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in de jaren 20

Koningin Regentesklasse Hr.Ms. De Ruyter
Pantserschip. 1902-1923

Zoals het was
in de jaren 20

Zeven Provinciënklasse Zr.Ms. De Ruyter
Luchtcommandofregat. 2004-heden



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 30 6 13 20 27
di 31 7 14 21 28
wo 1 8 15 22 29
do 2 9 16 23 30
vr 3 10 17 24 31
za 4 11 18 25 1

zo 5 12 19 26 2

wk 1 2  3  4 5   

Nieuwjaarsdag

19 jan. Prinses Margriet (1943) / 31 jan. Prinses Beatrix (1938)

Het verhaal van de geschuts-
bemanning in Fort Pannerden en 
de kanonneerboot Hr.Ms. Braga 
vindt u op de achterzijde

Op 10 mei 1940 viel Nazi Duitsland Nederland binnen. Commandant van Fort Pannerden, kapitein G.W. Wester-
veld, roept zijn troepen in staat van alarm. Hij is zich volledig bewust van het belang van zijn vesting. Vijandelijke 
ondernemingen te water moeten worden bestreden. Evenals pogingen van de Duitsers om het Pannerdens Kanaal 
af te dammen. Pogingen die tot doel hebben de Nederlanders de mogelijkheid te ontnemen om het voorterrein van 
Grebbelinie en Vesting Holland blank te zetten. Ten behoeve van deze taken beschikte Westerveld binnen het fort 
over tientallen infanteristen en marine-militairen. 
Het marinepersoneel was belast met het bedienen van de twee marine kustkanons van 7,5 cm kaliber. Het geschut 
wees dreigend met zijn lopen in de richting van de Rijn-Waal splitsing.

De rol van de Koninklijke Marine nabij en in Fort Pannerden

januari
2020



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 27 3 10 17 24
di 28 4 11 18 25
wo 29 5 12 19 26
do 30 6 13 20 27
vr 31 7 14 21 28
za 1 8 15 22 29
zo 2 9 16 23 1
wk 5  6   7  8 9   

In de oorspronkelijke plannen voor 
de inrichting van de Stelling Kornwer-
derzand wilde men geschut van 7,5 
cm plaatsen. Dit geschut verschoot 
brisantgranaten, die met een be-
hoorlijke kromme baan naar het doel 
werden geschoten.
Omdat de legers steeds meer ge-
motiseerd raakten werd de behoefte 
aan geschut om rijdende doelen te 
bevuren steeds groter.
Uiteindelijk werd besloten om de 
Stelling Kornwerderzand uit te rusten 
met geschut van 5 cm, dat een vlak-
kere kogelbaan had dan de 7,5 cm.
Omdat het geschut in de kazemat 
bevestigd was aan een stalen front-
plaat en de loop door een kleine ope-
ning stak, was de evaluatie begrensd 
tot 8° en kon het de Friese kust net 
niet bereiken.

Kanonneerboot Hr.Ms. Brinio

Stelling Kornwerderzand

februari
2020



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 24 2 9 16 23 30
di 25 3 10 17 24 31
wo 26 4 11 18 25 1

do 27 5 12 19 26 2

vr 28 6 13 20 27 3

za 29 7 14 21 28 4

zo 1 8 15 22 29 5

wk 9  10  11  12 13    14

Schroefstoomschip der vierde klasse
Zr.Ms. Bonaire

(1877-1902)

Zomertijd

Zr.Ms. Bonaire was een schroef-
stoomschip der vierde klasse 
van de Koninklijke Marine. 
Ze is het oudte nog bestaande 
Nederlandse marineschip dat in 
Nederland werd gebouwd

Hier een afbeelding van de Bo-
anire naar een olieverfschilderij 
van Durk Monsma.
Het verhaal van het schilderij 
vindt u op de achterzijde

De Bonaire, gezonken op Willemsoord, 2004

Zr.Ms. Bonaire, 1880 op de Maas

Na een jarenlange restauratie en 
als laatste een grote schilderklus is 
de Bonaire in 2019 opengesteld. De 
Bonaire ligt er nu in dok 1 op 
Willemsoord te Den Helder weer als 
nieuw bij.

De eetzaal van de Bonaire
Foto: Marinemuseum

maart
2020



De opbouw van het loodswezen na 1945
Het Loodswezen beschikte na de oorlog nog over dertien 
loodsvaartuigen. Dat bleek niet voldoende te zijn en daar-
om werden zeven nieuwe schepen besteld bij de scheeps-
bouwwerf Boele, die de bouw van drie daarvan uitbesteed-
de aan de werf van de Gebr. Pot. MS Castor was het eerste 

schip en naamgeefster in een serie van zeven.

KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 30 6 13 20 27
di 31 7 14 21 28
wo 1 8 15 22 29
do 2 9 16 23 30
vr 3 10 17 24 1

za 4 11 18 25 2

zo 5 12 19 26 3

wk 14  15   16  17 18 

Koningsdag

10 apr. Prinses Ariane (2007) / 27 apr.  Koning Willem-Alexander (1967) / 
30 apr. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven (1939) april

2020

Pasen

Pasen

Van de serie van zeven schepen van de 
Castorklasse werden naast de Castor 
ook de Pollux en Betelgeuze bij  de 
Gebr. Pot gebouwd.
Ze waren uitgerust met een 1x7.6 cm 
kanon en 2x20mm Oerlikons
Meer info op de achterzijde

Goede Vrijdag

Castorklasse loodsvaartuigen



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 27 4 11 18 25
di 28 5 12 19 26
wo 29 6 13 20 27
do 30 7 14 21 28
vr 1 8 15 22 29
za 2 9 16 23 30
zo 3 10 17 24 31
wk 18   19  20 21 22   

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag

17 mei  Koningin Máxima (1971) / 25 mei  Prinses Laurentien (1966)

Hemelvaartsdag

Dagritme aan boord van de ‘Buffel’

Pinkstern

Zr.Ms. Buffel A884 als ramschip

De Buffel als logementsschip

De historie van het ramtorenschip De 
Buffel
In 1868/78 werden voor verdediging 
4 ramtorenschepen, 13 monitors en 29 
kanonneerboten gebouwd. De ram-
torenschepen werden later als pantser-
schepen geclassificeerd.
Hr.Ms. Buffel (naamsein A884 ex. 
HW12), gebouwd 1868 in Glasgow,  
werd met Hr.Ms. Schorpioen, in 1896 
omgebouwd tot logementsschip; beide 
overleefden de Tweede Wereldoorlog 
en bestaan nog als museumschepen 
en zijn resp. in Hellevoetsluis en Den 
Helder te bezichtigen.
1894: De Buffel wordt  logementsschip 
kwartiermeesteropleidingen in 
Hellevoetsluis.
1896 tot 1979: achtereenvolgens loge-
mentsschip matrozen in Hellevoet-
sluis, bij Onderzeedienst Rotterdam, 
TOKM Amsterdam, Commandant 
Marine Den Helder.
In 1973 afgevoerd van de sterkte en 
overgedragen aan Domeinen.
1979-2012: afgemeerd in de 
Leuvehaven Rotterdam en ingericht 
als museumschip bij het Maritiem 
Museum. Meer dan 3½ miljoen be-
zoekers bezochten in die periode het 
schip.
2018: Op 10 maart 2018 in eigendom 
overgedragen aan Stichting Ramtoren-
schip Buffel in Hellevoetsluis, waar het 
schip nu ligt.

Op de achterzijde van dit blad het verhaal 
van de dagelijkse gang van zaken bij de 
opleiding op De Buffel.

mei
2020



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 1 8 15 22 29
di 2 9 16 23 30
wo 3 10 17 24 1

do 4 11 18 25 2

vr 5 12 19 26 3

za 6 13 20 27 4

zo 7 14 21 28 5
wk 23  24  25 26  27  

26 juni  Prinses Alexia (2005) juni
2020

De forse bezuiniging op defensie in de 
afgelopen decennia hadden ook grote 
gevolgen voor de Marine Luchtvaart-
dienst, die meer dan werd gehalveerd. 

Ondanks vele protesten werden op 15 
januari 2005 de Vliegtuigsquadrons 
320 en 321 uit dienst gesteld (en daar-
mee de Groep Maritieme Patrouille 
vliegtuigen) en op 30 juni werd het 
Marinevliegkamp Valkenburg geslo-
ten. 
Het was wrang dat de 13 Orions (die 
net een kostbare modernisatie had-
den ondergaan moesten worden 
overgedragen aan Duitsland (acht) en 
Portugal (vijf), terwijl de grote Orion-
hangaar nog jarenlang gebruikt zou 
worden voor de uitvoering van de 
musical Soldaat van Oranje, nota bene 
over de belevenissen van een 320-
vlieger in oorlogstijd!

Meer op de achterzijde

Pinksteren

De Marine Luchtvaartdienst Formatievlucht bij de oprichting van 
DHC op 7 juli 2008. Met een  
Alouette, Lynx, Cougar, Bell 412, 
Apache, NH90 en Chinook.

Links: Vreedehal van de Traditie-kamer 
MLD met Seahawk.



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 29 6 13 20 27
di 30 7 14 21 28
wo 1 8 15 22 29
do 2 9 16 23 30
vr 3 10 17 24 31
za 4 11 18 25 1

zo 5 12 19 26 2

wk 27  28   29  30 31  juli
2020

In de tijd dat de O- en de K-klasse 
duikboten rondvoeren over de
wereldzeeën was er nog geen sprake 
van vrouwen aan boord als beman-
ningslid.

De Koninklijke Marine gaat het 
meemaken en de mannen kunnen 
dan een vrouwloze boot alleen nog 
maar zien in films als ‘Das Boot’.
De Koninklijke Marine is namelijk 
begin 2019 begonnen met een proef 
om vrouwen toe te laten tot de
Onderzeedienst.

Vrouwen
bij de

Nederlandse
Onderzeedienst

NH-90 helikopters boven een van de 
onderzeeboten

Zr.Ms. Zeeleeuw laat zich even zien



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 27 3 10 17 24 31
di 28 4 11 18 25 1

wo 29 5 12 19 26 2

do 30 6 13 20 27 3

vr 31 7 14 21 28 4

za 1 8 15 22 29 5

zo 2 9 16 23 30 6

wk 31  32   33  34 35 36

Indië herdenking

In het kader van het M.D.A.P., het Mutual Defence Assistance
Program, werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw een aantal 
schepen aan de Koninklijke Marine overgedragen, maar werden 
tevens gelden beschikbaar gesteld om deze op eigen werven te 

bouwen. Acht ondiepwater mijnenvegers van de Van Straelenklasse 
werden daarop in 1960 voor Amerikaanse rekening op Nederlandse 

scheepsweven gebouwd en aan de Koninklijke Marine overgedragen.
16 ondiepmijnenvegers werden genoemd naar officieren, onder-

officieren en manschappen van de KM die tijdens WO II en geduren-
de politionele acties in vm. Ned.-Indië in 1946 postuum met de 

Militaire Willemsorde of de Bronzen Leeuw waren onderscheiden.

Het verhaal van Hr.Ms. Mahu M880

De MAHU bij de aankomst van Volvo 
Ocean Race 2017 bij Scheveningen

Hr.Ms. Mahu M880 op volle zee

Pieter Mahu als 
vliegtuigmaker bij 
de MLD in Ned.-
Indië. Hij  werd, 
toen sergeant-
vlieger, in 1942 
bij een actie met 
zijn Dornier 24 
neergeschoten.
Meer over hem op 
de achterzijde.

augustus
2020



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 31 7 14 21 28
di 1 8 15 22 29
wo 2 9 16 23 30
do 3 10 17 24 1

vr 4 11 18 25 2

za 5 12 19 26 3

zo 6 13 20 27 4

wk 36  37   38  39 40 

Prinsjesdag

De Bernisse is van oorsprong een 
mijnenveger uit de SPA-klasse van 
de Belgische Zeemacht.
BNS SPA M927 werd gebouw in 
België op de Boelwerf in Temse. 
Zij was één van de houten kust- 
mijnenvegers die na de Tweede 
Wereldoorlog via het MDAP aan Eu-
ropese landen is geschonken om de 
kustwateren mijnenvrij te maken.

De naam m.s. ‘Bernisse’ duikt op in 
2002. Toen de overblijfselen van het 
schip ontdekt werden in Belgë, had 
het nog een andere naam, namelijk 
‘Spa’.

Meer informatie
daarover op de
achterzijde.

AMS BERNISSE, ex. BNS Spa M927

BNS Spa M927 op volle zee

AMS60 Bernisse

september
2020



“

KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 30 7 14 21 28
di 1 8 15 22 29
wo 2 9 16 23 30
do 1 10 17 24 31
vr 2 11 18 25 1

za 3 12 19 26 2

zo 4 13 20 27 3

wk 40   41  42 43 44   
11 okt.  Prins Constantijn (1969)

Lange Jaap is een vuurtoren die ten 
noorden van Fort Kijkduin staat in 
Huisduinen, een dorpje nabij Den 
Helder in Noord-Holland.
Met een hoogte van 63,45 meter 
was de Lange Jaap  uit 1877 de 
hoogste vuurtoren van Nederland, 
maar in 1974 ingehaald door vuur-
toren ‘Kustlicht Maasvlakte’ met 65 
meter

Wintertijd

De Lange Jaap
te Huisduinen

de hoogste vuurtoren
van Nederland

De Lange Jaap op een zonnige dag  (foto Jeffrey Bakker) 

oktober
2020



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

n

ma 26 2 9 16 23 30
di 27 3 10 17 24 1

wo 28 4 11 18 25 2

do 29 5 12 19 26 3

vr 30 6 13 20 27 04

za 31 7 14 21 28 5

zo 1 8 15 22 29 6

wk 44  45   46  47 48   49 

Ons grootste marineschip,
Zr.Ms. Karel Doorman A833
vaart Willemstad binnen

De Mariniers in De West
Na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 

1815 was de staat verantwoordelijk voor de verdediging 
van de overzeese delen.

In 1913 was de voortdurende stationering van een oor-
logsbodem in de Caribische Zee opgeheven, maar na 1915 

werd Curaçao door veel Nederlandse marineschepen
bezocht, waarbij nooit actie nodig was geweest. 

Tijdens de opstand in het Caribisch gebied in 1929 werd 
de torpedobootjager Hr.Ms. Kortenaer met spoed naar de 

Antillen gezonden.
Hr.Ms. Kortenaer

Op de avond van 8 juni 1929, toen 
zich geen oorlogsbodem in de
Curaçaose wateren bevond, had een 
onverwachte overval plaats van het 
Waterfort op Curaçao plaats.
Rafael Simon Urbina overviel met 250 
man Fort Amsterdam.
Daarover meer op de achterzijde.

november
2020



KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN

ma 30 7 14 21 28
di 1 8 15 22 29
wo 2 9 16 23 30
do 3 10 17 24 31
vr 4 11 18 25 1

za 5 12 19 26 2

zo 6 13 20 27 3

wk 49  50  51  52 52   

Kerstmis

Kerstmis

7 dec. Prinses Catharina-Amalia (2003)

Oudjaarsdag

Graag stelllen wij u de Knopenlegger van Julianadorp 
voor: de heer Dick Hollander.

Dick begon op 17-jarige leeftijd werken als matroos bij 
de wilde vaart van KNSM. In 1962 voer hij ter zee met de 

bulkschepen.  

Bij de KNSM kreeg men als matroos een opleiding in 
schiemanswerk. Dick heeft dit direct omarmd als zijn 

hobby die hij met veel vakmanschap en passie ging uit-
oefenen.  Tot 1969 lag zijn hart bij de KNSM. Daarna 

stapte hij over naar het baggerbedrijf.  
Van 1969/’83 werkte hij bij Kon. Boskalis Westminster en 

maakte in 1993 de stap naar baggeraar Blanke.
In 2007 ging op 65-jarige leeftijd met pensioen.

Toen nam het geëxperimenteer met touw zijn loop; 
allengs kwamen er zaken uit zijn handen die de naam 

knoopwerk mochten dragen. Turkse knoop, makkie toch; 
een Allemans eind, model marine of

model koopvaardij, geen probleem. Een oceaanmat, zo 
gemaakt, althans door een vakman, een leek kan alleen 

maar met verbazing toekijken. 

De Knopenlegger

Dick Hollander

De oceaanmat

Baggerdienst

Gereedschap voor de touwwerker

Het jaar loopt ten einde
Een mooiere knoop om 

mee te eindigen is er niet

december
2020

Meer info over de Knopenlegger op 
de achterzijde van het voorblad.



onder het eerste Franse Keizerrijk.
Uiteindelijk werden de Fransen er 
uitgeveegd, het had lang genoeg 
geduurd. Er brak een turbulente tijd 
aan, met wisselende naam voor de 
Nederlanden. Maar op 1 december 
1813 werd prins Willem, nadat hij 
de dag daarvoor in Scheveningen 
was aangekomen, uitgeroepen tot 
soevereine vorst Willem I van het 
Vorstendom der Nederlanden. Tege-
lijk werd de Koninklijke Nederland-
sche Zeemagt opgericht, die vanaf 
1815 ressorteerde onder het Minis-
terie van Marine.
In 1830 ontstaat het Koninkrijk der 
Nederlanden, waar vanaf 1843 tot 
1959 de marine valt onder het Mini-
sterie van Oorlog. In 
1905 wordt de Konink-
lijke Nederlandsche 
Zeemagt de Konink-
lijke Marine en komt de 
kroon op het anker.
Sinds de oprichting van de Marine 
hebben veel gebeurtenissen een ste-
vig stempel op onze huidige marine 
gedrukt. Van het verslaan van de 
Spaanse Armada (1658) tot de Slag 
in de Javazee (1942). En denk ook 
aan de glorieuze overwinningen van

Michiel Adriaenszn. de Ruyter met 
de Tocht naar Chatham in 1667 en 
de Slag bij Etna (1676). 

In de Marinekalender zult u zaken 
aantreffen waarvan u zegt: “dat wist 
ik niet”. Er zijn overigens platforms 
waar u veel kunt lezen en ervaren 
over onze Koninklijke Marine. Het 
platform met de meeste info is 
ONZE VLOOT (http://www. onze-
vloot.weebly.com ,dat wordt dage-
lijks aangevuld, zodat u er ongetwij-
feld vindt wat u interesseert.
Verder kunt u van de onderwerpen 
in de Marinekalender via de link
http://www.k.levendwateralmanak.
nl/  meer info vinden.
Het is van belang de verhalen te 
publiceren. De schepen en de ma-
ritieme geschiedenis te benoemen, 
opdat ze ook gelezen worden door 
de huidige generatie en de opgroei-
ende jeugd. 
Zij zijn de man-
nen/vrouwen die 
er voor zullen 
moeten zorgen  
dat onze maat-
schappij zich ver-
der kan ontplooien 
en wij in vrede 
kunnen leven.

BLAD 0 ACHTERZIJDE VOORBLAD 2020

De Marinekalender
Wat is de link van de Marinekalender met

de Koninklijke Marine?
Kort samengevat: het promoten van onze zeemacht en het leven-

dig houden van het ‘verleden en heden’. Het saamhorigheids-
gevoel bij oud gedienden en de actief dienende marineman/

vrouw koesteren en de jeugd geïnteresseerd laten raken voor 
onze Koninklijke Marine.

De Koninklijker Marine heeft een 
boeiende geschiedenis sinds haar 
oprichting op 8 januari 1488 toen
Keizer Maximiliaan I de Ordonnantie 
op de Admiraliteit uitvaardigde.
Na het ontstaan der zeventien pro- 
vinciën in 1543 werd in 1588 de 
Republiek der Zeven Provinciën 
opgericht.
Met acht soevereine staten: Gronin-
gen, Friesland, Overijssel, Gelder-
land, Utrecht, Holland, Zeeland en 
Drenthe. Vertegenwoordigers van 
deze staten (excl. Drenthe) stuur-
den hun vertegenwoordigers naar de 
Staten-Generaal in Den Haag.
De Staatse Zeemacht in de repu-
bliek van ca. 2½ miljoen inwoners 
begon aan haar opmars naar roem 
en glorie via de VOC, de WIC, en 
de vaart op de Oostzee. Met de 
inzet van de enorme vloot van 2000 
schepen tegenover ogenschijnlijk 
veel sterkere landen als Spanje en 
Engeland; een vloot groter dan die 
van Engeland en Frankrijk samen. 
Voorts hadden we voor die tijd rela-
tief grote geestelijke vrijheid.

De Staatse marine was niet te ver-
gelijken met de tegenwoordige. Er 
was geen centrale organisatie die 
een oorlogsvloot met vaste beman-
ning in de vaart hield. De schepen 
werden geleverd door de vijf admi- 
raliteiten. Ook bewapende koop-
vaarders maakten een belangrijk 
deel uit van de vloot in oorlogstijd. 
Het commando over een zeeslag 
kon door een Admiraal worden 
gevoerd vanaf een koopvaarder met 
80 stukken geschut. 

De admiraliteiten in de Republiek 
danken hun oorsprong aan de In-
structie voor de Admiraliteiten uit 
1597. Binnen enkele jaren werden 
zo vijf verschillende admiraliteitscol-
leges gevestigd: 1. De Maze (Rotter-
dam); 2. Amsterdam; 3. Friesland 
(Dokkum, Harlingen); 4. Zeeland 
(Middelburg) en 5. Noorderkwartier 
(Hoorn en Enkhuizen). Daarnaast 
was er een Admiraliteitsraad in Vlis-
singen.

Koninkrijk Holland
De Republiek der Zeven Provinciën, 
waarin de Fransen het voor het 
zeggen hadden, eindigde in 1795, 
werd Bataafse Republiek en in 1806 
Koninkrijk Holland, dat in 1810 viel 

KNOPENLEGGER: DICK HOLLANDER
vervolg voorzijde maand december

Dick ging gewoon aan de gang met touw-
werk uit de kuil of van de rol marlpriem, holle 
priem, handpalm en zeilnaalden, kleedkuil 
enz. Hij leerde er mee om-gaan. Trossen, 
Touwladders, Gommers, Leguanen, Zeilen 
en Matten maken, geen probleem. Trenzen, 
Smarten, Kleden etc., veel werd aan boord 
zelf gedaan.

Het knopen en splitsen
Een knoop in een touw betekent dat een touw 
om zichzelf of om een ander touw is gedraaid. 
Dit komt het meeste voor aan het eind van 
een touw of als twee touwen met elkaar 
worden verbonden. Gebeurt dit gecontroleerd 
dant heeft zo’n knoop meestal een naam, af-
hankelijk van het gebruik. Als een lijn of touw 
rond een voorwerp wordt genomen spreekt 
men meestal van een steek. 
Bij steken wordt het hele touw gebruikt (som-
mige steken worden toch knoop genoemd, 
zoals de platte knoop), bij knopen worden de 
strengen van het touw in elkaar gewerkt, en 
bij splitsen worden de strengen in het hele 
touw gewerkt. Het verbinden van voorwerpen 
– zoals palen – tot constructies d.m.v touw-
werk noemt men echter ‘sjorren’. 
Welke knoop of steek gebruikt wordt is vooral 
afhankelijk van het doel dat men voor ogen 
heeft. Een goed gelegde knoop of steek kan 
altijd met gemak worden losgemaakt door een 
lus van de knoop weg te drukken of – als er 
een slipsteek op is toegepast – door aan het 
losse eind van de lijn te trekken. 
Het geheel van leggen van knopen, splitsen, 
zeilnaaien etc. noemt men schiemanswerk. 
Gordiaanse knoop
Uit de mythologie kent men de
Gordiaanse knoop, een schier on-
ontwarbare knoop die te vinden 
was in een tempel in de plaats
Gordium. Volgens een orakel zou 
de man die deze knoop kon ont-
warren de heerschappij over de hele wereld 
verkrijgen. Na vele mislukte pogingen vóór 
hem loste de Macedonische generaal en vorst 
Alexander de Grote het probleem uiteindelijk 
op met zijn zwaard. Daarvan komt de uitdruk-
king “de knoop doorhakken”. 
Knoop zonder einde
De knoop zonder einde komt uit China en 
staat symbool voor een van de acht geluks-
brengers: eeuwigheid en onsterfelijkheid. Het 
zou werken als afweer tegen ziekte en een 
vroege dood.  In Nepal hangen deze symbolen 
vaak in deuren en ramen om kwade geesten 
te weren. Ook in de Keltische cultuur komt dit 
symbool voor.

Alexander hakt de Gordiaanse       Knoop zonder einde
knoop door                             

Bron en foto’s: D. Hollander / wikipedia



BLAD 1 JANUARI 2020   Bron en foto’s: Fort Pannerden en Website Go2war 

Geschutsbemanning voor de 7,5 cm kanons

7,5 cm L/40 coastal gun

FORT PANNERDEN

Omdat moderniseren van het fort in de 
ogen van Den Haag teveel zou kosten 
werd er gekeken naar alternatieven. 
De voorkeur ging uiteindelijk naar 
overcompleet marinegeschut, want de 
eenheden veldartillerie waren schaars 
en konden beter ergens anders worden 
ingezet.  
Het bouwen van speciale kazematten 
voor dit marinegeschut bleek echter 
62000 gulden te gaan kosten en dit was 
veel te veel voor het beperkte budget.  
Men besloot het marinegeschut op te 
stellen in Fort Pannerden zelf: 2 kanons 
7,5 cm (7,5 cm L/40 coastal gun). Dit 
geschut had eerder aan de Noordzee-
kust gestaan maar had daar niet goed 
gefunctioneerd door opstuivend zand.  
De kanons zouden een plek krijgen 
in de Rijn- en Waalbatterij. Tijdens 
werkzaamheden aan de hoofdbatterij 
werden ze tijdelijk opgesteld op beton-
nen beddingen buiten het fort. In 1939 
was dit al het geval. Als munitie werden 
500 brisantgranaten aangevoerd. Het 
geschut moest, bij gebrek aan man-
schappen en kader bij het Regiment 
Kustartillerie, worden bediend door 
marinepersoneel. Vervolgens werd toch 
besloten om de 2 stukken geschut aan 
BB- en SB-zijde van de middelste ge-
schutstand te plaatsen. Deze plaats was 
tevens een observatiepost.

 
Blijkbaar bleken de Waal- en Rijn- 
batterij bij nader inzien ongeschikt. 
Om de stukken van 75 mm een beter 
schootsveld te geven moest men met 
een snijbrander twee schietgaten in de 
stalen pantserplaten groter maken.
Daarna werden de stukken op verhoog-
de betonbeddingen geplaatst en aange-
past voor gebruik in het fort. De kanons 
konden alleen het gebied stroomop-
waarts bestrijken (dus richting Lobith
gericht). Op 18 januari 1940 waren de 
plaatsingswerkzaamheden afgerond en 
werden de kanons in bedrijf gesteld. 

Hoewel Fort Pannerden een vooruit- 
geschoven positie innam, was het niet 
geheel verstoken van elke steun. Zo 
was de taak van het fort, het controle-
ren en beheersen van het scheepvaart-
verkeer op de waterwegen richting het 
westen, deels de verantwoordelijkheid 
van douane, politie en de Koninklijke 
Marine. Hiervoor werden in de omge-
ving van Fort Pannerden onder andere 3 
rivierkanonneerboten ingezet, waarvan 
Hr.Ms. Braga dienst deed in de onmid-
dellijke nabijheid van het fort. Het schip 
stond onder commando van LTZ2 Jan 
Hendrik Uiterwijk. Zijn opdracht was 
om, bij het uitbreken van de oorlog, tot 
het uiterste stand te houden bij Fort 
Pannerden. Gedurende de mobilisatie 
periode gaf de commandant van Hr.Ms. 
Braga advies aan de commandant van

Fort Pannerden, kapitein
Wilhelmus Gerardus
Westerveld, aangezien die 
ook het bevel had over het 
marinepersoneel. Samen 
overlegden zij over de
training van het personeel 
en kregen zij aan boord 
van de Braga instructie in 
het schieten.

De Motorboot M10 van 
Hr.Ms. Braga werd uitge-
zonden met de opdracht 
om alle overzetveren, 
kleine vaartuigen zoals 
roeibootjes tot aan de 
Nederlands Duitse grens 
de grond in te boren. Hier 
werd het Vickers mitrailleur 
voor benut. Hoe succesvol 
een en ander is verlopen, 
is niet bekend.
Een van de eerste taken op die 10de 
mei 1940 was het vernielen van de 
veerpont bij Doornenburg (destijds in 
Pannerden-West). Gelegen achter de 
dijk wachtten de soldaten echter ver-
geefs op het moment dat het vaartuig 
met een daverende knal de lucht in zou 
vliegen. Nader onderzoek wees uit – zo 
wordt later over dit voorval verteld – 
dat de aangebrachte dynamietstaven 
niet met kruit maar met zand waren 
gevuld! Ook een poging om de pont met 
een salvo uit een zware mitrailleur lek 
te schieten, strandde. Uiteindelijk was 
het de kanonneerboot Hr.Ms. Braga, die 
de pont met haar boordbewapening 12 
cm kanon naar de kelder joeg.  

Ondertussen was de bemanning van 
Fort Pannerden al in het geweer ge-
komen. Volgens een rapport zou het 
bolwerk zelfs ‘goede diensten’ hebben 
bewezen, door in die vroege ochtend 
meermalen Duitse pogingen om het 
Bijlands Kanaal over te steken of af te 
zakken, te verijdelen. Bij een van die 
pogingen sloegen de granaten van het 
fortgeschut zo dicht bij de boeg van een 
Duits schip in, dat dit spoorslags een 
veilig heenkomen moest zoeken in de 
haven van Millingen. 

Hr.Ms. Braga (1879-1940)
Omdat Hr. Ms. Braga zich vlak bij de 
grens bevond, kwam zij vrijwel met-
een onder vuur te liggen van de Duitse 
vliegtuigen en van Duitse machinege-
weren vanaf de wal. In de loop van de 
vroege morgen van die 10de mei werd 
de snelle bezetting van Millingen ge-
meld en hierop besloot de commandant 
van de oude rivierkanonneerboot, LTZ2 
Koninklijke Marine Reserve (KMR) J.H. 
Uiterwijk, de rivier af te zakken en de 
Neder-Rijn op te varen richting Fort 
Pannerden.  Rond 08:00 uur zag Uiter-
wijk dat Fort Pannerden al door Duitse 
artillerie onder vuur genomen werd, 
en hij besefte dat de Braga geen schijn 
van kans had tegen de Duitse kanonnen 
en vliegtuigen. Hij besloot om de oude 
kanonneerboot tot zinken te brengen en 
met zijn bemanning de bezetting van 
Fort Pannerden te versterken. De Braga 
werd tussen twee kribben aan de grond 
gezet, waarna de BB-boordafsluiters 
opengedraaid werden. Terwijl het oude 
schip langzaam vol rivierwater liep, 
werd het 12cm kanon onklaar gemaakt 
en de munitie buitenboord gezet. Het 
3,7cm kanon en de 12,7mm Vickers 
mitrailleur werden van boord gehaald. 
De wapens en de munitie meenemend 

spoedden de mannen zich naar het fort.
De volgende dag om 08:00 uur werd 
Fort Pannerden aangevallen door 6 
Duitse Junkers-87 duikbommenwerpers 
(Stuka’s) die het fort hevig mitrail-
leerden. Marinier 1e klasse Van Rijn, 
die met de 12,7mm mitrailleur van de 
Braga bovenop het fort had postgevat, 
schoot op de aanvallende vliegtuigen en 
wist er meerdere te raken waarvan één 
toestel gedwongen werd te landen.
Gelukkig raakte niemand in het fort tij-
dens de aanval gewond. Kapitein Wes-
terveld had inmiddels patrouilles in 
burger uitgezonden omdat zijn fragiele 
telefoonlijn stukgeschoten was. Hij leer-
de van de patrouilles dat het fort geheel 
door vijandelijke troepen omsingeld 
was en dat de linie Nijmegen-Bemmel-
Huissen ontruimd was. Rond 15:00 uur 
vernam de commandant dat de Duitsers 
artillerie hadden opgesteld in Doornen-
burg, de kant vanaf de Betuwe, om zijn 
vesting onder vuur te kunnen nemen.

Tegen 18:45 uur naderden op de fort-
weg twee Duitse onderhandelaars ter-
wijl 6 Stuka’s boven het fort cirkelden. 
De Duitsers hadden de volgende bood-
schap van hun superieur Oberstleutnant 
Speck: “Onze pantservoertuigen staan 
klaar voor de aanval. U bent volkomen 
ingesloten. Tegenstand is volkomen 
nutteloos. Wij staan per radio in contact 
met onze vliegers. Wij komen niet als 
vijanden maar als vrienden en willen 
daarom onnodig bloedvergieten vermij-
den”. 
Kapitein Westerveld overwoog zijn kan-
sen. Het moreel van zijn mannen en de 
bemanning van Hr. Ms. Braga was nog 
goed, maar de bewapening van het fort 
was niet berekend op een aanval vanaf 
de Betuwse kant. De marinebatterij 
kon alleen richting het Blijlands Kanaal 
vuren, in de richting van de Rijn. Een 
bomaanval zou het fort en het garni-
zoen fataal worden omdat het fort van 
boven geheel open was. 
Na overleg met de officieren van de 
Braga, kwam de commandant van Fort 
Pannerden tot de conclusie dat verder 
vechten geen zin had en om 19:30 uur, 
op 11 mei 1940, gaf de bezetting van 
het fort zich over. Van de Duitse solda-
ten, die het fort na de overgave bezet-
ten, vernamen de Nederlandse verdedi-
gers dat die morgen, door toedoen van 
de 12,7mm mitrailleur van de Braga, 
één vliegtuig was neergestort en twee 
andere toestellen beschadigd raakten 
waardoor zij gedwongen waren zich 
terug te trekken.



Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau

Stelling Korn-
werderzand:
een bezoek 
waard
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STELLING KORNWERDERZAND

Bij de aanleg van de Afsluitdijk wilde 
men tussen het dijklichaam en de rij-
baan een spoorlijn aanleggen.
De bedoeling was om enkele wissels 
met daaraan korte stukken spoorlijn te 
monteren waarop zo nodig spoorweg-
geschut van 15 cm zou worden ge-
plaatst. Hiermee wilde men dan artille-
rieondersteuning geven aan de Stelling. 
Helaas is de spoorlijn er niet gekomen.

In april 1940 werden tijdens een grote 
oefening 2 kanonneerboten, Hr.Ms. Friso 
en Brinio, deel uitmakend van het 
IJsselmeerflottielje, voor vuursteun 
gepositioneerd noord en zuid van Korn-
werderzand. Na afloop van de oefening 
trok men de conclusie dat beide sche-
pen in die posities te kwetsbaar waren 
voor luchtaanvallen. 

Bij het uitbreken van de oorlog op 10 
mei 1940 had de Stelling Kornwerder-
zand geen artilleriesteun. De beide 
kanonneerboten namen hun posities 
op het IJsselmeer in. De commandant 
van Hr. Ms. Brinio liet bij Kornwerder-
zand nog een officier aan wal gaan om 
te verifiëren dat men geen vuursteun 
behoefde te leveren aan de Stelling 
Kornwerderzand. Hr. Ms. Brinio kreeg 
opdracht om te patrouilleren op het 
IJsselmeer noord van de lijn Medemblik-
Stavoren.

Hr. Ms. Friso naam zijn oorlogspost 
in positie in de Val van Urk en voerde 
overdag verkenningen uit langs de Frie-
sche Kust. Op de 12e mei werd halver-
wege de ochtend duidelijk dat Stavoren 
door de Duitsers was bezet. Na het 
vuur op de Duitse troepen geopend te 
hebben werd een Duits stuk geschut 
uitgeschakeld waarbij 3 Duitsers het 
leven verloren. 
Halverwege de middag werd het schip 
door Duitse bommenwerpers aange-
vallen en tot zinken gebracht. Drie 
opvarenden kwamen daar bij om het 
leven. Het wrak werd in 1943 gelicht en 
verschroot.

Hr. Ms. Brinio werd enige tijd later 
ongeveer 6 kilometer zuidelijk van het 
monument op de Afsluitdijk eveneens 
aangevallen door Duitse bommenwer-
pers. Het schip maakte water door near 
misses en werd voor reparatie over-
gebracht naar Enkhuizen alwaar het 
opdracht kreeg als drijvende batterij af 
te meren aan de steiger. Op 13 mei was 
zij weer na een reparatie inzetbaar. 
Na de capitulatie op 14 mei volgden 
voor de schepen van diverse zijden ver-
warrende opdrachten. Om het schip niet 
in Duitse handen te laten vallen

werd het door de eigen beman-
ning tot zinken gebracht onge-
veer 10 kilometer oostelijk van 
Medemblik. Het wrak werd in 
1942 door de Duitsers gelicht 
en als schroot verkocht.

Op 13 mei brachten de Duit-
sers hun artillerie (een batterij 
7,5 cm en 2 Flak kanonnen 88 
mm) bij de Kop van de Afsluit-
dijk in stelling en namen van 
daaruit Kornwerderzand onder 
vuur. De Commandant Stelling 
Den Helder besloot toen, om 
na herhaalde verzoeken om
artilleriesteun, Hr.Ms. Johan Maurits 
van Nassau de Waddenzee op te stu-
ren om steun te verlenen aan Kornwer-
derzand. 
Nadat deze in de avond van de 13e mei 
met zijn 2 voorkanons elk 3 proefscho-
ten had afgevuurd vanuit de Doove Balg 
heeft zij in de ochtend van de 14e mei 
met 98 schoten van het achterkanon 
het Duitse geschut bij de Kop van de 
Afsluitdijk tot zwijgen gebracht. 

Om 10.30 uur kreeg het opdracht te 
stoppen met vuren en positie in te ne-
men onder kust van Texel. Rond 12.00 
uur begonnen de eerste luchtaanvallen 
op het schip.

Om 17.00 uur werd het sein voor de 
overtocht naar Engeland ontvangen. 
Vergezeld door een aantal andere ma-
rineschepen werd koers gezet naar het 
Schulpengat. 
Vijandelijke duikbommenwerpers had-
den het speciaal gemunt op Hr. Ms. 
JMvN, Na 12 luchtaanvallen werd het 
schip 10 mijl westelijk van Callantsoog 
midscheeps getroffen achter kanon 1. 
De bom explodeerde ongeveer 3 minu-
ten na de inslag en veroorzaakte een 
grote brand. Een tweede treffer viel 
door de stuurboordsloep en ontplofte in 
het water ter hoogte van de machine-
kamer. Het schip viel hierop stil en zonk 
in ongeveer 20 meter diep water. Na on-
geveer een half uur (tot de vliegtuigen 
weg waren) werden de overlevenden

door de andere schepen 
opgepikt. De reddings-
boot Dorus Rijkers uit Den 
Helder bracht een aantal 
gewonden naar de wal en 
de overige schepen voeren 
met de geredden naar En-
geland waar de gewonden 
naar een hospitaal werden 
gebracht.

Luchtfoto van het Kazemattenmuseum

Versterking van een kazemat



Zr.Ms. Bonaire (1877-1902)

Het schroefstoomschip der vierde klasse 
van de Koninklijke Marine werd ge-
bouw in 1877 door scheepswerf Ne-
derlandsche Stoomboot Maatschappij 
op het latere Etablissement Feijenoord 
in Rotterdam. Ze was een driemaster, 
die als voortstuwing behalve de zeilen 
ook een door een stoomzuigermachine 
aagedreven schroef had. De stoom voor 
de machine werd geleverd door twee 
vlampijpketels.

De ijzeren scheepshuid van de Bonaire 
is geheel bekleed met teakhouten 
balken. Dit hout diende voor het beves-
tigen van zinken platen, met als doel 
het tegengaan van aangroei. Dat bleek 
slecht te werken, maar de zinken hiel-
pen wel als kathodische bescherming 
van de ijzeren scheepshuid.

Haar inzet als oorlogsschip bestond uit 
de bescherming van West-Indië en Su-
matra tegen bijvoorbeeld zeerovers. Dit 
is beperkt gebleven tot enkele vaarten 
naar Caribisch gebied tegen zeerovers 
uit Venezuela en Columbia.

Toen de Bonaire in 1902 uitdienst werd 
genomen is zij verbouwd tot logements-
schip en gestationeerd in Hellevoetsluis 
en Dordrecht.
Ze is in 1923 verkocht aan de gemeente 
Delfzijl, die het tot 1988 gebruikte als 
logementsschip voor de Zeevaartschool 
Abel Tasman.
Sinds 1996 ligt de Bonaire in dok in Den 
Helder, waar een jarenlange restauratie 
heeft plaatsgevonden die uiteindelijk 
gereed kwam in 2018 voor bezoek. 
En op de Bonaire kunnen nu reünies 
worden gehouden, compleet met drank-
je en de blauwe hap! En welk feest u 
verder maar in gedachte mag hebben.  
U kunt dan contact opnemen met de 
Stichting Bonaire 
T 0223 642547 of 
E info@stichtingbonaire.nl 

Zr.Ms. Bonaire
Naar een schilderij van Durk Monsma,
afm. 70x50 cm
“Schroefstoomschip der 4e klasse op volle zee.
Het schip vaart, gezien op de bakboordzijde,
onder zeil in volle zee”

Kleurafbeeldng zie voorpagina

Uit de fotoreproductie van Pieter Verweel:
“Oud-stuurman J. E Roukema uit Delfzijl moet bijzonder verrast, maar ook heel 
enthousiast hebben gereageerd toen Durk Monsma hem opbelde met de me-
dedeling dat hij de. Bonaire in olieverf wilde vereeuwigen. Aanleiding tot het 
gesprek was een publicatie van Gerrit van Burgeler over het internaatschip, Abel 
Tasman, waarin het 1O-jarige ex-schroefstoomschip, Bonaire’ schuilgaat. Het 
schip is als ‘Abel Tasman’ uitgediend en het is zaak zo snel mogelijk plannen te 
realiseren voor het behoud van het schip, voordat het onder slopershanden komt. 
Dankzij Durk Monsma kunnen we zien hoe de ‘Bonaire’ eruitzag in haar glorieda-
gen. Schildershanden hebben de taak van onze fantasie overgenomen. Dit was 
– en zo moet zij weer worden – de ’Bonaire’. Wij zijn ons ervan bewust dat de 
Wimpel al veel, zeer veel heeft gepleit voor het behoud van schepen. Maar hoe 
zouden we ook anders kunnen? Kijkt u naar het schilderij van Durk Monsma en 
u zult het met ons eens zijn dat we ons geweten geweld aan zouden doen als we 
niet direct een plaats voor dit mooie, puur Nederlandse schip zouden inruimen. 
Direct na het vurige pleidooi van Koos Riedijk voor het behoud van onze oudste 
nog varende coaster is de ‘John-V’. nu weer de Bonaire. We weten dat het niet 
makkelijk is Nederlanders te bewegen hun zilte erfgoed te bewaren. Dat geldt 
uiteraard niet voor ons lezerspubliek. Zij zijn degenen die zich in het buitenland 
lopen te verlustigen aan al het fraais dat daar wordt bewaard, misschien wel 
knarsetandend van woede, omdat bij ons zoveel schepen naar de sloper gingen. 
Maar zijn we daarin toch niet wat makkelijk? Waarom laten we enkele scheepsfa-
naten door ploeteren? Vergezeld van onze kritiek! Want daaraan doen we wel, 
zeker in het beginstadium. Pas als er enige vorderingen zichtbaar worden, krijgen 
we vertrouwen. En tegen de tijd dat er iets schijnt te lukken, lopen we
allemaal te hoop, onder het uiten van lovende woorden en in de overtuiging dat 
we er altijd al ‘achter stonden’! En dat is dan meteen ons probleem: we zouden 
er niet achter moeten staan, maar ervoor! Stuk voor stuk zouden wij moeten 
vechten voor het behoud van wat ons nog rest aan schepen. En niet roepen dat 
het bedrijfsleven dat maar moet doen, ook al weten we allemaal dat we daarvan 
toch voor een goed deel afhankelijk zijn. We zijn blij dat de Nedlloyd zich aan de 
zijde van Willem Vos heeft geschaard, die in Lelystad moeizaam bezig is een nog 
veel ouder verleden te laten herleven in de ,Batavia’. En zijn we niet stiekem alle-
maal een beetje trots op Harry Smit, die Amsterdam en ons de ‘Elisabeth Smith’ 
gaf en die alweer met een geweldig plan rondloopt? En zo zijn er nog wel meer 
van die bouwers en restauratiehelden; we kennen ze allemaal heus wel.”

Technische gegevens 
Zr.Ms. Bonaire
Afmetingenl/b/d 53,6x9,0x3,9m
Waterverplaatsing 863,6 ton
Ketels 2x vlampijpketels
Machines 1x 2-cilinder liggende
 stoomzuigermachine
Schroef 1x Mangin-Woodcroft
Machinevermogen 412 pk
Zeilplan barkentijn
Zeiloppervlak 840m²
Snelheid 9 mijl
Bewapening 1x15cm en 3x12cm
 achterlader
 2x3,7cm revolverkanon
 2x12cm mortier en
 stukken sloepsgeschut

De Bonaire, afgemeerd Den Helder, ca. 1902                   Logementsschip Hellevoetsluis, 1900-1902

Machinistenschool Dordrecht 1915-1918

Opleidingsschip Dordrecht 1922 De Bonaire in Willemsoord, 1988
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CASTOR LOODSVAARTUIGEN

De schepen van de Castorklasse waren 
indienst gesteld als loodsvaartuig, com-
municatie- en bewakingsvaartuig.
De zeven waren:
Ms Castor A810
Ms Sirius A821
Ms Pollux A817
Ms Bellatrix A806
Ms Antares A804
Ms Procyon A818
Ms Betelgeuze A807

De Castor was het eerste schip van de 
Koninklijke Marine dat bij een Neder-
landse werf werd gebouwd: Werf De 
Gebr. Pot in Bolnes.
In de Castorklasse werden de ‘Pollux’ en 
de ‘Betelgeuze’ daar ook gebouwd. 
Boele’s Scheepswerven en Machinefa-
briek in Bolnes, kortweg aangeduid als 
Boele Bolnes, nam de ‘Antares’, ‘Bella-
trix’, ‘Procyon’ en ‘Sirius’ voor zijn reke-
ning. Beide werven bestaan niet meer.

Als eerste in deze nieuwe serie werd de 
‘pennant’ Castor op 29 juli 1950 over-
gedragen aan het Ministerie van Marine 
(het Loodswezen behoorde tot begin 
jaren tachtig tot de Koninklijke Marine).

Tweeledig doel
De schepen werden gebouwd met een 
tweeledig doel. Ten eerste als loods-
vaartuig en ten tweede als communica-
tie-/bewakingsvaartuig voor begeleiden 
van konvooien over Atlantische routes. 
Hiervoor waren er vergrote brandstof- 
en watertanks aangebracht en fundaties 
ingericht voor een 7,6 cm kanon op de 
bak en 2x20 mm Oerlikon snelvuurka-
non op het achterdek.
Het schip kreeg een grote actie-radius 
om ingeval van oorlog de Koninklijke 
Familie alsmede de regering over te 
kunnen brengen naar Zuid Afrika.

Kanonnier-schutter
Aan boord werd een aantal bemannings-
leden opgeleid tot kanonnier-schutter 
aan MK Erfprins. Zij dienden hiervoor 
regelmatig naar Erfprins af te reizen om 
de benodigde ervaring op te doen met 
de stukken geschut aan boord. Een van 
deze stukken, op de Erfprins aanwezig, 
bevindt zich nu op de bak van het schip.

Machine 
In alle schepen werd een omkeerbare 
6-cylinder MAN-diesel geplaatst, in 
licentie gebouwd door J.& K. Smit in 
Kinderdijk. Deze kan maximaal 750 pk 
leveren, maar het maximaal opgenomen 
vermogen door de schroef is 650 pk (bij 
304 toeren). De snelheid bedraagt dan 
12 knopen. Een langzaamloper dus. 
Nadelen van zo’n machine waren de 
hoge aanschafkosten en het grote ge-
wicht: 22 ton. Ter vergelijking: een mo-
derne, snellopende diesel met hetzelfde 
vermogen weegt maar één ton. 
Een voordeel van de zware bouw is ech-
ter dat de machine zo goed als onver-
slijtbaar is. De kans dat zo’n moderne 
snelloper na zestig jaar nog feilloos 
functioneert, lijkt niet erg groot. 
Voordeel van een machine met een laag 
toerental is ook, dat geen reductiekast 
nodig is. De schroef draait dus met 
dezelfde snelheid. Omdat de MAN Smit 
ook nog eens direct omkeerbaar is, kon 
bovendien worden afgezien van een 
keerkoppeling. Overschakelen van voor- 
op achteruit gebeurt door de motor 
te stoppen, de draairichting door een 

Ms Castor A810 als loodsvaartuig 

Technische gegevens Castor
Afmetingen l/b/d/h 45,95x8,4,0x3,6 meter
Waterverplaatsing 440 ton
Machine 1xdiesel Smit MAN   
 omkeerbare 6 cylinder
 Type R556
Machinevermogen 650 pk 448,7 kW
Schroeven 1
Snelheid 12 knopen
Bemanning 24
Bewapening 1x7,6cm kanon
 en 2x20mm Oerlikon

omkeerinrichting te veranderen en op 
lucht opnieuw te starten, een operatie 
van maar 2 seconden.

De geschiedenis van de MLV Castor
in een notendop
29 juli 1950: indienst gesteld
1950-1980: ‘op kruispost’ in Delfzijl bij 
de Wester-Ems boei, elke 2 weken afge-
lost door de Pollux.
1983: gedemilitariseerd en verkocht aan 
Bakker en Vaartjes Offshore en gemo-
derniseerd als bevoorradingschip
1987: Doorverkocht aan een kerkge-
nootschap en herdoopt als  ‘Redeemer’, 
‘Verlosser”. Met als thuishaven Malta 
decennia lang ingezet voor evangelische 
expedities. Zwaar beschadigd in Malta.
1996: opgelegd in Malta en Engeland.
1996: verkocht aan particulier, ver-
scheept voor reparaties naar Urk, maar 
opnieuw opgelegd.
2006: de slopershamer nipt ontspron-
gen, kwam de Castor in bezit van 
de Stichting Castor (Postbus 50573, 
3007JA Rotterdam, Landverhuizersplein 
bij de Wilhelminapier) voor een derde 
leven als museumschip.
2018: MLV Castor is ingeschreven als 
varend monument bij de FVEN, de Fe-
deratie Varend Erfgoed Nederland.
Ligplaats en bezoekersadres:
Wilhelminapier, Rijnhaven, Rotterdam.
Schipper: tel. 06 50232320.

Film
De Castor werd in 2015 ingezet voor 
filmopnames van de spektakelfilm 
Dunkirk, geregisseerd door Christopher 
Nolan. Deze Hollywood-productie gaat 
over de evacuatie van Duinkerke tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Speciaal voor 
deze film is het schip van zijn vorige 
witte kleur overgeschilderd in de marine 
kleuren. De film ging 20 juli 2017 in 
première.

Tewaterlating van ‘pennant’  Ms Castor

30 jaar varen rond de lichtboei op de Wester-Ems

De Castor als ‘Redemeer’ in Malta
met de deuk midscheeps

De Castor aan de Wilhelminapier in Rotterdam
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Dagindeling opleiding matroos op de Buffel

Tijd Commando Bezigheid
05.00 kooien op maakte dat iedereen zijn hangmat waar hij in had ge-
  slapen oprolde en in de verschansing op het hoofddek
  stuwde
05.15 wassen en kammen met waskom, zeep en handdoek waste iedereen zich
  ... buiten 
05.30 ontbijten de maaltijd  bestond uit gort met stroop en koffie
06.00 laag water maken oftewel naar het toilet gaan, aansluitend baksgewijs
  omdat alle jongens per bak op het hoofddek moesten  
  aantreden
06.15-0745 lessen en ofeningen lessen en oefeningen
07.45-08.30 rust/tenue-inspectie kon er wat gerust worden en was er een tenue-inspectie
08.30-12.00 lessen lessen
tot 14.00 warme maaltijd werd de warme maaltijd gegeten die vaak bestond uit
  ‘kapucijners of boontjes, snert en potspijs’
14.00-17.00 middaglessen lessen
17.00 vastwerken de lesdag zat er op waarna de jongens zich wat konden
  ontspannen
17.30 theewater dat is een kleine maaltijd van brood met boter en kaas
  en koffie
18.30-20.30 aardappels jassen een avond in de week en op zondag mochten de jongens
  de wal op. De meeste avonden wachtte nog een aantal
  klussen, groot onderdeel daarvan was aardappels jassen
en20.30 avondappèl op dat tijdstip werd het avondappèl gegeven, waarna de
  kooienstuwers de hangmatten uit de verschansing haal- 
  den en de voorbereidingen troffen voor het slapen 
21.30 bedtijd slapen 

Plattegrond  van de Buffel

Boven: Logementsschip De Buffel, ca.1970
Hiernaast: idem, ca. 1930

Onder: Logementsschip De Buffel in de haven 
van Middelharnis, ca. 2013
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Dagritme aan boord van
logementsschip de Buffel

Tekening van de Buffel als logementsschip

Op de Buffel verbleven per lichting 
ongeveer 150 jongens die de opleiding 
van jongen tot matroos volgden. Ze 
waren in een stuurboord- (rechter-
zijde) en bakboord- (linkerzijde) afde-
ling ingedeeld. Daarbinnen waren ze 
gegroepeerd per bak. Een bak is een 
ruimte onder het voorste deel van het 
opperdek; logies voor het scheepsvolk; 
een eenheid van maximaal zestien man 
waarin de bemanning op een schip 
is ingedeeld. Alles aan boord, binnen 
het dagelijkse ritme van slapen, eten, 
drinken en ontspanning, was per bak 
georganiseerd. 
In de zomer begon de dag voor de 
jongens om vijf uur ’s ochtends. Het 
commando ‘kooien op’, gegeven door 
de provoost, maakte dat iedereen zijn 
hangmat waar hij zojuist in had ge-
slapen, oprolde en in de verschansing 
op het hoofddek stuwde. Daarna was 
het tijd voor ‘wassen en kammen’: 
met waskom, zeep en handdoek waste 
iedereen zich … buiten. Om half zes 
werd er ontbeten: de maaltijd bestond 
uit gort met stroop en koffie. Ook dit 
geschiedde baksgewijs. 
Voor het ontbijt was er een belang-
rijke taak weggelegd voor zeuntjes, de 
jongsten aan boord. Zij zorgden ervoor 
dat de ontbijttafel (het centrale deel 
van de bak) klaar was, en dat deze ook 
weer opgeruimd werd. Om zes uur was 
het tijd voor ‘laag water maken’, oftewel 
naar het toilet gaan. 
Direct daaropvolgend was het appèl 
aan dek: baksgewijs geheten, omdat 
alle jongens per bak op het hoofddek 
moesten aantreden. Tijdens dit baksge-
wijs werd er een ‘zindelijkheidsinspectie’ 
uitgevoerd. 
Na baksgewijs begonnen de eerste les-
sen en oefeningen, deze duurden van 
kwart over zes tot kwart voor acht. Tot 
half negen kon er wat gerust worden 
en was er een tenue-inspectie. Daarna 
waren er weer lessen tot twaalf uur in 
de middag. 
Tot twee uur werd de warme maaltijd 
gegeten die vaak bestond uit ‘kapucij-
ners of boontjes, snert en potspijs’. De 
middaglessen duurden tot vijf uur. 
Op dat tijdstip werd het sein ‘vastwer-
ken’ gegeven. De lesdag zat er dan op, 
waarna de jongens zich wat konden ont-
spannen. Om half zes was er theewater: 
dat is een kleine maaltijd van brood met 
boter en kaas en koffie. Ook dit theewa-
ter werd door de zeuntjes voorbereid en 
afgeruimd. 
Eén avond in de week en op zondag 
mochten de jongens de wal op. De 
meeste avonden wachtte nog een aantal 
klussen, een groot onderdeel daarvan 
was het ‘aardappels jassen’. Dit duurde 
niet langer dan tot half negen. Op dat 
tijdstip werd het avondappèl gegeven,

waarna de kooienstuwers de 
hangmatten uit de verschan-
sing haalden en de voorberei-
dingen voor het slapen getrof-
fen konden worden. 
Half tien was het bedtijd. 

Bron en foto’s
Onze Vloot, Stichting De Buffel, 
NIMH, Maritiem Museum
Rotterdam en Marinemuseum Den 
Helder 



toekomstperspectief van de Groep 
Maritieme Helikopters toch nog met de 
nodige luister worden gevierd. 

De kroon op dit jubileum was het boek 
Een eeuw Marineluchtvaartdienst 1917-
2017 waarin de veelbewogen geschie-
denis van dit marineonderdeel aan de 
hand van veel unieke foto’s en sea- 
story’s (vaak dramatische belevenissen 
van MLD-personeel) wordt geschetst. 
Een must have voor iedere liefhebber! 

Omslag van het boek Een eeuw Marine-
luchtvaartdienst

Meer over deze uitgave en over het 
MLD-museum op De Kooy –de zgn. Tra-
ditiekamer MLD– is te vinden op www.
traditiekamermld.nl
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Low pass over MKV Valkenburg door een Orion 312 nadat die recent de CPU heeft 
ondergaan in de VS

Een NH90 naast Zr.Ms. Karel Doorman A833

MARINE
LUCHTVAARTDIENST
Omdat een zelfstandige MLD zonder 
de MARPAT binnen de marine niet 
meer in stand was te houden werden 
de Groep Maritieme Helikopters en het 
Marine Vliegkamp De Kooy op 4 juli 
2008 ingebed in het Defensie Helikopter 
Commando (DHC) onder leiding van de 
Koninklijke Luchtmacht. 

Hiermee kwam aan de bloedgroep-
scheiding sedert 18 augustus 1917, 
de oprichtingsdatum van de MLD, een 
einde. Het beheer over de uitfaserende 
Lynx en diens opvolger de NH90 kwam 
bij Vliegtuigsquadron 860 dat overeen-
komstig de luchtmachtsystematiek werd 
omgedoopt tot 860 Squadron. Analoog 
hieraan kreeg Vliegtuigsquadron 7 de 
naam 7 Squadron. De naam van het 
marinevliegkamp werd Maritiem Vlieg-
kamp De Kooy, de vertrouwde afkorting 
bleef dus MVKK.

In de nieuwe organisatie van het DHC 
heeft de MLD alle ruimte om haar (mari-
tieme) tradities en karakter in stand te 
houden, een belangrijke voorwaarde 
voor de eigen groepscultuur en identi-
teit. Het vaandel van de Marinelucht-
vaartdienst is eveneens behouden en 
een Groepsoudste MLD (kapitein ter 
zee of commandeur) is belast met de 
vaandelverplichtingen en de daarmee 
verbonden tradities, daarin bijgestaan 
door een chef d’équipage. Deze beide 
functies zijn ook verankerd in het com-
mando Zeestrijdkrachten (CZSK) waar-
door een goede communicatie op alle 
niveaus is verzekerd. De Groepsoudste 
MLD functioneert beurtelings als chef-
staf (plv. commandant) van het DHC of 
als commandant. 

860 Squadron stelt de vluchtenheden 
en NH90’s gereed voor de door de 
Commandant der Strijdkrachten (CDS) 
opgedragen maritieme missies (uit-
zendingen). De overige operationele 
taken van 860 Squadron –boord- en 

transporttaken– vallen onder het DHC, 
waarbij CZSK als ‘klant’ de benodigde 
helikopters en het bijbehorende perso-
neel krijgt toegewezen. Verder verzorgt 
7 Squadron alle opleidingen (ook voor 
het vlootpersoneel) en levert de vereiste 
maritieme luchtvaartexpertise. 
Voor de typetraining van de vliegende 
bemanningen beschikt dit squadron 
sedert 2019 over een state-of-the-art 
Full Mission Flight trainer, een samen-
werkingsproject met België, Noorwegen, 
Italië en Duitsland.

De komst van de twintig veelzijdige 
NH90’s op De Kooy (12 in een mari-
tieme en 8 in een amfibische/transport-
versie) zal de komende jaren nog veel 
infrastructurele aanpassingen vergen. 

Ondanks het dramatische verlies van 
de MARPAT kon het 100-jarig bestaan 
van de MLD in 2017 door het positieve 



SMCC
De Nederlandse onderzeeboten worden 
sinds 1995 dus gebruikt voor de ex-
treem zware internationale opleiding tot 
onderzeebootcommandant: de SMCC 
(Submarine Command Course). Sinds-
dien leidt de Koninklijke Marine onder-
zeebootcommandanten op uit Australië, 
Brazilië, Canada, Denemarken, Singa-
pore, Zuid-Korea, Israël, Zuid-Afrika en 
de Verenigde Staten.

De 25e editie van de NL SMCC kan 
dus een primeur opleveren, de eerste 
vrouwelijke commandant op een onder-
zeeboot. In totaal zullen zes ‘Perishers’ 
hun opleiding gaan volgen: Twee Neder-
landers, drie Australiërs (waarvan één 
vrouw) en een uit Chili.
Als de proef op de Zeeleeuw naar plan 
verloopt volgt een jaar later ook de 
Dolfijn.
Maar rond die tijd zal wel duidelijk zijn 
of het al dan niet goed uitpakt.

Er is een embargo op foto’s waar 
vrouwelijke militairen staan die 
dienst doen op een onderzeeër.
Helaas kunnen we hier dus geen 
foto van plaatsen.

VROUWEN BIJ DE NEDERLANDSE ONDERZEEDIENST

De Collins onderzeeboot van de
Royal Australian Navy

De Collins klasse bestaat uit 6 bo-
ten, indienst gesteld tussen 1996 
en 2003.
Deze onderzeeboten zijn met een 
lengte van 77,4 meter de grootste 
diesel-elektrische subs van de 
wereld.
Max. waterverplaatsing: 3353 ton
Max. snelheid: 10½/21 knopen
Bemanning: 58
Sensoren: Thales CK043 naviga-
tie en CH093 aanvals periscoop; 
boeg- en gesleepte sonar.

De planning is dat ze tot 2025 in 
de vaart blijven, waarna ze wor-
den vervangen door 12 nieuwe 
Australische onderzeeboten naar 
ontwerp van de Franse Naval 
Group Shortfin Barracuda.

Bouw van de Walrus en Zeeleeuw 
op de werf van de RDM in 1979

De Walrus klasse bestaat uit vier 
boten, indienst gesteld tussen 
1992 en 19943. Ze zijn opvolgers 
van de Zwaardvis klasse
Lengte: 66,7 meter
Voortstuwing: diesel-elektrisch;
Max. waterverplaatsing: 2800 ton
Max. snelheid: 15/20 knopen
Sensoren: Holland Signaal/Racal 
ZW 067 oppervlakteradar; TSM 
2272 sonar, Type 2026 towed ar-
ray
Bemanning: 50

De vier onderzeeboten zullen 
vanaf 2025 vervangen moeten 
worden.
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Zoals gezegd is de Kon. Marine in 2019 
begonnen met een proef om vrouwen 
toe te laten tot de Onderzeedienst.
Aan de proef doen 4 Nederlandse vrou-
wen en 1 Australische mee. Deze laatste 
zal de eerste vrouwelijke commandant 
van een Australische onderzeeboot gaan 
worden.
De dames die als tijdelijk bemanningslid 
meevaren met Zr.Ms. Zeeleeuw, zijn:
1 officier van de Onderzeedienst
1 officier van de Technische Dienst
1 korporaal Operationele Dienst
1 korporaal Logistieke dienst

De proef duurt één jaar, waarvan een 
half jaar op Zr.Ms. Zeeleeuw.

Opleiding
Nederland heeft in 1994 de zware oplei-
ding voor onderzeebootcommandanten 
overgenomen van de Royal Navy en 
daarmee ook de opleiding voor onder-
zeebootcommandanten voor de Royal 
Australian Navy.
De Australische onderzeedienst vaart al 
langer met een gemengde bemanning 
van mannen en vrouwen; vrouwelijke 
officieren, onderofficieren en manschap-
pen varen mee op de Collins klasse 
onderzeeboten.
Nu dus een opleiding voor de eerste 
vrouw als commandant van een Austra-
lische onderzeeboot.
Nederland heeft dezelfde plannen: voor 
alle rangen en standen vrouwelijke 
bemanningsleden voor de Nederlandse 
onderzeeboten. De Nederlandse proef 
gaat drie jaar duren.

Discussie
Er varen al langer vrouwen voor kor-
tere periodes mee op de Nederlandse 
onderzeeboten middels een zogenaamd 
kampeermodel.
De discussie over vrouwen op onderzee-
boten speelt al tientallen jaren vanaf dat 
werd begonnen met gemengd varen op 
de oppervlakte-eenheden. Een boven-
waterschip is gemakkelijker in te delen 
met scheiding voor mannen en vrouwen 
dan op een onderzeeboot. Gescheiden 
sanitair is geen probleem op een opper-
vlakte-eenheid, op een onderzeeboot 
echter wel.

Nederland keek af bij andere landen
Toen in 2014 besloten werd  de Wal-
rusklasse te vervangen kwam ook het 
gemengd varen aan bod en besloot de 
toenmalige minister van Defensie Hen-
nis om er groen licht voor te verlenen. 
Bij het in dienst nemen van de opvol-
gers zal het dan zover zijn. Bij het ont-
werp van de nieuwe onderzeeboten zal 
dan duidelijk rekening moeten worden 
gehouden om het mogelijk te maken.
Commandant Onderzeedienst Kapitein 
ter Zee H. de Groot vindt het hoog tijd 
dat vrouwen worden toegelaten: ‘De 
marine zou zichzelf in de vingers snijden 
als ze de helft van de beroepsbevolking 
uitsluit. En je bemanning wordt ge-
woon beter met een zo breed mogelijke 
inbreng.’
’Voordat we deze plannen gaan imple-
menteren bij de OZD wordt heel zorg-
vuldig aangepakt’, aldus De Groot.

Nederland heeft bij andere landen ge-
hoord en gezien wat niet werkt en ziet 
daarom bijvoorbeeld af van de geschei-
den ruimtes voor vrouwen. Het werkte 
niet bij de Royal Australian Navy en de 
Royal Canadian Navy. Het advies van de 
marineleiding daar was het ‘one of the 
crew’-concept.
Toen het besluit eenmaal genomen was, 
kwam het seintje van Australië dat ze 
een vrouw naar de opleiding zou sturen 
en werd snel de opleiding aangepast.

Zr.Ms. Zeeleeuw



WIE WAS PIETER MAHU

Pieter Mahu werd op 5 september 
1917 geboren in het Zeeuws-Vlaan-
derense Stoppeldijk, waar zijn vader 
landbouwer was. Hij was de oudste 
uit een gezin van tien kinderen. Nadat 
Pieter zijn schoolperiode met het 
behalen van het mulo-diploma had 
afgerond, werd hij kantoorbediende. 
Kennelijk beviel deze baan hem niet, 
want op 1 februari 1938 werd hij bij 
het Marinevliegkamp De Kooy aan-
genomen als leerling onderofficier-
vlieger. Hij moet een goede leerling 
zijn geweest, want op 27 september 
van dat jaar behaalde hij reeds het 
internationale vliegbrevet (FAI).
Na de kaderschool werd Pieter op 1 
februari 1939 opnieuw geplaatst op 
De Kooy en een maand later overge-
plaatst naar de watervliegtuigen op de 
Mok, Texel. Op 7 juli 1939 kreeg hij 
het marine-vliegbrevet en volgde zijn 
bevordering tot korporaal-vlieger. Kort 
daarop werd hij uitgezonden naar het 
toenmalige Nederlands-Indië. Op 1 
augustus 1940 werd hij bevorderd tot 
sergeant-vlieger.

Nederland was inmiddels bezet en 
in december 1941, toen de Japan-
ners Pearl Harbour aanvielen, werd 
ook Indië daadwerkelijk bij de grote 
wereldbrand betrokken. Er werden 
veel oorlogsvluchten uitgevoerd. 
Singapore, de gedachte onneembare 
vesting, viel in Japanse handen en de 
tang om Java ging zich sluiten.

Op 24 februari 1942 kreeg sgt-vlieger 
Mahu opdracht om vanuit Tandjong 
Priok met zijn Dornier 24, de X-17, 
naar Banka te vliegen om daar te 
gaan zoeken naar overlevenden van 
Hr.Ms. Van Nes en het koopvaardij-
schip ss Sloet van den Beele van de 
KPM, die beiden in de buurt van Banka 
tot zinken waren gebracht. En passant 
werden nog 5 Japanse scheepjes bij 
Muntok gebombardeerd.
Op de terugvlucht werd de X-17 door 
Japanse vliegtuigen bij het eiland 
Noordwachter neergeschoten en 
verloor de 6-koppige bemanning het 
leven.

Het type watervliegtuig X-17

HET VERHAAL VAN DE ONDIEPMIJNENVEGER
Hr.Ms. MAHU M880
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De Van Straelenklasse
De 16 mijnenvegers van de Van Stra-
elenklasse, gebouwd op Nederlandse 
werven en indienst gesteld begin jaren 
‘60 van de vorige eeuw, werden allen 
in 1984 uitdienst gesteld: Het waren: 
M880 Mahu, M868 Alblas, M869 Bus-
semaker, M870 Lacomblé, M871 Van 
Hamel, M872 Van Straelen, M873 Van 
Moppes, M874 Schömpff, M875 Van Well 
Groeneveld, M876 Schuiling, M877 Van 
Versendaal, M878 Van der Wel, M879 
Van ‘t Hoff, M881 Staverman, M882 
Houtepen, M883 Zomer.
De mijnenvegers van deze klasse wer-
den vooral gebruikt voor het mijnen-
vrij maken van ondiepe wateren, zoals 
havens en riviermondingen.
De schepen hadden een standaard wa-
terverplaatsing van 150/170 ton. Voor 
de voortstuwing beschikten zij over 2 
Stork Werkspoor dieselmotoren met een 
vermogen van 550 pk elk. Deze moto-
ren waren in aluminium gegoten om de 
magnetische velden van het schip zo 
klein mogelijk te houden. Dit in verband 
met de magnetisch geactiveerde mij-
nen destijds. Als veegmotor was er een 
derde Stork Werkspoor met 550 pk, die 
met gelijkstroom dynamo een magne-
tisch veld achter de boot diende op te 
wekken.
De bewapening bestond uit één 20mm 
snelvuurkanon, dat vooral gebruikt werd 
om mijnen tot ontploffing te brengen. 
Overige gegevens:
Grootste lengte/breedte/diepgang:
33 x 6,65 x 1,80 meter
Aantal schroeven: 2
Bemanning: 14 koppen

De schepen werden ingedeeld bij Mij-
nenbestrijdingssquadron 205 en geba-
seerd in Hellevoetsluis. Toen de marine-
kazerne Hellevoetsluis in 1968 uitdienst 
werd gesteld en de Mijnendienst er 
verdween, werden de geconserveerde 
mijnenvegers overgebracht naar Den 
Helder. 
De benaming van de schepen was ook 
wel ‘inshore’s’, ‘dinky toys’ of ‘ducks’.

Hr.Ms. MAHU
Ook de Mahu werd ingedeeld bij squa-
dron 205, er werden vaar- en veegoefe-
ningen mee gehouden op de Waddenzee 
en in de Zeeuwse wateren. 
Hr.Ms. Mahu maakte in 1962, samen 
met 4 ‘zusterschepen’ een vlagvertoon-
reis naar zes Nederlandse steden.
Naast een aantal bijzondere opdrachten 
werd deelgenomen aan NAVO-oefenin-
gen.
In 1970 werd nogmaals een vlagver-
toonreis gemaakt van 6 schepen van 
de Van Straelenklasse naar 9 steden 
en werd, na een excursie, een drankje 
aangeboden aan het bestuur van de 
Koninklijke Vereniging Onze Vloot in 
Groningen.
De Mahu heeft vele commandowisselin-
gen meegemaakt. In 1972 maakte de 
Mahu als vlaggeschip van de divisie 321 
met de Van Well Groeneveld in flottielje-
verband een reis naar Groot-Brittannië.
De Mijnenbestrijdingsdivisie 321 werd 
in 1973 uitdienst gesteld. Tien schepen 
van de klasse zijn gedurende een aantal 
jaren in conservatie in de Den Helder 
gelegd, waarna Hr.Ms. Mahu in 1983, 
gelijktijdig met 11 andere schepen uit 

de sterkte werden afgevoerd. 
In 1995 is de Mahu in bruikleen af-
gestaan aan het Mariniersmuseum in 
Rotterdam en werd de naam van het 
schip gewijzigd in Hr.Ms. Houtepen met 
naamsein M882. 
In 2003 besloot de marineleiding Hr.Ms. 
Houtepen/Mahu af te stoten en het 
schip voor de sloop te verkopen. Dankzij 
doortastend optreden van de Stichting 
Promotie Maritieme Tradities kon het 
schip, met de stimulerende steun van 
Ltz.2. oc mw. L. Greter, van de sloop 
worden gered en overgedragen aan de 
Stichting.
Ex-Hr.Ms. Mahu werd gesleept naar 
Amsterdam en in de museumhaven 
van het voormalig Nederlandse Dok- en 
Scheepsbouw Mij. afgemeerd voor alge-
hele restauratie.
Onder leiding van o.a. bestuurslid Piet 
Aberkrom† werd een enthousiast team 
van vrijwilligers gerekruteerd om van de 
Mahu in de loop van de tijd een schit-
terend varend erfgoed te maken. Mede 
dankzij de vele donateurs wordt het 
schip varend gehouden en worden er 
regelmatig tochten mee ondernomen 
naar verschillende nautische elementen, 
waar dan de donateurs van mee kunnen 
genieten.
De Mahu is aangesloten bij de Stich-
ting Varend Erfgoed; ligt afgemeerd in 
Amsterdam-Noord aan de NDSM-pier 
no. 4 tegenover het Botel.
Bereikbaar vanaf CS met de NDSM-
pont.

Donateursdag met de bemanning

Voor informatie (en ook als donateur) 
kunt u zich melden bij:
Stichting Promotie Maritieme Tradities
E: mahu880@gmail.com
website: www.mahu.amsterdam
T: 020 221 7684 / 06 226 19352

Bron en foto’s:
Stichting PMT, Vrienden van de Mahu,
Maritiem Aktueel, Kon. Ver. Onze Vloot



a-magnetisch te maken. Er zijn tevens 
zoveel mogelijk a-magnetische materia-
len verwerkt.

Van dit type houten schepen AMS-
klasse zijn er sinds het begin van WOII 
wereldwijd zo’n 300 gebouwd waarvan 
het overgrote deel in de jaren 50.
Deze mijnenvegers werden na WOII 
ingezet om de kustwateren mijnenvrij 
te maken. De Nederlandse Marine en 
de Belgische Zeemacht werkten hierbij 
nauw samen. 
De Nederlandse en Belgische schepen 
werden na WOII via het MDAP aan Eu-
ropese landen geschonken

26 SCHEPEN VOOR BELGIË
De Belgische zeemacht kreeg vanaf 
1953 26 stuks van de AMS-mijnen- 
vegers (M910-M935). 
De M(27 Spa is het enige overgebleven 
schip; zij heet nu Bernisse.
De 26 Belgische mijnenvegers kregen 
namen van de Belgische steden, mooi 
verdeeld over de twee landsdelen.

14 SCHEPEN VOOR NEDERLAND
De Nederlandse Marine ontving in 
dezelfde periode 14 van deze mijnen-
vegers, bekend als de Beemsterklasse, 
waarbij alle schepen een naam kregen 
van kleine Nederlandse gemeentes die 
me een “B’ begonnen.
De 14 Beemsterklasse schepen zijn al-
len geboren op Amerikaanse werven, 
waar zij AMS-nummers kregen:
Hr.Ms. Beemster M845 (1953-1973) 
(ex. AMS105)

Hr.Ms. Bolsward, M846 (1953-1971)
(ex AMS109)
Hr.Ms. Bedum, M847 (1953-1975)
(ex.AMS106)
Hr.Ms. Beilen, M848 (1954-1974
(ex. AMS110)
Hr.Ms. Borculo, M849 (1953-1971)
(ex-AMS107)
Hr.Ms. Borne, M850 (1953-1974)
(ex AMS108)
Hr.Ms. Brummen, M851 (1954-1973)
(ex.AMS111)

Technische gegevens:
Grootste LxBxD: 43,91x8.91x2,51 m
Waterverplaatsing: 364 ton
Machinevermogen: 880 PK
Max snelheid 13,6 Nm
Bewapening 2 mitrailleurs van 20 mm 
in dubbele opstelling
Bemanning: 37 koppen.

De mijnenvegers van de Beemsterklasse
in actie
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BNS SPA M927
De BNS Spa M927 is een Belgische mij-
nenveger van de SPA-klasse.
Zij werd gebouwd op de Boelwerf in  het 
Belgische Temse.

De Spa M927 in de bouwhal van de Boelwerf, 
gereed voor de tewaterlating op 21 juni 1954

Het schip werd gefinancierd door de 
Verenigde Staten.

Averij
In 1959 liep de M927-Spa zware ave-
rij op bij een ongeval in de Antwerpse 
haven waarbij het anker van een ander 
schip werd uitgegooid en terechtkwam 
op de lager gelegen voorsteven van de 
Spa die aan het aanmeren was.
Later omgebouwd tot munitietrans-
portschip A963 SPA. (voor torpedo’s en 
exocet raketten).
De M927 SPA bood onderdak aan de 
flottielje commandant, daarom is er 
achter de kaartenkamer een extra 
ruimte gebouwd als verblijf van deze 
commandant.

MUTUAL DEFENSE ASSISTANCE 
PLAN (MDPA)
Het grote Marshallplan (hulpprogramma 
van de VS) voor de heropbouw van de
door de oorlog getroffen Europese lan-
den was een financieel hulpprogram- 
ma. Daarnaast werd door de Verenigde 
Staten het MDPA opgezet. Dit was een 
soort militaire Marshallhulp, een pro-
gramma dat er in voorzag om mili-
taire goederen en technisch support te 
leveren aan de Europese landen na de 
oorlog. Nederland ontving dus 14 
mijnenvegers.
De meeste van deze mijnenvegers 
werden gebouwd in de VS maar gezien 
de grote aantallen zijn er, onder Ameri-
kaans toezicht, ook gebouwd op Euro-
pese werven.

TYPE MINE SWEEPER COASTAL
De Spa M927 is een houten kustmij-
nenveger klasse AMS 60 (Adjudant 
class motor Mine Sweeper), type MSC 
(Mine Sweeper Coastal), gebouwd naar 
analogie van in de VS gebouwde zus-
terschepen. De schepen zijn gebouwd 
van hout over aluminium spanten om ze 

Hr.Ms. Breukelen M852, (1954-1971)
(ex-AMS100)
Hr.Ms. Blaricum, M853 (1954-1972)
(ex-AMS112)
Hr.Ms. Brielle, M854 (1954-1975)
(ex-AMS167)
Hr.Ms.Breskens, M855 (1954-1976)
(ex.AMS148)
Hr.Ms. Bruinisse, M856 (1954-1972)
(ex.AMS168)
Hr.Ms. Boxtel M857 (1954-1976)
(ex.AMS 149)
Hr.Ms. Brouwershaven M858 (1954-
1973) (ex-AMS150)

BNS SPA WORDT AMS BERNISSE
In 1978 kreeg de Spa927 een andere 
functie, het werd opgebouwd tot trans-
portschip voor munitie en wapensen-
soren en kreeg een andere naam, nl. 
A963-Spa. Het schip bleef in dienst tot 
1993 en werd nadien verkocht.
De Stichting Paradijsvogel uit Rotterdam 
kocht het schip aan in 1997 en heeft het 
prachtig gerestaureerd. 
Wat later kreeg het zijn huidige naam 
AMS 60-Bernisse naar het gelijknamige 
dorp nabij Rotterdam. Het schip is, voor 
zover bekend, het enige nog varend 
schip van dit type in Europa en is ook 
aangesloten bij de Stichting Varend 
Erfgoed.
Op de Bernisse is een 40 mm Bofors AA 
luchtdoelkanon geïnstalleerd. Eenzelfde 
soort geschut dat origineel op de M927-
Spa heeft gestaan. 

BERNISSE IN HELLEVOETSLUIS
Stichting tot Behoud van de AMS ms 
Bernisse
Ligplaats: Hellevoetsluis
Postadres secretariaat:
Steenhoekstraat 11, 
3223BS Hellevoetsluis
E-mail: ams60bernisse@gmail.com
Mobiel Bernisse: 06-3732015



Nieuw lenzenstelsel 1949

DEN HELDER HEEFT 2 VUURTORENS
DE TWEEDE HEET GROOTE KAAP

Luchtfoto van de Lange Jaap

BLAD 10 OKTOBER 2020   Bron en foto’s: Nederlandse Vuurtorenvereniging 

Vuurtoren Groote Kaap

DE LANGE JAAP TE HUISDUINEN

De bouw van de vuurtoren ‘Lange Jaap’ 
is begonnen in 1877 en het licht kon 
op 1 april 1878 ontstoken worden. De 
zestien-zijdige toren is gebouwd van 
gietijzeren platen met een opstaande 
rand die aan elkaar is geschroefd. Het 
gewicht van de vuurtoren is dan ook erg 
zwaar (506.100 kg gietijzer). De ont-
werper van de vuurtoren was Quirinus 
Harder, voormalig hoofdconstructeur 
van de bouwkundige dienst van het 
loodswezen. 
Het broodje aapverhaal gaat dat Lange 
Jaap op een stapel koeienhuiden staat, 
hetgeen zou verklaren waarom de top 
van de toren bij storm ongeveer een 
meter heen en weer beweegt. In wer-
kelijkheid echter 5 cm. Nagenoeg met 
zekerheid is wel waar dat Lange Jaap 
genoemd is naar een lange slungel met 
de bijnaam ‘Lange Jaap’ en die had ook 
nog eens rood haar. 
De toren heeft nu de status rijksmonu-
ment. maar is niet open voor bezoek.  
De vuurtoren laat nog steeds zijn licht 
schijnen en laten wij hopen dat dit nog 
lang mag gebeuren. Iedere marineman 
en -vrouw weet dat als hij het licht van 
Lange Jaap ziet, hij dan bijna thuis is. 
Nog 30 zeemijl te gaan en dan liggen 
de trossen vast. 2.500.000 candela aan 
lichtsterkte is niet te missen; licht van 
vergelijkbaar 2,5 miljoen kaarsen 

Voorgeschiedenis
Al lang voor Lange Jaap stonden in 
dezelfde buurt bij Kijkduin vuurtorens 
of bakens. Nog voor de bouw van het 
fort, stond er een toren met een licht 
dat opgewekt werd door hout en kolen 
te stoken. 
In 1822 werd een nieuwe ronde stenen 
toren van circa 46 meter hoog gebouwd 
midden op het inmiddels opgetrokken 
Fort Kijkduin, hetgeen op zich al een 
relatief hoge locatie was. 
Aanvankelijk bestond de verlichting uit 
26 olielampen met holle spiegels als 
reflectoren; dit licht was zichtbaar tot 
op ongeveer tien kilometer afstand. In 
1853 werden de olielampen van deze 
oude toren vervangen door een ander 
type lamp met lenzenstelsel in plaats 
van reflectoren. In 1878 werd tenslotte 
de Lange Jaap in gebruik genomen.

Het licht van de Lange Jaap
Bij de bouw in 1877 werd een Argandse 
lamp geplaatst met stilstaande lenzen.
In 1903 kwam daar een draaiend 
lenzenstelsel voor in de plaats dat in 
een ronde bak met kwik dreef. Zo’n 
kwikbad maakt het mogelijk het lenzen-
stelsel met relatief weinig kracht door 
een uurwerkachtige constructie aan te 
drijven, maar zorgt ook voor problemen 
met rondspattend kwik als de top van 
de toren door harde wind heen en weer 
beweegt.
Dit eerste lenzenstelsel uit 1903 van de 
Lange Jaap had een schitterlicht met 
twee schitteringen in tien seconden 

dat op ongeveer zesendertig kilometer 
nog te zien was. In 1912 werd er een 
sterkere lamp geplaatste en in 1924 een 
nog sterker elektrisch licht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
in 1940 het toenmalige licht door Duitse 
mariniers geheel verwoest, waarna de 
vuurtoren vijf jaar buiten gebruik bleef. 
Nadat in 1945 eerst een noodverlichting 
was geplaatst kon in 1949 een nieuw 
lenzenstelsel in gebruik worden geno-
men met vier schitteringen in twintig 
seconden. 

Halverwege de jaren zestig is het kwik-
lager vervangen door een groot kogel-
lager. Tegenwoordig is de Lange Jaap op 
vierenvijftig kilometer afstand te zien.

Een eerste blik op het lampenstelsel, op 
de achttiende verdieping van de vuur-
toren, verraadt niet meteen het geheim 
van de enorme lichtbundel. Een lamp 
van dertig centimeter hoog, is dat alles? 
Nee, dit is geen gewone gloeilamp maar 
een kwikjodide lamp van 220 volt en 
2.000 watt. 
De echte kracht van de Lange Jaap ligt 

een verdieping hoger, te bereiken via 
een smalle ladder. Daar bevindt zich de 
optiek van de vuurtoren, een complex 
stelsel van lenzen, gevat in een koperen 
behuizing. `Verboden glas en koper aan 
te raken’, meldt een bordje. 
Vroeger blonk al het koperwerk, maar 
voor poetswerk is tegenwoordig geen 
geld meer.
De Lange Jaap heeft sinds de jaren ze-
ventig geen vuurtorenwachter meer. De 
toren draait volautomatisch. Een mobiel 
team van Rijkswaterstaat onderhoudt 
de torens en andere lichtbakens langs 
de kust.

De De geboorte van Julianadorp is exact 
gedateerd op het jaar 1909. Door de 
bouw van een kerk promoveerde buurt-
schap Loopuyt tot volwaardig dorp, het 
centrum van polder het Koegras. Prinses 
Juliana was net geboren en zo kreeg het 
dorp haar naam. 
De Zanddijk ten westen van het dorp 
is veel ouder, in 1666 aangelegd als 
bescherming tegen de Noordzee. Voor-
lopers van de huidige vuurtoren Groote 
Kaap stonden ook al op deze Zanddijk 

Invasie
Al rond 1800 beschreef de Engelse 
Admiraal Knight twee kapen vlakbij 
de locatie waar nu Julianadorp ligt. De 
kaap was ooit bedacht als een stellage, 
een bouwwerk op het land met een 
herkenbare vorm, waardoor zeelieden 
wisten op welke kust men voer. In 1799 
was op de kust tussen Huisduinen en 
Groote Keeten een korte, maar bloedige 
oorlog uitgevochten, de Russisch-Engel-
se invasie.

Vuurtoren Groote Kaap Juliana-
dorp
Vuurtoren Zanddijk, Groote Kaap nabij 
Julianadorp. Bouwjaar: 1966, vervan-
gen in 1988. Ontwerper: onbekend. 
Torenhoogte: 16,8m. Lichthoogte: 31m. 
Lichtkarakter: OcWRG10c. 
Deze vuurtoren heeft geen monumen-
tenstatus 
Polder het Koegras, het achterland van 
de Zanddijk, is vanaf 1610 geleide-
lijk aan ontstaan. De kwelder Koegras 
bestond vooral uit stuifduinen met 
laagten waar plantengroei tot ontwik-
keling kwam. Dichter-hoogleraar Nico-
laas Beets noemde in zijn boek Teun 
de Jager dit gebied “Woestijn van het 
Koegras”. De grond was erg arm en het 
landschap was te vergelijken met het 
strand. Het houden van schapen was 
lang de enige activiteit. Wegen waren er 
niet. Bij aanleg van het Noordhollands 
Kanaal rond 1824 is aan de oostkant 
van de kwelder een dijk aangelegd: een 
polder was geboren. Gebruik van kunst-
mest maakte de grond meer vruchtbaar, 

de veehouderij kwam tot ontwikkeling. 
Midden 1800 verbouwden de boeren 
haver, gerst en kanariezaad en hielden 
ook rundvee. Toen er in polder Koegras 
nog geen PTT was, had de lichtwachter 
van de beide Kapen ook een Telegraaf. 
Hij woonde waarschijnlijk in een van 
de huisjes nabij de Callantsogervaart. 
De boeren maakten van deze Telegraaf 
gebruik om berichten te verzenden.

Stalen toren
Gietijzeren bakens namen in 1871 de 
plaats in van de eerdere houten bouw-
werken. Er kwam een vast wit licht op 
de torens. Het lage licht en het hoge 
licht vormden samen de lichtenlijn 
Zanddijk. Deze heeft tot 1985 bestaan. 
In 1966 is de hoge gietijzeren vuurto-
ren uit 1871 vervangen door een ronde 
stalen toren, in felrode kleur. In 1985 
kwam een vrijwel identieke toren hier-
voor in de plaats. Helaas is de Kleine 
Kaap uit 1871 gesloopt midden jaren 
zeventig van de vorige eeuw.

Nederlandse Vuurtorenvereniging 

Secretariaat:
p.a. Breeburgsingel 28
2135 CN Hoofddorp
T: 06 51889744 



en het verkenningspeloton van de 25e 
ondersteuningscompagnie van het Korps 
Mariniers. 
In 1981 werd op Marinebasis Parera een 
vlootcompagnie ingesteld naar analogie 
van een infanteriecompagnie die be-
stond uit vlootpersoneel, geplaatst op 
de marinebasis. Met als taak de marine-
basis te verdedigen als de marinierseen-
heden elders werden ingezet. 

Afscheid 31e van Curaçao
Tijdens een militaire ceremonie op 
Parera werd op 24 augustus 2008 de 
31e Infanteriecompagnie van het Korps 
Mariniers opgeheven en namen de ma-
riniers na 80 jaar afscheid van Curaçao. 
Hun plaats werd ingenomen de KL.

MARINIERSKAZERNE SAVANETA
Er zijn voor trainingen oefenloca-
ties op de Boven- en Beneden-
windse eilanden, de Franse eilan-
den in het Caribisch gebied,
Frans-Guyana, Suriname en de VS.
De 32 infanteriecompagnie Mariniers 
was gelegerd op de marinierskazerne 
Savaneta de zuidwestkust van Aruba. 
De kazerne onderhoudt goede contacten 
met de Arubaanse samenleving, mede 
door de langdurige aanwezigheid van 
mariniers op Aruba. Ze worden ook in-
gezet voor drugsbestrijdingsoperaties.
De Mariniers Compagnie Caribisch Ge-
bied neemt ook actief deel aan uitwis-
selingen met Amerikaanse mariniers 
en Franse militairen, waaronder het 
Vreemdelingenlegioen. Een peloton Aru-
baanse militie is verantwoordelijk voor 
de bewakings- en beveiligingstaken.

MARINESTEUNPUNT POINTE BLAN-
CHE
In een vestiging van de Koninklij-
ke Marine op het eiland Sint
Maarten is een detachement van
het Korps Mariniers gelegerd ter 
ondersteuning van de Bovenwindse 
eilanden. 
Aanleiding waren
de staatkundige
hervormingen bin-
nen het Koninkrijk
van oktober 2010.
Sindsdien is Sint
Maarten een onaf-
hankelijk land bin-
nen het Koninkrijk.
Door bezuinigingen op Defensie liet de 
opening van een permanente vestiging  
op zich wachten tot 19 november 2013. 
Toen werd tevens een oproep gedaan 
om een permanente eenheid mariniers 
op het eiland te stationeren vanwege de 
vele orkanen in het gebied. De jaarlijkse 
kans op een tropische storm is groot.
De verwachting is dat de aanwezigheid 
van de mariniers bijdraagt aan een rus-
tiger politiek vaarwater. En voor toeris-
ten geeft de militaire presentie ook een 
gevoel van veiligheid.

Bron en foto’s
Mariniersmuseum / COM / Onze Vloot / 
NIMH
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DE MARINIERS IN DE WEST

Na, zoals gezegd, het Koninkrijk der 
Nederlanden ook verantwoordelijk was 
voor de verdediging van het Caribisch 
gebied, met onze overzeese gebiedsde-
len werd de voortdurende stationering 
van een oorlogsbodem in het gebied 
opgeheven, maar bezochten schepen 
van de KM af en toe het gebied, zoals 
de torpedobootjager Hr.Ms. Kortenaer 
(1914, 19.15/16, 1928/29); de pantser-
dekschepen Hr.Ms. Zeeland (1919/20, 
1922); Hr.Ms. Heemskerck (1914/15); 
Hr.Ms. Holland (1917); onderzeeboot 
Hr.Ms. KXIII (1926);kruiser Hr.Ms. Su-
matra (1926) en Hr.Ms. Hertog Hendrik 
(1928). Ze hoefden nooit in te grijpen.

MARINIERS IN HET CARIBISCH 
GEBIED
Op de avond van 8 Juni 1929 (er be-
vond zich toen geen oorlogsbodem in 
de Curaçaose wateren) had een onver-
wachte overval van het Waterfort op 
Curaçao plaats. Rafael Simon Urbina 
overviel met 250 man Fort Amsterdam 
op Curaçao. Hij slaagde erin wapens en 
de gouvernementskas buit te maken en 
nam de Curaçaose gouverneur Leonard 
Albert Fruytier gevangen. Ze vertrokken 
met het door hen in beslag genomen 
Amerikaanse schip S.S. Maracaibo naar 
Venezuela, waarbij ze de gouverneur en 
garnizoenscommandant Borren als gij-
zelaar meenamen, die echter daar weer 
werden vrijgelaten. Het doel was de val 
van de president van Venezuela Juan 
Vicente Gómez, maar deze couppoging, 
waarbij ook leider van de communisti-
sche partij Gustavo Machado Morales 
betrokken was, mislukte. De overval op 
het Waterfort was de directe aanleiding 
om het Vrijwilligerkorps Curaçao, het 
VKC op te richten.
Drie dagen na de overval werd Hr.Ms. 
Kortenaer, een torpedobootjager uit 
de Admiralenklasse met spoed naar 
de Antillen gestuurd en daarna Hr. Ms. 
panterschip Hertog Hendrik ter bescher-
ming van de Nederlandsche belangen in 
de West-Indische wateren en de hand-
having van veiligheid, rust en orde. 

In 1930 werden een compagnie mari-
niers op Curaçao en een detachement 
mariniers op Aruba gestationeerd. 
De sterkte van de compagnie, aanvan-
kelijk 55 man (120 op Curaçao en 35 
op Aruba), werd in verband met bezui-
nigingen, geleidelijk verminderd en was 
eind december 1934 teruggebracht tot 
65 man. Sindsdien is het Korps Mari-
niers permanent op Aruba en Curaçao 
gevestigd en kreeg het de beschikking 
over een permanent stationsschip.
Tijdens WO II was steun van de bond-
genoten en de landmacht onontbeerlijk 
om de eilanden te beschermen tegen 
U-bootaanvallen: de Duitsers hadden 
het gemunt op de raffinaderijen en kon-
vooien olieschepen. 
De 31e Infanteriecompagnie is tot 2009 
permanent op Curaçao gelegerd. De 
compagnie had o.m. de taak om bij-
stand te verlenen bij calamiteiten met 
inzet van zwaarbewapende mariniers.

MARINIERSKAZERNE SUFFI-
SANT OP CURAÇAO
Vanaf de bouw in 1929 is Suffi-
sant gedurende 80 jaar de thuis-
basis geweest van de 31e Infan-
teriecompagnie.
In 2008 is de compagnie opgeheven 
en worden er vooral lokale militaire 

(miliciens) opgeleid door Nederlandse 
Mariniers.
De kazerne valt onder het Commande-
ment der Zeemacht Caribisch gebied.
Op 31 december 1957 werd de Ma-
rinebasis als zelfstandig commando 
opgeheven en het bevel overgedragen 
aan de commandant van de Mariniers-
kazerne Suffisant. In januari 1958 werd 
de samenvoeging van de commando’s 
van de Marinierskazerne te Suffisant 
en de Marinebasis Parera voltooid door 
repatriëring van het overtollig geworden 
personeel. 
In 1978 gingen de mariniers van de 
Marine kazerne Suffisant over naar de 
Marinebasis Parera. 

Mariniers komen in actie
In de ochtend van 30 mei 1969 verza-
melden arbeiders van Shell zich voor 
een vooraf aangekondigde staking om
druk op de Staten uit te oefenen. 
Onderweg begonnen plunderingen, de 
staking was vanaf dat moment geen ar-
beidersconflict meer, maar een volksop-
stand. De politie probeerde de opstand 
met geweld neer te slaan. Toen mari-
niers werden ingezet was alles weer on-
der controle, maar waren er twee doden 
en tientallen gewonden te betreuren.

MARINEBASIS PARERA CURAÇAO
Ondanks de strategische ligging
en het belang van de raffinade-
rijen C.P.I.M. op Curaçao en Stan-
dard Oil op Aruba, werden de
Antillen tot de Tweede Wereldoorlog 
maar licht verdedigd.

 
Pas in 1939 werd er een plan gemaakt 
om de verdediging te verbeteren, maar 
nog voor de plannen konden worden 
uitgevoerd, was de Duitse inval in Ne-
derland een feit.
Eind 1943 was de haven uitgebreid met 
een 60 meter lange steiger en een groot 
boothuis. De Sint Michielsbaai was een 
testgebied voor torpedo’s. Uiteindelijk 
huisvestte de basis 2150 Amerikanen en 
1800 Nederlanders.
In juni 1944 werd de naam veranderd in 
Marinebasis Parera. 
In 1976 werd de marinebasis verbouwd.  
Parera verleende logistieke, perso-
neels- en materieel ondersteuning aan 
de stationsschepen en aan andere in de 
West gevestigde krijgsmachtonderdelen, 
waaronder de 21e infanteriecompagnie 
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DE MARINEKALENDER
VERLEDEN EN HEDEN 2020
Een stuk marinehistorie in een notendop!

De Koninklijke Marine vormt een belangrijk deel van de Nederlandse krijgsmacht, mede door onze verbonden-
heid met het water. Op alle wereldzeeën varen schepen van de marine, op het land is het Korps Mariniers van de 

Koninklijke Marine ook actief.
Veel is er in de loop van de eeuwen veranderd: zeilende vaartuigen van weleer zijn thans moderne schepen, een 
vloot vormend die internationaal meedoet. Het werk aan boord van de schepen is veranderd, specifieke dienst-
vakken zijn opgeheven, maar de mens vervult nog altijd de hoofdrol en er wordt zeker niet minder gevergd van 
de marineman/vrouw dan eertijds. Techniek en kennis zijn heden ten dage van levensbelang in alle geledingen 

van het marinebedrijf. 
Van matroos tot commandant, iedereen is onmisbaar om de vloot varend te houden. Natuurlijk daarbij gesteund 

door het walpersoneel.

UIT DE INHOUD VAN DE MARINEKALENDER 2020
Januari
De rol van de Koninklijke Marine nabij en in Fort Pannerden

Februari
Stelling Kornwerderzand

Maart
Zr.Ms. schroefstoomschip vierde klasse Bonaire

April
Castorklasse loodsvaartuigen met ms Castor

Mei
Dagritme aan boord van de Buffel

Juni
De Marine Luchtvaartdienst

Juli
Vrouwen bij de Nederlandse Onderzeedienst

Augustus
Het verhaal van Hr.Ms. Mahu M880

September
AMS Bernisse, ex. BNS Spa M927

Oktober
De Lange Jaap te Huisduinen

November
De Mariniers in De West

December
De Knopenlegger: Dick Hollander

DE MARINEKALENDER VERLEDEN EN HEDEN 2020
Samenstelling Jan Kaauw
met – onder dankzegging – medewerking en adviezen van o.a. Afd. Voorlichting MinDef, NIMH, Maritiem Nieuws, Onze Vloot.
Dank ook aan  Arie Krijgsman (digitaal blad Ten Anker), https:/onzevloot.weebly.com, http://www.debakstafel.nl en de in-
stellingen en/of verenigingen die de teksten en foto’s voor de maandbladen leverden.
Vormgeving: Harry Faber.

Een uitgave van De Marinekalender, Julianadorp
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