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Algemene opmerkingen.
Dit werk is gebaseerd op het boek Werkpaarden van de Mijnen-
dienst uit 2006. Een nieuwe editie dus met de vormgeving die past 
in de reeks van Lanasta over de schepen van de Mijnendienst. 
Het gehele fotopakket is herzien aangezien er veel nieuwe foto’s 
beschikbaar zijn gekomen.

Onderhoud Naaldwijk bij de Rijkswerf begin jaren ‘80. (Foto Jantinus Mulder)
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Voorwoord

Veertig jaar lang zijn de schepen van de 
Dokkum- en Wildervank-klasse, beter 
bekend als de WU’s, in dienst geweest bij 
de Koninklijke Marine.
In dit boek wordt het ontwerp, de bouw 
en de algehele levensloop van de klasse en 
die van de individuele eenheden uitvoerig 
behandeld. In de beschrijving van hun 
activiteiten worden regelmatig begrippen 
genoemd, die bij de insider nostalgische 
herinneringen oproepen, maar voor de 
minder ingevoerde lezer mogelijk vraag-
tekens oproepen. Deze begrippen worden 
uit de tekst gelicht en apart behandeld. 
Zo geeft het boek ook een tijdsbeeld van 
de Mijnendienst in de tweede helft van de 
twintigste eeuw.

De eenheden van de Dokkum- en 
Wildervank-klasse zijn in diverse configu-
raties in dienst geweest bij de Koninklijke 
Marine.
Het grootste verschil tussen de Dokkum- 
en de Wildervank-klasse zijn de hoofdmo-
toren. De Dokkum-klasse is uitgerust met 
MAN dieselmotoren, de Wildervank-klasse 
met Werkspoor dieselmotoren. Verder zijn 
er schepen ingericht als duikvaartuig en 
eenheden zijn grondig verbouwd om dienst 
te doen als mijnenjager. Bovendien zijn in 
de loop van de tijd diverse verbeteringen, 
modificaties en verbouwingen uitgevoerd.

In principe beschrijft dit boek de oorspron-
kelijke mijnenveger van de Dokkum-klasse. 
Afwijkingen worden waar nodig/mogelijk 
genoemd.
In verband met de leesbaarheid is afgezien 
van het gebruik van het voorvoegsel Hr.Ms. 
bij namen van schepen der Koninklijke 
Marine.

Bij de beschrijving van de activiteiten van 
de schepen heb ik mij moeten beperken. 
Uitgebreide vermelding van scheepsbe-
wegingen zou het boek niet alleen zeer 
omvangrijk maken, maar ook onleesbaar.

Dit boek had niet tot stand kunnen komen 
zonder de medewerking van Rob Harmse 
en Henk Visser. De kwaliteit van het boek 
is voor een groot gedeelte te danken aan 
hun inbreng en minitieuze en vakkundige 
correctie van mijn concept voor de eerste 

editie. Uiteraard zijn nog enkele correcties 
doorgevoerd in deze tweede uitgave. Voor 
de taalkundige correcties gaat mijn dank uit 
naar Bert van Ingen.

In de duizenden gegevens die vermeld 
staan zullen ongetwijfeld fouten voorko-
men. Opmerkingen, aanmerkingen en her-
inneringen zie ik gaarne tegemoet voor 
verwerking in de archieven van de schepen. 

Bob Roetering

Tewaterlating van 
de Dokkum te 
Schiedam op 26 juli 
1955. (Foto AMH)
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De Ommen, afgemeerd bij de Mijnendienstkazerne 
aan de Bassingracht te Den Helder, in de namiddag van  
vrijdag 24 november 1987. (Foto Jantinus Mulder)
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