Marine, Mariniers en MLD in de jaren 40
Stellingen en linie’s
Dan waren er natuurlijk nog de Marine, het Korps Mariniers en
de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). Ook hier helaas veelal
droevigheid uit de reeks: te weinig, te traag, te laat. Er waren
onder meer plannen om voor dienst in de Oost drie slagkruisers
te bouwen (Project 323 (.pdf)/Project 1047), waarbij naar het
Duitse Scharnhorst-klasse ontwerp werd gekeken. Schepen met
drie drielingtorens voor 28 cm kanons. Het bleef bij (omstreden)
plannen. Met de bouw van twee kleinere kruiserontwerpen
(Eendracht-klasse, na de oorlog afgebouwd als Zeven
Provinciën-klasse) was in 1939 begonnen, maar de schepen
bleven vanwege de inval bij de kiel steken.
De Marine ging de oorlog in met als belangrijkste schepen: 3
lichte kruisers (7-10 x 15 cm kanons), 2 flottieljeleiders (Trompklasse lichte kruisers, met 6 x 15 cm kanons), 8 Admiralenklasse torpedobootjagers (4 x 12 cm kanons, 6 x 53,3 cm
torpedobuizen), 2 Flores-klasse kanonneerboten (3 x 15 cm kanons), 8 oude G/Z-klasse torpedoboten ( 2 x
7,5 cm kanons, 3-4 x 45 cm torpedobuizen). Daarnaast waren er 14 O-klasse en 12 K-klasse onderzeeërs
(6-8 45/53,3 cm torpedobuizen). Van sommige schepen was de verf nog niet droog (b.v. Tromp-klasse)
toen de Duitsers binnenvielen. De meeste schepen waren sowieso in de Oost (of de West) gestationeerd
dus het marineaandeel in de strijd om Nederland, hoewel opvallend, bleef vrij beperkt.
De MLD bezat elders 36 moderne driemotorige Dornier 24 vliegboten (Indië) en opereerde met Fokker
C.XIVw tweedekker drijver-boordvliegtuigen vanaf de kruisers en acht Admiralen-klasse jagers. In
Nederland konden alleen een aantal van de 36 bestelde tweemotorige Fokker T-VIIIw drijvertorpedobommenwerpers van betekenis zijn.
Het Korps Mariniers telde in mei 1940 circa 1500 man in actieve dienst, waarvan er zo’n 700 in Nederland
waren gelegerd. Hun uitrusting was vrijwel hetzelfde als van de infanterie, met M.95 geweren en (soms te
veel) versies van de lichte- en zware machinegeweren. Nadat de eerste schoten klonken, werden (gretige)
rekruten er ook met scherp op uitgestuurd. Net als elders overigens.
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En zo werd het 9 mei. Hoewel er ook eenheden van het Duitse 6e leger in het zuiden over ons grondgebied
gaan trekken, wordt de aanval ‘morgen’ uitgevoerd door het 18e Duitse Leger. Op 10 mei 1940 opent dit
leger de opmars met 1 pantserdivisie, 1 cavaleriedivisie, 6 infanteriedivisies, de SS-Verfügungs-Division
plus 2 onafhankelijke SS regimenten. Vanuit de lucht worden daarnaast twee regimenten van de 7e Flieger
Division gedropt. Nadien zullen de drie luchtlandingsregimenten van de 22e Luftlande-Division landen. In
totaal circa 35 primaire gevechtsregimenten.
De Nederlandse landmacht telde op 9 mei 1940 vier legerkorpsen met in totaal elf divisies van wisselende
sterkte. Sommige divisies hadden drie regimenten infanterie, andere twee. De Peel divisie bestond uit
grensbataljons. Legerkorpsen en divisies hadden daarnaast als reserve een aantal R.I’s of bataljons. Al
met al, dikker of dunner verspreid over ons land nemen circa 50 Nederlandse primaire gevechtsregimenten
en alles wat daar aan artillerie en andere ondersteuning bij hoort het tegen hen op.

Nederlands ontwerp 1047 klasse
De zeven provinciën zoals gedacht afgebouwd in 1953
Ja ziet er iets anders uit dan dat u gewend bent . 12 cm Bofor als secundair geschut is niet slecht

En zo werd het uiteindelijk
De Eendracht klasse de Ruyter1953
Maar ja Eendracht klasse he , werd uiteindelijk in 1946 tijdens de bouw hernoemd in de Ruyter en
uiteindelijk in 1950 te water gelaten als Hr.Ms. de Zeven provinciën
De oorspronkelijk de Zeven Provinciën werd uiteindelijk in dienst gesteld als Hr,Ms. de Ruyter
En de klasse werd De Zeven Provincien klasse

