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woord vooraf

Vanaf september 1939 was de oorlog voelbaar voor allen die op zee voeren. Ook schepen

uit neutrale landen als Nederland liepen de kans op een zeemijn te lopen of getorpe-

deerd te worden. Na de Duitse inval in Nederland werden de Nederlandse koopvaardij-

vloot en haar bemanning wereldwijd ingezet voor de geallieerde oorlogs voering. Ne-

derlandse schepen vervoerden op grote schaal troepen en materieel, alles wat nodig

was voor de strijd tegen de asmogendheden Duitsland, Italië en Japan. Juist door hun

kostbare lading waren de schepen een belangrijk vijandelijk doelwit. De koopvaardij-

opvarenden waren als burger naar zee gegaan, maar werden frontsoldaten, die jaren-

lang vrijwel geheel verstoken waren van contact met hun thuisfront.

De verrichtingen van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog

zijn gedetailleerd beschreven in vuistdikke, specialistische overzichtswerken, zoals

dat van Bezemer (1986) en Von Münching (1978 & 1986). Daarnaast bestaan er deel-

studies over specifieke gebieden of schepen alsook persoonlijke herinneringen en fic-

tie. Echter, een handzaam en rijk geïllustreerd overzichtswerk voor een breed publiek

met daarin zowel de algemene oorlogsinzet van de Nederlandse koopvaardij als de

persoonlijke ervaringen en beleving van de bemanning en hun naasten was er niet.

Met deze publicatie vullen wij deze lacune.

De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd is opgebouwd uit zes hoofdstukken, geschre-

ven door verschillende auteurs die elk een ander aspect van de geschiedenis beschrij-

ven. Dit boek begint met een algemene inleiding over de belangrijke rol van de Neder-

landse koopvaardij tijdens de oorlog. Vervolgens worden de inzet en ervaringen van de

koopvaardijbemanningen op de twee belangrijkste strijdtonelen behandeld: de Atlan-

tische Oceaan en de Pacific. Daarna komt het zeemansleven aan wal aan bod en de op-

vang van opvarenden in vreemde havens, gevolgd door een verhandeling over de erva-

ringen van het achterblijvende thuisfront. De laatste bijdrage beantwoordt de vraag

hoe het in Nederland (ver) na de oorlog was gesteld met de steun, aandacht en waar-

dering voor de koopvaardijveteranen en hun gezinnen. Om persoonlijke ervaringen

van de koopvaardijveteranen meer gewicht te geven, worden de bijdragen afgewisseld

met acht bijzondere portretten. De beeldredactie is verzorgd door drs. René Kok en

Maria Somers, beiden werkzaam bij het niod.
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De indrukwekkende documentaire ‘Een vergeten zeemansgeschiedenis’ van Goert

Giltay en Tineke de Danschutter gaf Stichting DdM de inspiratie om de oorlogsinzet

van de Nederlandse koopvaardij ook in boekvorm voor een breder publiek toeganke-

lijk te maken. Gesteund door een gezaghebbend Comité van Aanbeveling ontvingen

de stichting en de redactie inhoudelijke en financiële bijdragen van vele organisaties.

Deze steun was onmisbaar, evenals de nalatenschap én de hartverwarmende bereid-

heid van koopvaardijveteranen en hun familie om hun herinneringen met ons te de-

len.

Anita van Dissel

Martin Elands

Hylke Faber

Pieter Stolk
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1

verplicht varen
De inzet van de Nederlandse koopvaardij in vogelvlucht

Saskia J. Klooster

Op 4 mei vertrekt ieder jaar een klein groepje mensen vanaf het Zeemanshuis in Rot-

terdam richting de Leuvehaven voor een herdenking.1 Daar, op de hoek met de Boom-

pjes, torent hoog boven de mensen een indrukwekkende scheepsboeg uit – een mo-

nument dat ons herinnert aan een vergeten zeemansgeschiedenis.

De inzet van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog is even onbe-

kend als indrukwekkend. In dit hoofdstuk komen, als inleiding op de navolgende

hoofdstukken, eerst de status en positie van de vaderlandse handelsvloot en de maat-

regelen die getroffen werden om deze vloot voor de geallieerde zaak in te zetten aan

bod. Voorts is er aandacht voor de regelgeving en het beleid van het Nederlandse kabi-

net in Londen, de organisatie van de koopvaardij in oorlogstijd en de rol die de han-

delsvloot innam in de geallieerde oorlogsvoering.

Rotterdam, 

4 mei 1989. 

Kranslegging bij 

De Boeg, 

het monument voor 

de koopvaardij.

Een trompettist 

blaast de Last Post.
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