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Hare Mqjesteits mijnenveger "Breukelen 
(1954 -1971) 

Ties Verkuil Sr. 

Niftarlakestraat 1, 3621 GT Breukelen 

Het is wellicht niet algemeen bekend dat een der 
schepen van de Koninklijke Marine de naam van 
onze gemeente heeft gedragen, namelijk Hr. Ms. 
"Breukelen". Het leek mij daarom aardig de hoofd
lijnen van de geschiedenis van dit schip vast te 
leggen. 

Vooral gedurende de laatste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog werden door de Duitse marine in de 
West-Europese, en vooral ook in de Nederlandse 
kustwateren vele tienduizenden zeemijnen van di
verse soort aangebracht in een poging om geallieer
de landingen te laten mislukken, of in ieder geval 
daaraan grote schade toe te brengen. Direct na het 
einde van de oorlog (mei 1945) was het streven van 
de Koninklijke Marine er dan ook op gericht om 
vaarroutes in onze kustwateren en de toegangen tot 
onze belangrijkste havens zo snel mogelijk vrij van 
mijnen te maken, waardoor de aanvoer van goede
ren naar de zwaar getroffen delen van Europa mo
gelijk werd. 

Deze mijnenveegacties der Koninklijke Marine 
hebben over een langdurige periode plaatsgevon
den; zelfs tot op de huidige dag wordt de Mijnen-
dienst nog een enkele keer gealarmeerd voor een op 
zee aangetroffen drijvende mijn of een in het net 
van een vissersschip terechtgekomen exemplaar. 

Verschillende series mijnenvegers hebben in de 
naoorlogse jaren bij de Koninklijke Marine dienst 
gedaan en getracht de vaarroutes van vissers- en 
koopvaardijschepen zo goed mogelijk mijnenvrij te 
maken en te houden. Vooral na stormweer werden 
regelmatig drijvende mijnen aangetroffen, die van 
hun verankering waren losgeslagen en snel dienden 
te worden opgeruimd. 

In de jaren vijftig werden in het kader van de 
Wet Wederzijdse Militaire Hulpverlening {Mutual 
Defense Assistance Program) door de Verenigde 
Staten van Amerika 14 houten kust-mijnenvegers 
in bruikleen ter beschikking van onze regering 
gesteld. Deze schepen werden op verschillende 
werven in de VS op stapel gezet. Zij droegen 
tijdens de bouw een Amerikaanse registratie, bij

voorbeeld AMS 114 (American minesweeper 114). 
Na de indienststelling werden deze schepen 
gedoopt met een naam van een Nederlandse 
gemeente, alle beginnend met de letter B, zoals 
Brielle, Breskens, Bolsward, Blaricum enz., en ook 
Breukelen. 

Hr. Ms. "Breukelen" werd gebouwd bij de Tampa 
Marine Company te Tampa in Florida onder de 
registratie AMS 100. De tewaterlating vond plaats 
op 12 maart 1953 en de indienststelling als Hr. Ms. 
"Breukelen" op 15 februari 1954 te New Orleans, 
waarna het schip naar Nederland werd overgevaren. 

De "Breukelen" werd onder andere ingedeeld 
bij mijnenbestrijdingsgroep 1 van onze Koninklijke 
Marine en deed met de overige schepen van de 
B-klasse beurtelings dienst op de Noordzeeroutes. 
De eerste commandant was de Luitenant ter Zee der 
tweede klasse Oudste Categorie G.F. de Ronde; bij 
uitdienststelling op 31 december 1971 werd het 
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Afb. 1. Het schild op de voorzijde van de brug van Hr. 
Ms. "Breukelen", met het gemeentewapen van Breukelen 
(Marine Historisch Archief Den Haag). 
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Afb. 3. Speciale enveloppe, uitgegeven tijdens deelname aan de Kieler Woche (vlootshow) in 1971. Op de enveloppe is 
het stempel Koninklijke Marine alsmede het langstempel Hr. Ms. Breukelen aangebracht. 

commando over de "Breukelen" gevoerd door de 
Luitenant ter Zee der eerste klasse H. Mijsberg. Op 
18 september 1972 werd het schip teruggegeven 
aan de Verenigde Staten. 

Enkele gegevens van het schip: lengte 43,91 
meter; breedte 8,81 meter; diepgang2,51 meter; 
waterverplaatsing 364 ton; machines: 2 dieselmoto
ren van in totaal 880 pk; 2 schroeven; snelheid 13,6 
knopen (25 km/uur); bemanning 37 koppen; bewa
pening 2 mitrailleurs van 20 mm; naamsein M852. 

Op de voorzijde van de brug van Hr. Ms. 
"Breukelen" was een schild aangebracht met het 
gemeentewapen van Breukelen (zie Afbeelding 1). 

Tijdens een verblijf van Hr. Ms. "Breukelen" te 
Den Helder in de jaren 1950 werd door een depu
tatie van het gemeentebestuur van Breukelen een 
bezoek gebracht aan het schip, bij welke gelegen
heid een schilderij werd aangeboden, "een gezicht 
op kasteel Nijenrode". Dit schilderij heeft tot aan de 
uitdienststelling van het schip een plaats gehad in 
het officiersverblijf. Het is niet bekend waar dit 
schilderij zich thans bevindt; mogelijk ergens in een 
depot. Bij de teruggave is het schip volledig ont
daan van alle aangebrachte zaken, zoals de naam
plank, het wapen van Breukelen, en ook het schil
derij. 
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