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PROR01 
Vlootpraet 
 
Vlootpraet. Uitgave van de Koninklijke Nederlandse 
Militaire Bond Pro Rege te Utrecht. 1957 
 
99 pagina’s geteld vanaf het voorlooptitelblad  plus een 
pagina colofon achterin. 123 plaatjes om in te plakken op 
de tekstpagina’s. Samengesteld door de Marinevoorlich-
tingsdienst. Illustraties L.D. de Kroon, wapenemblemen-
plaatjes Ch. Reydon. 
 
Kenmerken 
Klassiek album van kwarto formaat (23 x 31 cm), 
ingebonden, halflinnen, helderblauwe rug met titel-
opdruk in goud. De achterzijde is blanco. Het papier 
waarmee de kaft beplakt is, is voorzien van een 
leerprint. Het binnenwerk is van een goede kwaliteit 
ecru papier die geen verzuringsvlekjes vertoont. 
Het boek bestaat uit drie delen. 
• Het eerste algemene deel is onderverdeeld in 
“Geschiedenis van de vloot” (23 p.) en “Geschiedenis 
korps mariniers” (4 p.). Anders dan gebruikelijk is bij 
documentaire werken is de tekst hiervan niet ingedeeld 
in kolommen, maar er is een brede middenkantlijn aan-
gehouden waarin een groot aantal kleine penteke-
ningen zijn opgenomen en een drietal tekeningen 
bovenaan de pagina. 
• Het tweede deel geeft een opsomming van schepen 
(44 p.) en enkele marineonderdelen (11 p.). Dit deel is 
geïllustreerd met foto’s van schepen en met de 123 in te plakken emblemenplaatjes. 
• Tenslotte is nog een hoofdstuk “Vliegtuigen” opgenomen (5 p.) alleen geïllustreerd met foto’s. 
 
De lithografische plaatjes van stevig wit papier zijn vrijwel vierkant (65 x 70 mm). Ze zijn ingedeeld in 10 series A t/m J van elk 12 
stuks en 1 serie K van 3 stuks. 

 
De wapenemblemen van de schepen die de naam van een provincie of een gemeente dragen zijn afgeleid van het 
wapen van die provincie of gemeente, bijvoorbeeld Beemster, Beilen, Brouwershaven, Borculo etc. De emblemen 
van schepen met de naam van een bekende zeevaarder zijn ontleend aan het familiewapen. Verder is er de reeks 
fregatten met de naam van een dier, dat is afgebeeld in het wapen. Daar tussendoor komen enkele fantasiewapens 
voor, zoals voor de mijnenvegers “Onversaagd” (hand met zwaard) en “Onbevreesd” (hoofddeel van een harnas). 
Vanzelfsprekend is het fantasiewapen voor de “Van Speyk”, met de uitbeelding van een ontploffende boot met de 
tekst “Dan liever de lucht in”. 
 

Aan het begin van het beschrijvende deel is vermeld dat de 
beschrijvingen zijn bijgewerkt tot 1 mei 1957. 
 

 

Hr. Ms. O 27 

 

De oorsprong van dit embleem moet gezocht worden in de geschiedenis van Hr. 

Ms. O 27. Bij de capitulatie van Nederland in mei 1940 stond deze onderzee 

boot nog op stapel. De bezetters hebben daarna de afbouw ter hand genomen 

en haar onder de naam UD 5 in dienst gesteld. Bij de capitulatie van Duitsland 

is zij te Bergen (Noorw.) overgegeven aan de Britse autoriteiten en daarna 

onder  naam Hr. Ms. O 27 in dienst gesteld bij de Koninklijke marine. 

Als symbool van haar oorspronkelijk Nederlands karakter en van de wijze, 

waarop zij zich, na jaren van „Dwangarbeid” onder de bezetter, vrijwel 

ongeschonden onder de Nederlandse vlag schaarde, werd de voorstelling van 

een typische Nederlandse figuur, een naar zee turende vissersvrouw, als 

embleem gekozen.  
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Dit boek is uitgegeven ten bate van de Protestantse 
Militaire tehuizen. Bij elke 10 cent donatie werd een 
plaatje verstrekt. Het album was bedoeld als de eerste 
in een reeks van alle krijgsmachtonderdelen, zoals 
Prins Bernhard in zijn opdracht voor in het album 
vermeldt. Er is echter nooit een volgende verschenen. 
Mogelijk wogen de kosten niet op tegen de baten. 
 
De titel van het album is gebaseerd op een publicatie van 
de Legervoorlichtingsdienst van 1947: 
Scheepspraet – zijnde een reisbeschrijving met tal van 
wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van 
de Nederlandse militairen die naar Indonesië scheep 
gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een kleine oplage van dit album is gebonden in een 
donkerblauwe kunstleren band met goudopdruk. 

 
 


