai, Hr.Ms. Zwaardvis en Hr.Ms. Dolfijn (Walrus klasse). 

 
 

Buiten plaatsingen op onderzeeboten heeft hij ook mogen dienen op diverse 

bovenwaterschepen, als OB-teamleider op Hr.Ms. Tromp, op Hr.Ms. de Ruyter en als 

ACCO op Hr.Ms. Philips van Almonde. Mooie reizen gemaakt naar o.a. Rio de Janeiro, 

Venezuela, de West, Amerikaanse oostkust, Seychellen en Mauritius.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Een mooie ervaring was het om zo’n 125 uur als aspirant sensoroperator te mogen 

vliegen in de Lynx helikopter. 

 
In 2002 kreeg zijn loopbaan een bijzondere wending. Hij kreeg een functie binnen de 

MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst). De eerste twee jaar als Maritiem 

Analist. Tijdens deze functie is hij ruim vier maanden uitgezonden geweest naar Iraq als 

datamanager. Hij was gestationeerd op het internationale HQ (Basra Airport). Daar 

verzamelde hij inlichtingen en gaf Intel briefings in alle area’s waar NL-militairen actief 

waren. Een hele bijzondere ervaring. Na terugkomst in NL (April 2004) kreeg hij een 

nieuwe functie aangeboden binnen de MIVD. Satelite Imagery Analist. Met behulp van 

Satellietbeelden een analyse maken van risicogebieden over de hele wereld. Dit heeft hij 

tot eind 2009 gedaan. 

 

Zijn laatste functie als militair was Opkomst onderofficier bij de EMMV. Hij mocht jonge 

mensen begeleiden die ervoor kozen het uniform te willen dragen. Wat heeft hij genoten 

van deze jonge mensen. Hij heeft daar geleerd dat wat je oprecht geeft, je ook oprecht 

terugkrijgt. 

27 Februari 2013 reed hij de poort van MK Erfprins uit. Hij is in die 34 jaar Koninklijke 

Marine een rijk mens geworden. Het uniform trek je uit, maar de herinneringen blijven. 

Hij kijkt er met heel veel plezier en voldoening op terug. Van medio 2014 tot 2019 heeft 

hij gewerkt als conciërge op het ROC kop Noord-Holland. Een leuke, best wel intensieve 

baan maar hij bleef er jong bij. Hij ondervindt veel plezier in het suppoosten op de 

Tonijn. Zijn eerste onderzeeboot.  

 



Tegenwoordig alleen in de weekenden gezien zijn werkzaamheden als recruiter. In de 

praktijk blijkt dat beide functies veel raakgebieden hebben en perfect in elkaars 

verlengde liggen. Maar hoe geweldig was het om per 1 oktober weer die Moormanbrug 

over te gaan. Als burgermedewerker bij Defensie, maar wat voor hem nog veel 

belangrijker was, als recruiter bij de Onderzeedienst.  

In vele opzichten een gevoel van die cirkel die rond was. 

 

 

Maar goed, de cirkel is nog niet rond, er wacht nog een hele uitdagende taak waar hij 

heel veel zin in heeft. Hij is ervan overtuigd dat er een ommekeer gaat komen.  

In de drie maanden die hij inmiddels bij de Onderzeedienst rondloopt heeft hij veel 

medewerking mogen ervaren. Matrozen en korporaals aan boord die het leuk vinden om 

hem te assisteren bij het werven van nieuwe collega’s. Officieren die hem ondersteunen 

op het KIM. De instructeurs van de Guardian Submarine trainer en de POWCT, niets is 

hen te veel en hij kan rekenen op hun hartelijke ontvangst en medewerking. Hij 

realiseert zich als geen ander dat niet zijn verhaal maar juist hun expertise cruciaal is bij 

het enthousiast en geïnteresseerd krijgen van de “broodnodige” nieuwe collega’s.  

Hij wil graag afsluiten met een passende beeldspraak: “We worstelen en dreigen boven 

te komen”, maar met jullie hulp gaan we weer 10 voorover naar de beste operationele 

diepte. Daar waar we thuishoren en waar we op ons best zijn!!”.  

Het moge duidelijk zijn dat hij veel vertrouwen heeft in de Onderzeedienst, het 

Marinemuseum en de toekomst.  

Met vriendelijke groet, 

Peter Penders, 

Recruiter Onderzeedienst en vrijwilliger Marinemuseum 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

 


