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Helders Historische Reddingboten Collectief 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

Het begin van de Tweede Wereldoorlog 
10 t/m 14 mei 1940… 
en de rol van de Kazematten en de Koninklijke Marine bij de verdediging van de Afsluitdijk. 

De Kazematten werden verdedigd door 227 soldaten onder bevel van de kapitein C.F.J. Boers.  
Nauw contact was er met de Commandant Marine - Willemsoord in Den Helder, Schout bij Nacht Jolles aan 
wie door Boers hulp werd gevraagd bij de verdediging. 
Op 13 mei zond SbN Jolles 3 20 mm luchtafweerkanonnen en 4 luchtdoel-mitrailleurs naar Kornwerderzand. 
Deze kwamen goed van pas bij de luchtaanvallen op die dag, die werden afgeslagen. 
 

 
De 17 Kazematten van Kornwerderzand  
onder andere uitgerust met vier 50 mm kanons en 21 M’08 Schwarzlose mitrailleurs 
 
Op 13 mei arriveerde Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau, komend uit Hoek van Holland, op de Rede van Den 
Helder. Onmiddellijk daarna werd commandant Kroonenberg van de kanonneerboot opgedragen, op te 
stomen naar een positie in de Texelstroom. 
Op die positie in de ‘Doove Balg’, op 10 mijl afstand van de Kazematten van Kornwerderzand, ging de 
kanonneerboot ten anker. 

https://www.mrbdorusrijkers.nl/
https://www.tracesofwar.nl/sights/13/Kazematten-Museum-Kornwerderzand.htm


DR Herdenking Kazematten 2020                                                                                                                                                      Pagina 2 van 3 

 

Voor het geven van luchtsteun was de Britse destroyer HMS Valorous meegevaren, maar die keerde terug 
i.v.m. gevaar voor aan de grond lopen. 
 

 
Ankerplaats in de Doove Balg, op 
10 mijlen afstand van de 
Kazematten van Kornwerderzand. 
In de nacht van 13 op 14 mei 
werden met het achterkanon 
3 salvo’s van twee schoten 
afgevuurd op de Oostkop van de 
Afsluitdijk. Het bleek, dat de afstand 
van ca. 10 mijlen overbrugbaar 
was. 
 
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau 
ten anker in de Doove Balg. 
 

 
Het ‘geheime’ wapen en de artillerie-aanval van de ‘Erste Kavallerie Division’ 

In de middag van 13 mei voerde de 1
e
 Kavallerie Division een aanval uit met geschut van 88 en 75 mm. 

De kazematten bleken echter bestand tegen deze aanval, waarna Duitse stoottroepen in actie kwamen. Ook 
die aanval werd afgeslagen met verliezen aan Duitse kant.  
In de ochtend verzocht kapitein Boers aan de commandant in Den Helder het vuur te openen vanaf de ‘Johan 
Maurits van Nassau’. 
Na overleg nam de kanonneerboot haar positie in en met behulp van kaarten, tabellen en de telefoon, werden 
enkele granaten afgevuurd. 
Na correctie werden vervolgens met het achterkanon 98 15cm-granaten afgevuurd op de kop van de 
Afsluitdijk. De lichte mist en het daardoor slechte zicht, voorkwam dat de kanonneerboot werd ontdekt door de 
aanvallers. 
 
Het resultaat 
Het effect van dit ‘geheime wapen’ was, dat de Duitse Kavallerie zich terugtrok en het aanvalsplan wijzigde. 
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Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau tot zinken gebracht… 
 
In vlootverband met Hr. Ms. mijnenleggers Jan van Brakel, Douwe Aukes, Nautilus, Medusa en de 
torpedoboot Hr. Ms. G13, onderweg naar Engeland, werden deze schepen aangevallen door Duitse 
bommenwerpers. De focus van de aanvallen lag op Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, die in de vooravond 
van 14 mei 1940 tot zinken werd gebracht na een voltreffer in de voor-munitiebergplaats. 17 Bemanningsleden 
kwamen daarbij om.      
Overlevenden werden overgebracht op de andere schepen. De gewonden werden overgebracht op de G13. 
Deze had de opdracht hen naar Den Helder te brengen. Onderweg nam de inmiddels uitgevaren ‘Dorus 
Rijkers’ de gewonden over en bracht die in veiligheid in Den Helder. Onderweg naar de marinehaven, werd de 

reddingboot meerdere keren 
bestookt door Duitse 
bommenwerpers en 
jachtvliegtuigen. De boot wist  
evenwel veilig de haven te 
bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De positie waar 
Hr. Ms. Johan Maurits van 
Nassau ten onder ging.       
 
 
 

Bronnen:  
 
K.W.L. Bezemer;  ‘Zij vochten op de Zeven Zeeën’; 1964 
Ph.M. Bosscher;  ‘De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog; 1984 
L.L. von Münching  Schepen van de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog: 1978 
 
                                                            
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                              


