Voorwoord van Zijne Excellentie de Staatssecretaris van
Marine
Het valt mij niet moeilijk een voorwoord te schrijven voor de
jubileum-uitgave van een Vereniging, die ik beschouw als
een vriend en trouwe bondgenoot in de strijd om Nederland
een goede vloot te geven, passend bij zijn karakter als zeevarend land en afgestemd op de grote nationale belangen,
die op- en overzee om beveiliging vragen. Vijftig jaren heeft
„Onze Vloot” haar gedeelte van die strijd geleverd; zij deed
dit met grote volharding maar ook met waardigheid. Dit
laatste vond zijn waardering in de verlening van het
praedicaat „Koninklijke” en daarmede is, naar ik meen, ook
voor de toekomst de weg afgebakend, die zij in al haar
acties zal bewandelen: de Koninklijke weg. Vijftig jaren is
een lange tijd, maar als ik het goed zie, is het uur van rusten
nog niet aangebroken. Niet alleen vraagt de nieuwe, naoorlogse generatie leiding bij het aankweken van een juist
besef van wat de zee en alles wat op haar eindeloze uitgestrektheid geschiedt voor ons land betekent, vooral nu een
steeds voortschrijdende industrialisatie een groeiende export
noodzakelijk maakt, maar ook zal nu — juist nu — en in de naaste toekomst dikwijls stelling
genomen moeten worden tegen de bestrijders van de maritieme gedachte.
Ik schrijf: „juist nu”, want het lijkt er wel op, dat naarmate het in binnen- en buitenland duidelijker
wordt, dat het Nederland ernst is met het opbouwen van een krachtige maritieme positie, zowel
wat betreft de transportmiddelen ter zee — de Koopvaardijvloot — als de bijdrage aan de
bescherming der zeeverbindingen — de Oorlogsvloot — ook de aanvallen op die positie
veelvuldiger en krachtiger worden. In het binnenland als gevolg van een onjuist inzicht in de
betekenis van de zeevaart voor ons land; in het buitenland door een maar al te juist inzicht,
waaruit vlagdiscriminatie en pogingen om de Nederlandse vloot tot de modderige kustwateren
terug te dringen, emaneren.
Daaruit treedt de taak van „Onze Vloot” voor het heden en de toekomst tevens duidelijk naar
voren. Ik hoop, dat wanneer straks de feestklokken zwijgen, de Vereniging weer vooraan op de
bres zal staan om de aanvallen op onze positie als zeevarende natie af te slaan en om het
maritieme besef in ons volk levend te houden.
Ik wens haar daarbij succes en behouden vaart. En ik weet, dat heel het weldenkend deel van
ons volk zich bij die wens zal aansluiten. Want in diepste wezen richt zich de werkzaamheid van
de Koninklijke Vereniging „Onze Vloot” op een groots doel, dat het streven tot instandhouding
van een goede Marine en Koopvaardij verre overreft: de behartiging van een levensbelang van
ons volk en daarmede van ons onafhankelijk voortbestaan.
H. C. W. MOORMAN
Vice Admiraal b.d. Staatssecretaris van Marine
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Onze taak
Duizenden militairen te land, ter zee en in de lucht zijn
voor de vrijheid van ons land gevallen. Tienduizenden
burgers hebben hier en in de duitse concentratiekampen
en gaskamers het leven gelaten, overgeleverd aan de
giftige beulen van de terreur, welke zich hadden
aangematigd om te oordelen over het recht op het leven
van volken, groepen, rassen, personen, koelbloedig en
zonder enig erbarmen. Ons rijke land werd geplunderd
en leeggeroofd. Ook de Japanse overweldiger eiste zijn
cijns, een zware.
Krachtig hebben de onzen gestreden om land en volk
weer te bevrijden, leger, vloot, luchtmacht en koopvaardij
deden voor elkander niet onder in moed en zelfverloochening. Ieder, die zich Nederlander voelde, gaf zich voor de bevrijding.
Wij zijn bevrijd, maar ten koste van hoeveel. Miljoenen verlangen naar de tijd, dat menselijke
zeden de wereld zullen behoeden voor het vergieten van onnodig bloed, het veroorzaken van
onnodige ellende.
Hoever zijn wij daarvan nog af? Vroegere vijanden willen thans onze bondgenoten zijn in de
strijd tegen één, die nog gevaarlijker, nog sterker is en met nog minder erbarmen, één die zich
vroeger met ons verenigd had.
Weer wordt alles gereed gemaakt voor een strijd, waarvan reeds te voren kan worden gezegd,
dat er geen overwinnaar zal zijn, maar alleen overwonnenen, waarbij zeer vele miljoenen het
leven zullen laten, landen zullen worden gemaakt tot een woestenij en waar de een tegenover
de ander tot vergelding zal komen en de meesten deze niet zullen overleven.
Zo staan wij ter verdediging met onze vloot, met ons leger, met onze luchtmacht. Een groot
geheel, alle delen tot hun taak bereid, de een reeds verder gereed dan de andere. Ieder vraagt
om meer, met het steeds moeilijker probleem hoe de gelden moeten worden verschaft om
materieel en personeel op peil te brengen en te houden.
Wij weten hoe nodig dit is, maar onderlinge strijd moet verre blijven. Eenheid is noodzakelijk,
ieder dient zich voor ogen te houden, dat ook de ander hem niet kan missen. Geen leger kan
het zonder luchtmacht stellen, een vloot is nodig mede ter beveiliging van onze handelsvloot,
die de taak heeft te zorgen voor de ravitaillering van het gehele land, voor de aanvoer van
munitie en wapenen. Alle zijn op elkander aangewezen.
Als vereniging hebben wij ernaar gestreefd gedurende vijftig jaren de belangen van de
Koninklijke Marine en van de Handelsvloot te dienen. Het was onze taak de belangstelling van
het Nederlandse Volk daarin te verdiepen. Er zijn up en downs geweest en de Koninklijke
Marine heeft menige tegenslag te incasseren gehad, die ook ons troffen. De tweede wereldoorlog heeft laten zien welke grote waarde de Marine en de Handelsvloot voor ons land
hadden. De geweldige verliezen daarin door beide geleden zijn hersteld. Regering, rederijen en
scheepsbouwers hebben, ieder voor hun deel, gewerkt om te zorgen dat Neerlands vlag op de
zeeën weer werd gezien en meer gezien dan voor 1940. Maar wij zijn er nog niet. Schepen van

oorlog moeten worden vernieuwd en aangebouwd, onze handelsvloot kan nog groter, de
havens van Rotterdam en Amsterdam en andere kunnen machtiger dan ooit worden. Onze
oorlogshaven Den Helder is meer dan waarop ooit gerekend werd. Maar de moeilijkheden met
het verkrijgen en behouden van goed personeel nemen op alle gebied sterk toe. Ons volk mag
zijn taak ter zee niet uit het oog verliezen.
Onze vereniging heeft tot plicht de waardering voor onze Marine en onze Handelsvloot aan te
moedigen. Wij willen de voetsporen van onze voorgangers drukken en met grote kracht alles
bevorderen, waardoor ons Koninkrijk zijn belangrijke plaats op de zeeën zal behouden.
Dit boekwerk zegt u wat Nederlandse mannen in de loop der jaren op dit punt hebben
gepresteerd, moge het ons tevens de weg wijzen voor de toekomst.
Ritmeester

50 JAREN ONZE VLOOT
De oprichting van wat nu is de Koninklijke Nederlandse
Vereniging „Onze Vloot” was het gevolg van de in het begin van
de 20e eeuw bij velen, hoewel te weinigen, postvattende
mening, dat het Nederlandse volk in de loop der eeuwen haar
zeemacht steeds meer verwaarloosde en ervan vervreemdde.
Gezien het karakter van de natie als zeevarend volk en haar
grote overzeese belangen kon en mocht dat niet doorgaan.
Er verschenen meer en meer publikaties ter zake en een reeks
van artikelen, gepubliceerd in september 1905 van de hand van
prof. mr. J. H. Valckenier Kips, hoofdredacteur van het Utrechts
Dagblad, over onze onafhankelijkheid werd de directe
aanleiding tot de oprichting van de Vereniging „Onze Vloot”.
De heer Valckenier Kips bepleitte in het slot zijner artikelenreeks
vaststelling bij de wet van een vlootplan op lange termijn. Hij
schreef woordelijk: „Daarvoor moet de bodem worden voorbereid door de oprichting eener
Nederlandsche Vlootvereeniging”.
De heer Valckenier Kips had zijn artikelenreeks toegezonden aan de toenmalige luitenant ter
zee 2e klasse Paul Koster, bij wie dit denkbeeld reeds lang leefde. Hij was van mening, dat door
de oprichting van een dergelijke vereniging wellicht volk en vloot weer tot elkaar gebracht
zouden kunnen worden, zoals dit ook in andere landen was geschied. Het viel Koster niet
gemakkelijk, Nederlanders voor het denkbeeld te vinden, doch in december 1905 had hij er een
in de persoon van de vice- admiraal A. G. Ellis, die enige maanden tevoren als minister van
Marine was afgetreden.
Tezamen met de oud-zeeofficier J. van der Eist was toen het driemanschap gevormd, dat
uiteindelijk de weg effende, die leidde tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging „Onze
Vloot”.
Er werd een voorlopig bestuur gevormd, samengesteld uit de drie bovengenoemden, waartoe
ook toetrad J. D. baron van Wassenaer van Rosande als vice-voorzitter. Ten slotte had na veel

voorbereiding op 26 mei 1906 de oprichtingsvergadering plaats in het gebouw Diligentia te Den
Haag. De koninklijke goedkeuring op de statuten volgde op 26 juli 1906.
In september 1906 verspreidde de Vereniging op zeer ruime schaal een oproep tot het Nederlandse volk en in april 1907 werd een memorie uitgegeven in 100.000 exemplaren, genaamd
„Het doel van Onze Vloot”. Weliswaar werden beide brochures goed door het Nederlandse volk
ontvangen, doch aanvankelijk vatte de mening bij velen post, dat de vereniging zou zijn opgericht om een eigen vlootprogramma aan de natie op te dringen.
Dit was geensdeels het geval. Wel is waar, dat de vereniging van het jaar 1906 tot heden immer
gestreden heeft voor de bouw en de instandhouding van een vloot, die de Nederlandse
belangen afdoende kon beschermen.
Men heeft dit aanvankelijk niet zo duidelijk durven zeggen en in de in 1906 vastgestelde
statuten komt als doelstelling voor: „de kennis van en de belangstelling in de Nederlandsche
Zeemacht aan te kweeken en te versterken bij alle Nederlandsche onderdanen in het
Moederland, in de Koloniën en in het Buitenland”.
Deze doelstelling was te beperkt; zij liet in wezen geen ruimte voor het propageren van
vlootuitbreiding, voor wat in wezen was het bedrijven van maritieme politiek. Want dat is het,
wat de vereniging vooral in de jaren tussen 1913 en 1940 in hoofdzaak naast vele andere
activiteiten verrichtte. Vooral in de jaren na de eerste wereldoorlog tot de aanvang der dertiger
jaren.
Kort na 1913 worden de statuten gewijzigd en nu wordt de
doelstelling in hoofdzaak bepaald door de zinsnede: „Bij alle
Nederlandsche onderdanen het besef aan te kweeken en te
versterken, dat een zoo krachtig mogelijk Nederlandsche
Zeemacht onmisbaar is als waarborg van de eerbiediging
van ons onafhankelijk volksbestaan”.
Dit liet meer vrijheid tot het voeren van actie. Nadrukkelijk
kwam in de statuten de zinsnede voor, dat de vereniging niet
enige staatkundige of godsdienstige richting vertegenwoordigde. Aan dit laatste heeeft zij zich immer gehouden,
ook thans nog. Het is in het licht der gebeurtenissen in en na
1940 moeilijk een appreciatie van de reële waarde van het
werk der vereniging te geven.
Gebleken is wel, hoe futiel de Nederlandsche maritieme
defensie, gezien in het licht der maritieme
krachtsverhoudingen in de wereld en de grootte der
Nederlandse belangen, was.
Vast staat wel, en dat blijkt uit de archieven en oude jaargangen van ons orgaan afdoende, dat
de vereniging, ondanks de ongunst der tijden immer op de bres gestaan heeft voor wat het
Nederlandse volk in vrijwel al haar geledingen niet wilde of kon zien, nl. de noodzaak van een
Nederlandse vloot van formaat. Vooral in de jaren na 1918 speekt dit duidelijk. Het waren de
jaren, waarin het „geen man en geen cent” opgang deed. De jaren, dat de aanvankelijk grote
welvaart, die de neutraliteit in de eerste wereldoorlog ons mede opgeleverd had, het begrip voor
machts- en krachtsverhoudingen buiten onze rijksgrenzen steeds meer ging versluieren. De
jaren van de verwerping van de vlootwet Byleveld (1923), de jaren van de fusie tussen de
departementen van Marine en Oorlog, de jaren van het halve minimum en het uiterst halve
minimum. Deze minima waren dan het minimum nodige aantal schepen!

Het is vooral onder de leiding van de tweede voorzitter der
vereniging, wijlen de oud-zeeofficier H. M. van Bemmelen,
die deze functie van 1913 tot 1935 bekleedde, dat vele
maritiem politieke acties achter en voor de schermen
gevoerd werden.
Daarnaast vond verspreiding op ruime schaal van
propaganda-materiaal plaats. Wie der ouderen onder ons
herinneren zich niet de oude schoolplaten van de schepen
der Nederlandse oorlogsvloot, die men in de tiende en
twintiger jaren op vele scholen kon vinden?
Na de wereldoorlog ’40-’45 had de
Nederlandse marine het getij mede.
Haar verrichtingen in de oorlog, zowel
als het op de ervaring gegronde algemeen besef in den lande, dat de oude
koers ten aanzien van de marine
onjuist was geweest, deed de in ons
land ongehoorde toestand ontstaan, dat de Kamers der Staten-Generaal
dikwijls meer wilden geven dan de regering voor de marine vroeg. De
naoorlogse marine kreeg meer armslag dan de vooroorlogse na de
Napoleontische tijd ooit gehad had. Tevens was in deze oorlog weer,
doch voor ons aan den lijve, gebleken hoezeer de marine zowel als de
koopvaardij tezamen de macht ter zee van de staat uitmaakt.
Onze Vereniging erkende dit door haar statuten zodanig te wijzigen, dat
daarin vastgelegd werd, dat het doel der Vereniging is het, besef aan te
kweken en te versterken dat voor het Koninkrijk der Nederlanden een zo
krachtig mogelijke marine en koopvaardij noodzakelijk zijn. Wij erkennen
daardoor de beide hoofdelementen van het begrip „zeemacht”, voor een
zeevarende natie zowel in vredes- als oorlogstijd onontbeerlijk.
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VIJFTIG JAAR
VLOOTPOLITIEK
door Jhr. H. A. VAN FOREEST, Vice-Admiraal b.d.
Welke zeeofficier, die de historie met liefde beoefent, zal zijn hart voelen
uitgaan naar de vlootpolitiek van ons land in de 20ste eeuw? Hij vindt
meer van belang, en meer glorie vooral, in ons middeleeuws krijgsbedrijf,
in de geboorte der geuzenvloot, in het hoogtepunt van de gouden eeuw
en zelfs in de rommelige jaren der revolutie, toen Holland als grote
zeemogendheid, maar niet zonder strijd, ten onder ging. Eerst in de

laatste wereldoorlog hebben Marine en Koopvaardij aan de geschiedenis van ons zeewezen
weer een roemrijke bladzijde toegevoegd. Wie van het verleden wil leren zal daarbij echter niet
stilstaan; hij weet dat het zwakste moment ener natie dikwijls de beste lessen bevat.
Het jaar 1906 was trouwens geen algemeen dieptepunt; integendeel, de Nederlander van toen
kon met opluchting zien naar wat achter hem lag en de toekomst leek vol van beloften. Voorbij
is het tijdvak van lusteloosheid, van zelfgenoegzaam afwachten, dat ons volk al te lang had
gekenmerkt. De bloei der exacte wetenschappen en daarmee van de techniek, die al eerder
was ingezet, houdt aan in een steeds rijzend tempo. Handel en industrie groeien snel, niet het
minst nu de Oost opnieuw is ontdekt als een onuitputbare bron van delfstoffen en agrarische
producten. Onze Archipel verliest zijn excentrische ligging en wordt een brug tussen twee
oceanen; het Rijk in Europa beleeft weer het voordeel van zijn plaats in de grote rivierdelta, aan
de scheeprijkste zee ter wereld. Al brengt de verbeterde conjunctuur meer begrip voor sociale
verlangens, slechts weinigen speuren de kiem van verzet, die daar onafwendbaar in schuil
gaat. Haast op ieder gebied neemt de welvaart toe, dag aan dag, als kon het niet anders.
Toch moest er — vanzelf — ook een keerzijde zijn aan deze gouden medaille: de opkomst van
agressieve machten, van Duitsland, Rusland, Japan, die elk een groter aandeel zochten in de
algemene vooruitgang. Tot voor kort had Nederland blindweg gehoopt op de steun van het
Britse Rijk, dat de wereldzeeën beheerste en zo zorgde voor onze veiligheid; alsof men (zegt M.
H. Jansen) op een bondgenoot mag vertrouwen: „dat hij ons beschermen zal, wanneer wij zelve
daartoe niets bijdragen”. Twijfel ontstond door de Krimoorlog en nog meer na de Duitse
successen van 1866 en 1870. De reactie is welbekend; men dacht zich te redden in de cocon
ener strikte, „zelfstandige” neutraliteit. Zulks vroeg versterking van de verwaarloosde
krijgsmacht, maar het besef daarvoor bleef beperkt tot de grens in Europa, en dus tot het leger
en zijn problemen, als vestingwet, dienstplicht en oefentijd. In Indië eiste de pacificatie, eerst
onder Van Heutz (1904-1909) voltooid, vóór alles de aandacht op. Wel had de rijzende zon van
Japan, zijn aanval op China (1894) en daarna op Rusland (1904), veler ogen geopend, maar wij
volgden tegen een „buitenlandse vijand” nog steeds het rapport van 1892, dat berustte op de
defensie van Java door een zwakke troepenafdeling. Men bleef in de ban van zijn eigen
onmacht, van passiviteit, van de wens om alléén te worden gelaten.Zelfs de „kloeke daad” van
1900, toen Hr.Ms. „Gelderland” de oude President Kruger afhaalde, bleek een gebaar waartoe
van te voren de Britse goedkeuring was verzocht. Als gewoonlijk weerspiegelde de staat van ’s
Lands zeewezen getrouw het licht van dit ogenblik. Ook het scheepvaartbedrijf had zich
langzaam ontworsteld aan de geest, die sinds ’30 had geregeerd, en die zelfs het belang van
een eigen vloot niet altijd had voorgestaan: „het was onverschillig, zeide men, wie de
vrachtvaarders waren”. De aanleg der grootse haven- en waterwerken, te Amsterdam en
Rotterdam, was achter de rug, en onze scheepsbouw leek goed op weg naar haar latere
topprestaties. Het percentage stoomschepen klom van 10 % in 1879 tot 75 % in 1900 en de
tonnenmaat nam voortdurend toe. Maar de Nederlander bleef wie hij was: meer handelaar dan
staatsman, meer zeeman dan militair. Verdwenen was lang reeds de kennis van “zeemacht”,
van haar politieke en maatschappelijke functie, van haar betekenis voor ons volksbestaan,
zoals de 17de eeuw die had begrepen. Er was eerder twijfel of de Marine een oorlogstaak had,
die uitging boven de jacht op maleise zeerovers of het verlenen van hulpdiensten aan het leger.
Wel bevoer zij nog altijd de zeven zeeën, uit traditie en voor opleiding of vervoer van personeel,
doch niemand dacht aan tactische oefening of zelfs aan het nut van zulk vlagvertoon. Haar
ministers waren vaak zwakke figuren, zonder veel invloed, zoals de „goedkope” Brocx (1868—
1873), ten leste weggestemd omdat hij de vloot op de werven had laten verrotten. Nog in 1875
—1883 waren zes kruisers op stapel gezet met volledig zeiltuig, ondanks de protesten van

jongeren in het zeeofficierscorps. Over de kwaliteit van het personeel maakten slechts enkelen
zich zorgen; de greep van de arbeidersbeweging op het scheepsvolk nam pas later gevaarlijke
vormen aan.

Toen de toestand ten slotte tot handelen drong, zocht men heil in de raad van diverse
„Commissies” ( 1889—1892); typerend voor een beleid zonder beginsel of gevoel voor eigen
verantwoordelijkheid. Zulk een uitweg leidt zelden tot beter oordeel en nimmer tot grotere
daadkracht; de gemaakte plannen kosten steeds geld en moeten dus ergens stranden, in de
Commissie zelve, bij de Bewindsman of in ’s Lands vergaderzaal. Ditmaal weigerde de Minister
de bouw van 4 of 6 volwaardige gevechtsschepen („strijders”, zoals men ze noemde), die „met
klem” onze rechten in Indië zouden verdedigen. In hun plaats kwam een programma van 10
kleine kustpantserschepen, type „Evertsen” (3000 ton, 3 kanons van 21 cm, 16'), waarvan er in
1895 drie waren voltooid. Toen ging de Regering overstag en besloot op twaalf lichte kruisers
van de „Holland”-klasse (3.500 ton, 8 kanons van 15 en 12 cm, 20'), goede schepen op zichzelf,
maar zonder veel slagkracht. In 1895/97 werden er zes gevoteerd, waarna men terugkwam op
het pantserschip, dat kon „vechten noch vluchten”; tussen 1900 en 1906 liepen 5 eenheden
type „Koningin Regentes” (4.400 ton, 2 kanons van 24 cm, 16') van stapel. Ook het lichte
materieel, waartoe de eerste, zeegaande torpedoboten behoorden (G klasse, 140 ton, 26'),
bleef ontoereikend in aantal en capaciteit. Zo ervoer men de Russisch-Japanse oorlog, met
middelen voor de politietaak, die de onzijdigheid meebrengt, maar zonder wapens om een
aanvaller af te slaan. Het geluk had ons niet verlaten; de krachtproef bleef uit en de zeemacht

besteedde haar tijd met voordeel. Door de scholing op technisch nieuw materieel, rees het
gehalte van onze manschap, al was de geest, door het werk der matrozenbonden, reeds hier
en daar aangetast. De Regering had echter ingegrepen, vooral na de spoorwegstaking (1903),
zodat de tucht ongebroken bleef en het gezag niet in twijfel werd gesteld. De behoefte aan een
sterke gevechtsvloot, gegrond op een deugdelijke conceptie, was algemeen gevoeld, en de
vrede van Portsmouth bood nogmaals een kans om ons daarop te bezinnen.
Een nieuwe pauze dus! maar ach, geen nieuw geluid; geen vaste richtlijn uit de verkregen
ervaring, maar meer en verder gaande onzekerheid. Reeds in hetzelfde jaar 1906 verschijnt de
onvermijdelijke Staatscommissie, die van raad moet dienen over de samenstelling van de
zeemacht, de verantwoordelijkheid voor de defensie van Indië en — last not least — de
kostenverdeling ... Zij raakt direct in de ban van onze “beperkte middelen” en zo tot een
antwoord, dat de lasten voor Nederland zo laag als mogelijk houdt. Een afzonderlijke Marine
wordt gevraagd voor de Oost, door „Koloniën” betaald en bestuurd, en bestaande uit licht en
„dus” goedkoop materieel. De torpedo zal de eeuwige beginselen der krijgskunde omverwerpen
en de zwakke over de sterke doen zegevieren! Gelijke verwachting had bestaan van elk nieuw
wapen, van pijl en boog misschien, van de ram, van buskruit, pantser of getrokken geschut en
zou nog volgen bij de uitvinding der onderzeeboot, van het vliegtuig en van de atoombom. Een
zestal torpedokruisers en 44 jagers moeten het wonder verrichten en Java beschermen tegen
vreemd geweld. Over de maatregelen van personele en materiële aard, nodig om deze
technisch kwetsbare vloot in de tropen steeds in conditie te houden, wordt licht heengelopen.
Het pleit voor het Marinebestuur, dat het deze suggesties zonder meer in het laatje legde, maar
daarmee was het vraagstuk niet afgedaan. Voor- en tegenstanders lieten zich horen, met als
gevolg verwarring en stilstand. Vergeefs trachtte de leiding voort te gaan met haar programma
van halfwaardige pantserschepen, waarvan de afmetingen nog steeds werden bepaald door de
Oosterdoksluis te Amsterdam en de toegangen tot Soerabaja! Slechts enkele eenheden
kwamen gereed, waaronder de „Zeven Provinciën” (5.700 ton, 2 kanons van 28 cm, 16') en 8
kleine torpedojagers, type „Wolf” (480 ton, 2 kanons van 7,5 cm, 2 torpedokanons van 45 cm
30'), die ver achterbleven bij buitenlandse voorbeelden. In technisch opzicht was het niet
anders; men zwoer bij de triple-expansiemachine en het stoken van kolen, en volgde ook bij de

bewapening gebaande wegen. Een lichtpunt vormde de aanschaffing van de „Luctor et
Emergo”, onze eerste onderzeeboot, die op 11 December 1906 aan de vloot werd toegevoegd.
Wel waren er pioniers op het gebied van de luchtvaart, van moderne vuurleiding, van turbines
en stookolie, maar het zou tot 1914 duren eer van hun ideeën iets tot uitvoering kwam. Het
scheepsvolk verloor aan kwaliteit, niet het minst door de hogere aannemingsleeftijd en het
bekorten van het verband. De bonden, in 1907 weer toegelaten, hervatten direct hun tactiek van
obstructie en noncoöperatie, die zich uitte in klachten over scheepsvoeding of afzijdigheid bij
onderlinge wedstrijden. Geen breed, positief gebaar stond daar tegenover; aan redelijke grieven
werd weinig aandacht besteed en geestelijke verzorging was geen zaak van de Overheid. In
plaats van te stijgen, ging het peil van de zeemacht langzaam maar zeker omlaag.
Toch was er nimmer een betere tijd om nu eens een streep te zetten onder de wisselende en
weifelende vlootpolitiek sinds de Franse overheersing. Het economisch herstel, hierboven
omschreven, hield aan; een nieuw gouden tijdperk lag in de windselen.
Groot Nederland kon weer een macht van betekenis worden, maar ook, bij weerloosheid, een
dankbare prooi voor agressie. De oorlogsdreiging nam evenzeer toe; een bewapeningswedloop
hield de geesten gevangen. Steeds meer werd het nodig om zich te versterken, steeds ruimer
vloeiden de middelen om dat mogelijk te maken. Maar de wil tot zelfbehoud door zelfverdedi-

ging ontbrak; men aanvaardde de betere dingen als spraken zij vanzelf en liet de kwade langs
zich heen gaan, alsof ze ons volk niet raakten. Het rijke Nederland klaagde over geldgebrek,
terwijl de belasting slechts 9 % van het nationale inkomen eiste, dat is geen derde van wat wij
thans willig aanvaarden. Wel riep men om de Marine, als ons recht in de vreemde gevaar liep
— in 1906 tegen Venezuela, dat in 1908 zelfs werd geblokkeerd, in 1911 en 1913 te Shanghai,
in 1912 te Constantinopel en in 1914 tijdens de troebelen in Mexico — maar dit reikte niet om
haar nut — en haar zwakheid — voldoende te demonstreren. Haar bewindsman, Cohen Stuart,
viel over een poging het Korps Mariniers op te heffen, en zijn opvolger, Wentholt, verloor met
een nieuw, tweederangs pantserschip zijn ministeriële leven. Zo kwam de portefeuille te land bij
Colijn, de ambtgenoot van Oorlog.
Eindelijk stond dan een sterke figuur aan het roer, die zich snel wilde oriënteren. Zonder hulp
ging dat niet, maar de Staatscommissie van 1912 kreeg een nieuwe en ruime opdracht: „de
verdediging van Nederlandsch-Indië, zoo te land als ter zee”. Bekwame figuren met een brede
blik namen zitting, onder wie de generaals Snijders en Michielsen en admiraal Hoekwater, na
zijn dood vervangen door G. F. Tydeman. Nog steeds vormt het verslag van hun bevindingen,
een lijvig boekdeel, interessante en opwekkende lectuur. Boven haar lastgeving rijzende,
betrekt de Commissie de vloot in volle omvang in haar beschouwingen, als de verplaatsbare
macht van de Staat, die de „imperiale belangen”, waar ook ter wereld, moet beschermen. De
verdediging van een deel van het imperium mag niet aan dat deel worden overgelaten; het
vasthouden van Java, zonder meer, leidt tot isolement van dat eiland en zo tot zijn val. Wie het
meesterschap ter zee bezit, beheerst de Archipel: slechts de Marine kan dit een vijand
betwisten en de verbindingen openhouden. Zij alléén werkt preventief en geeft ons land waarde
als bondgenoot.
Op een aantal punten is het rapport met recht aangevallen. Zijn bouwprogramma was te langzaam en te ver vooruit gefixeerd; de entourage van 6 torpedokruisers (1.200 ton), 8 jagers (500
ton) en 8 onderzee-boten (380 ton) te zwak voor doorgezette verkenning en nabij bescherming;
de basis te Priok een muizenval; de afschaffing van het Korps Mariniers een misgreep. Maar de
Commissie gaf een koen en uitvoerbaar plan, met als kern 9 slagschepen (21.000 ton) van de
dreadnought-klasse, die juist haar intrede had gedaan en alles wat voorging had doen
verouderen. Een minderheidsnota van de financier Van Gijn, die „verovering van gebied in onze
tijd niet meer denkbaar” achtte zo lang men defensie zocht in „stoffelijke en geestelijke hervor-

ming”, kon die indruk niet bederven. Het was echter te laat; eerst trad het Ministerie af en kort
daarna brak de oorlog uit, nog voor het betreffend wetsontwerp in behandeling was genomen.
Weer werd de Marine
geconfronteerd met de moeizame
taak der neutraliteitshandhaving,
van bewaking, controle of afsluiting
onzer territoriale wateren en
zeegaten — ditmaal in drie
werelddelen en voor een periode
van ruim vier lange jaren! Niet altijd
bestaat begrip, laat zijn waardering,
voor de zware verantwoording die in
zulke omstandigheden op de
bevelhebbers is gelegd. Het strikte
en doorlopende toezicht immers, op
de daden der belligerenten, eist
vérgaande spreiding en activiteit
van de eigen vloot, die zodoende,
krijgskundig gesproken, in een
uiterst nadelige toestand geraakt.
Initiatief en verrassing zijn haar ontnomen; een goede coördinatie ontbreekt; van economisch
gebruik harer krachten komt weinig terecht. Haar schepen raken opgevaren, de geoefendheid,
vooral in verband, gaat achteruit, en de eentonige, afmattende patrouillediensten ondermijnen
het moreel. Kortom, de zeemacht van een neutrale Staat ligt in de greep van een noodwendig,
maar verderfelijk servituut, dat haar waarde als strijdmiddel aantast en haar veiligheid in
voortdurend gevaar brengt.
Hoe kon dan ons land, met zijn zwakke Marine, dit probleem naar de eis hebben opgelost? Het
materieel, waarover men beschikte, was goeddeels hetzelfde dat tien jaar eerder dienst had
gedaan, en dus relatief gesproken veel minder, in aantal en kwaliteit. Van de 7 pantserschepen
en 4 kruisers, die de vloot nog telde, deden er vier dienst bij de kustdefensie in Europa en vier
andere, meest nieuwere, vormden het „Nederlands Eskader in Oost-Indië”. samen met de 8
kleine jagers, hiervoor al genoemd. De overige „grote schepen” waren in reparatie of op zee,
meest voor aflossing in de tropen. Achter deze stond een bonte verzameling kleingoed, alleen
geschikt voor patrouilles en locale verdediging. De kern daarvan was de torpedodienst met zijn
bootjes van 50—140 ton, waarvan 9 in de Oost en 24 in Nederland, gebouwd tussen 1888 en
1914. Kort tevoren waren daar 5 kleine onderzeeboten de O 1 t/m O 5 ( 120—150 ton) aan
toegevoegd, terwijl een zesde, de K 1 (380 ton) tijdens de oorlog naar Indië werd gesleept.
Daar telde de vloot nog 5 oude flottieljevaartuigen (700 ton), waarvan twee als mijnenlegger
dienst deden. In het vaderland had men bovendien 3 pantserboten type „Gruno” (530 ton), 12
kanonneerboten (220 ton) van vóór 1880, deels voor mijnen ingericht, met enige loodsboten en
trawlers, alsmede twee eenheden type „Hydra” (600 ton, 70 mijnen). Aan het vegen van mijnen
werd weinig gedaan; de eigen versperring kon aan haar kabels worden gelicht en gebruik van
dit wapen om ons te blokkeren was niet onder ogen gezien.
Het bestek van dit overzicht laat niet toe het werk van de zeemacht in deze tijd op de voet te
volgen. Zij stond inderdaad voor een herculestaak, vooral in de wijde Archipel, waarvan de

bescherming haar in hoofdzaak was toevertrouwd. De oorlogvoerende mogendheden, zelfs
Duitsland aanvankelijk, konden ieder voor zich en zonder veel moeite een scheepsmacht
zenden, om zich op een eiland vast te zetten en onze vloot, als zij kwam, van de zee te vegen.
Daarvoor was reden te over, want de handelsoorlog in het Oosten, de jacht enerzijds op koopvaarders en anderzijds op Duitse kruisers en hulpvaartuigen, speelde zich voor een deel in en
bij onze wateren af. Maar ook op de Nederlandse kust was voortdurend gevaar voor incidenten.
Aanhouden van vliegtuigen of onderzeeboten, waarvan enkele werden geïnterneerd, leidde soms tot bedreiging of wapengeweld. Niet altijd was er vergissing of overmacht in het spel; verschillende malen,
zoals bij de kruistocht der “Emden” of de
beschieting van Duitse koopvaarders onder
Petten, werd de onzijdigheid met opzet
geschon-den. De uitgebreide mijnenvelden,
in en bij de Noordzee, bezorgden de
scheepvaart grote verliezen en gaven de
opruimingsdienst aan de wal doorlopend de
handen vol.
Nog zwaarder viel het de smaad te verteren,
die zeevarend Nederland in deze jaren te
slikken kreeg. Beide partijen trachtten om
strijd ons volk onder druk te zetten, zonder
enig respect voor het oorlogsrecht. De regels op contrabande, blokkade en dergelijke, werden
naar willekeur uitgelegd; onze koopvaarders werden opgebracht, verbeurd verklaard, of
„rücksichtlos” vernietigd. Met Indië was elke verbinding verbroken en een poging om die te
herstellen, onder convooi van de Marine, liep uit op een politiek fiasco. In het eind nam Amerika
zelfs de kern onzer handelsvloot in beslag, zich beroepend op een vergeten beginsel: het recht
van angarie. Zo werd ons land stap voor stap uit het wereldverkeer gedrongen en daarmee de
facto uit zijn zelfstandige, neutrale positie, waartegen de Regering machteloos stond, hoe
omzichtig zij leek in beleid. Men mocht al dankbaar zijn, dat de oorlogswolk telkens weer
overdreef, zij het buiten ons toedoen, als door een wonderbaarlijke beschikking.
Wel is het tekenend dat de natie in zulk een tijd geen snelle vlootuitbreiding eiste, om haar
rechten en belangen beter te kunnen beschermen. De inspanning en ontwrichting, die de
mobilisatie meebracht, leidden integendeel tot uitstel van het bestaande plan, en de ontwikkeling der oorlogvoering leverde daarvoor verdere argumenten. Wij zien in dit land gaarne de kat
uit de boom als het geld gaat kosten, en de groei van de Staatsschuld joeg vele financiers
reeds de stuipen op het lijf, Het voorstel, waarmee Minister Rambonnet in 1915 voor het front
trad, droeg het volle merk van die overwegingen. De Duitse successen, met kruisers en onderzeeboten, vonden een bescheiden weerslag in 2 (later 3) schepen type „Java” en 6 (later 15)
boten K II t/m XIII en O 9 t/m 11. Zeker geen groots gebaar in het gezicht der belligerenten, die
hun vloten expandeerden in een ongekend tempo! Maar één compliment mag de toenmalige
leiding niet worden onthouden: voor het eerst sinds vele jaren werden weer in hun soort
volwaardige eenheden gevoteerd en op stapel gezet. Onze „Java’s”, gebouwd naar een Duits
ontwerp (6.670 ton, 10 kanons van5 cm, 31’, behoorden tot de beste onder hun gelijken, en ook
de onderzeeboten, twee- of driemaal groter dan haar voorgangsters, konden die toets met
glans doorstaan. Een andere oorlogsles leidde tot de invoering van het luchtwapen als

essentieel onderdeel van een maritieme strijdmacht, en daarmee tot de instelling, in 1917, van
de Marineluchtvaartdienst. Verder herleefde het inzicht in een oude functie van het krijgswezen
ter zee: de amphibische operatie met inzet van eigen landingstroepen. De poging om het Korps
Mariniers te denatureren, door het zijn officieren te ontnemen, werd na 20 jaar misère gelukkig
gestopt.
Dus leek in beginsel een streep gezet onder het spel van klein-Nederland met zijn grote traditie
en scheepjes in zakformaat. Wie hoop had die winst nog te incasseren, kwam echter bedrogen
uit. Het goede getij was verlopen, de invoerbeperking belemmerde weldra de industrie, en de
bouw van de nieuwe vloot sleepte eindeloos voort. Acht kleine torpedoboten van de Z-klasse
(240 ton) was al wat de werven van 1914—1919 hebben opgeleverd. Met de beide geïnterneerde onderzeeërs, als O 8 en M 1 ingelijfd, en enige oefenvliegtuigen, is de versterking van
de zeemacht in die jaren volledig bekeken.
Voor het moreel der bemanningen viel uit die hoek dus weinig te verwachten en ook verder
vond het scheepsvolk bij de Overheid niet veel hulp en houvast. Wel waren geoefendheid en
zeemanschap op hoog peil gekomen, maar de verzorging bleef stiefkind en de vorming van
jong personeel werd blootgesteld aan nieuwe experimenten, met averechts resultaat. Daartoe
hoorde een splitsing in opleiding tussen lichtmatrozen, à priori geschikt voor onderofficier, en
een andere groep met „kort dienstverband”, zonder vooruitzicht. Indië kreeg een eigen
kweekschool, waar het aan moderne ethiek niet ontbrak, maar wel aan voorbereiding voor het
harde scheepsleven. Onder de
ouderen heerste nog volop de
geest der bonden, al waren die
sinds 1914 weer verboden.
Tegen het eind, toen een Zekere
oorlogsmoeheid zich over de
krijgsmacht verbreidde, brak de
ingeprente misnoegdheid hier en
daar baan. Het oproer van de
„rode rijst”, aan boord van Hr.Ms.
„Koningin Regentes”, werd met
de sterke hand onderdrukt en
bracht velen voor de
zeekrijgsraad.
In deze toestand werd de vloot,
altijd nog onverwacht, door de
wapenstilstand overvallen, en
hiermee door een crisis, zoals zij
in alle eeuwen nog niet had doorgemaakt. Voor het eerst stond haar blote bestaan op het spel,
haar functie als machtsorgaan in handen van de Staat. De roep „nooit meer oorlog” woei over
de wereld en vond nergens luidere weerklank dan in het lage landje, dat aan de opperste
verschrikking zo handig was ontsnapt. Een nuchter volk verloor zijn zin voor verhoudingen en
dacht zich geroepen om een voorbeeld te geven aan de lijdende mensheid. Ontwapening was
de medicijn en niets paste beter in de sfeer van economische verwarring en financiële tekorten.
Sinds 1914 bleek de belasting verdubbeld en de schuldenlast verdrievoudigd, terwijl de sociale
voorzieningen steeds grotere uitgaven vroegen. Versobering werd eis, op een of andere wijze,
en hier lag een dankbaar object voor de hand. Dus werd er gewed op hersenschimmen, op de
herwonnen wil tot vrede, op de Volkenbond en wat later op het vlootverdrag van Washington

(1922). Begrippen als veiligheid, zelfstandigheid en zelfs de geliefde neutraliteit werden geruild
tegen het ideaal der „internationale samenwerking”. Kortom, „de geest van de nieuwe tijd” was
over Nederland gevaren en hield het voorlopig vast in zijn greep.

De Regering en de politieke partijen, geplaatst tegenover dit phenomeen, boden aanvankelijk
géén of zeer weinig weerstand. Het is moeilijk roeien recht tegen stroom en wind. Vooral de
Marine werd uitgehold, en dat ging haast vanzelf, zonder veel drama of vuurwerk. Door een
korte, kunstmatige hausse, in handel en industrie, werd de kern van het personeel weggezogen, zodra men de sluizen van het vrijwillig ontslag had geopend. Niet minder dan 40 % van
het officierskorps verliet in enkele jaren de dienst; alleen van de oudere en zeer jonge krachten
bleef het grootste gedeelte behouden. Reeds in Juli 1920 werd het Eskader in Indië door
gebrek aan bemanningen ontbonden. Het werven van jongens met lang verband werd niet
meer toegestaan; de nieuwe lichtmatrozen van 16 à 19 jaar mochten slechts voor 5 jaren
worden aangenomen. De bonden herleefden en kregen door concentratie (het C.A.M.B.O.)
nieuwe kracht; met de instelling van het Georganiseerd Overleg (1922) werden zij erkend als
een essentiële schakel in de militaire samenleving. Met hen daalde de tucht en zo de betrouwbaarheid en efficiency van het geheel. Ook in materiële zin ging het bergafwaarts; de oude
schepen werden grotendeels opgelegd of naar de sloper gebracht, terwijl de bouw van nieuwe
eenheden werd gestopt of vertraagd. Een waas van apathie hing over de zeemacht, alsof haar
einde nu spoedig nabij was.

Toch had de klok, ook in die tijd, niet stilgestaan en de drang naar totale onttakeling verloor
langzaam aan drijvend vermogen. Reeds tastte de Overheid voorzichtig de weg af naar
„sterking der weerkracht” zij het „gepaard met vermindering van . . . de geldelijke druk”! De
kwadratuur van cirkel als steeds, die iedereen toelacht en die door niemand wordt opgelost.
Onderwijl vielen twee Ministers van Marine kort na elkaar in de strijd om de kruisers, waarvan er
twee bleven behouden en één, de „Celebes”, als minst gevorderde werd opgeofferd. Weer komt
Oorlog aan het bewind, met als gevolg een Commissie, die ditmaal (1920) verslag zal doen
over „het logisch samenstel der vloot”. Anders dan haar voorgangster, krijgt zij een lange
instructie mee, waarin de Regering „hoezeer ook in het algemeen tegen oorlog gekant”(!) om
meer maritieme middelen vraagt, vanzelf tegen de „hoog nodige” uitgaven. Dit beduidt „z.g.”
klein materieel, voor kustverdediging in Europa en geschikt om de vijand in Indië te verkennen
en te vertragen, zijn transportvloot verliezen toe te brengen en zijn verbindingen te bedreigen.
Ook over de koopvaardij wordt gehandeld: „getracht moet worden” haar (schrikt u niet) „aan de
verkenning dienstbaar te maken”.
Deze inleiding, met het aansluitend rapport, stelde velen danig teleur; niet het minst als eerste
geesteskind van de Hogere Marine Krijgsschool. Wie het leest is daarover niet verbaasd; men
proeft het elixer der legerexperts in alles wat voor wordt geschoteld. Ons stuk houdt angstvallig
de scheiding vast in twee regionale taken; van de mobiliteit der oorlogsvloot en de verbondenheid aller zeegebieden, blijkt met geen woord. Evenmin vindt men iets over handelsbescherming en communicatielijnen; de voor Indië gekozen strategie omvat één enkel, star schema, dat
de vijand moet volgen, wil van de plannen iets komen. Hanteren der nieuwe oorlogsmiddelen
lijkt nauwelijks een probleem; op haar prestaties, vooral van de radiogemeenschap, is dan ook
een zware wissel getrokken, gezien de stand der techniek. Het leeuwendeel van de Indische
vloot is met de verkenning belast, waardoor voor de „hoofdmacht” slechts overblijft: 1 kruiser, 6
jagers, 9 vliegtuigen en 18 onderzeeboten, de laatste het „zuiver offensieve gedeelte” (!).
Tandjong Priok zal weer basis zijn, ondanks de vroeger gerezen bezwaren, en vraagt dus een
vette hap uit de toch al magere fondsen. In Nederland moet passief worden afgewacht; het ligt
„niet in de bedoeling onze boten uit te zenden om de strijd te voeren op ’s vijands kusten”.
Gelijke gedachte beheerst het gebruik dat van mijnen moet worden gemaakt. Ideaal voor een
strategische aanval, blijft bij ons het wapen bestemd om op eigen terrein de vaarwaters te
verstoppen. Welk een contrast tussen dit gedoe en de klare taal van het rapport 1912, welks
bewerkers en medestanders, als ongeleerd in de krijgswetenschap, nu aan de kant bleven
staan. Erger nog was het dat men met zijn conclusies direct ging marchanderen, en bereid
bleek in eerste instantie met een deel van het plan (het beruchte „halve minimum”) genoegen te
nemen. Zulk weifelen kon geen vertrouwen schenken en slechts eindigen in een débacle: het
verwerpen van de verwaterde Vlootwet in 1923, met 50 tegen 49 stemmen. Het Kabinet Ruys
de Beerenbrouck nam zijn ontslag, maar bleef niettemin zitten, de Marineminister incluis. Op de
vloot was de weerslag minder erg dan gevreesd werd; het dieptepunt leek nu bereikt en
enkelen slaakten een zucht van verlichting. Hun hoop op beter bleek vanzelf ongegrond; er
werd voortgeborduurd op hetzelfde stramien, alleen in een langzamer tempo. Eerst in 1925
waren de „Java” en „Sumatra” beide gereed en begon men aan 8 moderne jagers, type „Van
Ghent” (1.316 ton, 4 kanons van 12 cm, 35'), die vóór 1932 werden voltooid. De onderzeebootvloot groeide in die periode aan tot 20 zeegaande boten (640—1020 ton, o.w., 15' a 19') en nog
tien voor kustdefensie (150—640 ton, 5' a 13'). Het luchtwapen sukkelde door met een
assortiment van verouderde lestoestellen, behalve in Indië, waar in 1931 een 40-tal vliegboten
„Dornier Wal”, 12 bommenwerpers „Fokker T/IV” en enige verkenners en boordvliegtuigen

aanwezig waren. Ook de bestaande vlootbases, te Soerabaja en Nieuwediep, werden
geleidelijk verbeterd en uitgebreid.
Wie uit het voorgaande opmaakt dat de Marine dan toch in een tijd van verademing leefde, zal
spoedig worden ontnuchterd. De bezuigingsgolf, gestuwd door Colijn en De Geer, liep onverminderd door, ondanks economisch herstel en een overschot op de begroting. Van de kant der
ontwapenaars volgde een wetsontwerp om de oorlogstaak op te heffen (1925) en slechts een
politievloot (de „zeewacht”) aan te houden. Zo ver kwam het niet, maar de „Grondslagen” van
1927 beperkten die taak toch wel tot het uiterste. Ze ging niet verder dan het „vervullen van den
militairen plicht als lid van de Volkengemeenschap” en dat zo lang mogelijk door „handhaving
van een strikte neutraliteit”. Werd men toch in de strijd betrokken, dan mocht de „aanwezige

weermacht met de voorhanden middelen zich zo goed mogelijk tegen elke bezetting van ons
gebied verzetten”. Dit stijlbloempje inbegrepen, kreeg dus ieder het zijne, de idealisten, de
neutralisten en de specialisten in continentale verdediging. Geen staatsman hier scheen te
beseffen, dat in de oorlog het einde alle gevolgen bepaalt en dat dus alle krachten daarop
gericht moeten zijn: „there is no substitute for victory”.
Ook op ander gebied had het jammerlijk gesol met onze grootste belangen onverminderd
voortgang. Het publiek had daarvan nauwelijks begrip: „eene vlootvereeniging” (zo zuchtte
Naber) „is noodig om de gedachten levendig te houden”. In negen jaar tijds werd de portefeuille
van Marine vijf jaar lang ad interim beheerd, meest door de Minister van Oorlog, en het hemd is
nu eenmaal nader dan de rok. Een felle campagne, vóór en tegen een Departement van

Defensie, eindigde in 1928 met de bittere pil der „samenvoeging”. Ze ging gepaard met herhaalde pogingen om de Marinevliegdienst naar het leger over te hevelen en (erger nog) om de
kleine en bloedarme zeemacht in tweeën te splitsen, een Salomo’s oordeel, dat beide helften
ter dood zou hebben gedoemd. Ons doet goed dat de vloot, te midden van deze afbraak, haar
schuldige plicht bleef vervullen, ter zee, in de lucht en te land, in de routine van oefening,
onderhoud, administratie of eentonige wachtdiensten. Zij waakte voor Smyrna tijdens het
Grieks-Turkse conflict (1922-1923) en te Shanghai (1927), waar een burgeroorlog woedde.
Toen een handvol rebellen uit Venezuela in 1929 Curaçao overviel, en ons gezag daar belachelijk maakte door de Gouverneur en de Militaire Commandant te ontvoeren, was alleen de
Marine gereed voor onmiddellijke actie. De reizen van haar onderzeeboten K XIII (1926) en K
XVIII ( 1935) werden overal beschouwd als een unieke prestatie in zeemanschap en technische
vaardigheid.
Dus hield men, met stoppen en pompen, de boel zowat drijvende, vast overtuigd dat het
marinescheepje een volgende windstoot niet zou doorstaan. Hoe de storm die opkwam toch
weer werd afgereden, is dan ook velen een raadsel. Het begon als zo vaak met een zonnige
dag: een nieuw Kabinet en een gunstig aspect in de financiële sector. Minister Deckers, de
zeemacht niet kwaad gezind, kwam uit met iets nieuws: de „materieelreserve” van 1 kruiser, 4
jagers en 6 onderzeeboten. Dit stelsel neemt aan dat de zeeman het wint in volharding van het
schip waarop hij dient, en dat een deel van de vloot het dus zonder bemanning kan doen. Een
vleiend oordeel, en goed voor de zuinigheid, maar in de practijk slechts zelden uitvoerbaar!
Twee pantserschepen werden vervangen door flottieljeleiders van het latere type „Tromp”
(4.200 ton, 6 kanons van 15 cm, 33'), met voor de West een „flottieljevaartuig” zoals men in
1926 er twee voor Indië had gebouwd (1.500 ton, 3 kanons van 15 cm, 15'). Inderdaad een
bescheiden versterking in het licht onzer huidige kennis, en voorgebracht — hoe kon het zo
treffen? — toen de golfslag der wereldcrisis ook onze kust was genaderd.
Groot was de schok die de Westerse samenleving kreeg op te vangen. Verlies van afzetgebied,
verloop van de handel, stilleggen van scheepvaart en industrie, prijsdaling, werkloosheid,
ziedaar de noodlottige keten, die eindigde in een soort nationale ramp. De Regering moest
ingrijpen met werkverschaffing en steun aan het bedrijfsleven; een complete crisiswetgeving,
als in oorlogstijd, werd ingevoerd. Snel daalden ’s Lands inkomsten ondanks de stijgende
belastingdruk; een wanhopige poging werd gedaan om de goudpariteit van de gulden te
handhaven. Het sluitstuk van deze politiek, een enorme besnoeiing der uitgaven, bleef niet
achterwege en weer was Marine bij de eerste en ergste der slachtoffers. Commissie volgde
commissie om de afbraak te versnellen; de namen Welter (1931), Idenburg (1934), Kan (1936),
daaraan verbonden, hebben voor ouderen van ons nog altijd een omineuze klank. Erkennen wij
dat zij slechts in opdracht handelden, want Colijn, de promotor van aanpassing en deflatie,
stelde de eisen: op het militaire gedeelte der Marinebegroting moest 56 % worden bespaard,
vergeleken met 1930. Hier volgen enkele suggesties: opheffing van de Marinevliegdienst, van
de Rijkswerf te Hellevoetsluis, van het Korps Mariniers en de muziekkorpsen, van het Departement in Batavia. Daarbij kwamen zulke als rantsoenering van brandstof en uitrusting, inkrimping
van het beroepspersoneel, vereenvoudiging van het onderwijs. Tenslotte wierpen zich raven op
de hulpeloze prooi: de kruisers, ruggegraat van de vloot, zouden „vervangen” worden door een
„slagluchtmacht” van legervliegtuigen.
Deze pressie van buiten drukte zwaar op het moreel, dat van binnen reeds was ondergraven.
Door de invloed der linkse partijen groeide de ontevredenheid en kreeg meer en meer een
politieke kleur. Zij vond in Indië steun bij de extreme nationalisten, die alles omhelsden wat

Nederland afbreuk kon doen. Niet slechts tegen de „arbeidsvoorwaarden”, maar tegen gezag
en discipline, ja tegen de Marine zelve, als instrument van de Staat, keerden de grote bonden
zich met oogluikend consent van de Overheid: een beeld van verdwazing en zelf vernieling!
Spanning en onzekerheid beheersten hoog en laag; de meerdere aarzelde tussen „tact” en
gestrengheid, de mindere ontging het verschil tussen staking en dienstweigering. Een instorting
was nabij en de salariskorting van 1933 gaf daartoe het fatale teken. Ze culmineerde in de
muiterij op Hr.Ms. „De Zeven Provinciën”, die met kracht werd onderdrukt. Nu verbood men de
bonden en verving ze door zuivere belangenverenigingen, volgens richtlijnen door de Minister
gegeven. Bij de werving werd strenger gewaakt tegen verkeerde elementen; de school te
Makassar, broedplaats van een slechte geest, sloot spoedig haar deuren. Het getal predikanten
en aalmoezeniers werd vergroot, vooral op de varende schepen, en meer dan tevoren ingeschakeld. Zo kwam in het eind uit het boze iets goeds: een nieuwe, gezonde personeelspolitiek,
gegrond op plichten en rechten beide, en op vertrouwen en samenwerking.
Intussen mocht de Marine, onder zulke condities, niet hopen op hulp of sympathie bij de
publieke opinie. Haar officierskorps, een groep zonder invloed, leverde een terugtochtsgevecht
dat jaar op jaar moeilijker werd. Zijn alarmkreet werd roepen genoemd voor eigen parochie en
dit verwijt, ontstaan in de pers, klonk door tot in officiële rapporten. Toch moest men wel blind
zijn om de brand niet te zien, die een „bezeten wereld” aan alle kanten besprong. De opmars
van Japan was al ingeleid aan de conferentietafels te Versailles (1919), Washington (1922) en
Londen (1930), toen het bases behield in de Zuidzee, waar Amerika zich niet mocht versterken.
Er volgde de inval in Mantsjoerije (1931), opzeggen der vlootverdragen (1932) en van het
lidmaatschap van de Volkenbond en bezetting van Binnen-Mongolië. Aan onze grens ontstond
Hitler-Duitsland ( 1933 ) en werd snel een imperialistische macht, terwijl de Abessinische veldtocht (1935) Italië uit het westerse kamp had gedreven. Nu bundelden de drie hun krachten in
de As Rome-Berlijn en in het Anti-Kominternpact (1936- ‘37): de botsing van dictatuur en
democratie scheen onvermijdelijk. Maar de Overheid in ons goede land, verstrikt in haar zorg
voor de „gave gulden”, had voorshands geen tijd voor het honderdvoudig gevaar, dat ons bezit,
onze vrijheid, ons bestaan zelfs bedreigde. Kort vóór 1914, toen de toestand bij verre zo ernstig
niet leek, had men aarzeling ontmoet en traagheid bij Volk en Regering, maar nooit, zoals nu,
aperte tegenstand en averechts handelen.
Eindelijk werd, op 27 September 1936, de gouden standaard verlaten en kreeg Nederland, als
laatste in de rij, zijn deel in het algemeen herstel. Het gaf geld voor een vlootfonds, waaruit het
plan 1930 kon worden gefinancierd; ook voor de reserve waren bemanningen uitgetrokken. Een
schuchtere stap in de bewapeningswedloop, terwijl alom de spanning steeg, het tempo versnelde en het gebied van onrust in omvang toenam. Reeds werd een beroep op de vloot gedaan
om de vlag te vertonen in Shanghai (1937), waarheen het Japans offensief was verplaatst, en
bij Gibraltar, toen Franco de overhand nam en neutrale koopvaarders opbracht. Tussen Maart
1937 en September 1938 gaf de Marine convooi aan vèr over de 1.000 handelsschepen. Het
oude begrip voor bescherming der scheepvaart herleefde: ineens bleek dat „zeemacht” meer
omvat dan steun aan locale of regionale defensie. Men dacht aan de kwetsbare verbindingen,
economisch en militair, van Nederland en het Rijk over zee. Convoyeurs, torpedomotorboten en
vliegtuigen waren nodig, voor escorte en tegenaanvallen, naast bewapening van de koopvaardij
en opleiding harer bemanningen. De vliegdienst kreeg thuis weer een oorlogstaak, die haar
jarenlang was ontzegd. Twee kruisers werden op stapel gezet, met de tweede leider, 4 jagers, 7
onderzee-, 3 kanonneer- en 20 torpedomotorboten, een tankschip en 6 bewakingsvaartuigen.

Er kwam vraag naar meer beroepspersoneel en naar langere diensttijd voor de militie. Kortom
een zenuwachtige haast, als van een mens die zich heeft verslapen en ziet dat zijn tijd verstreken is. Tenslotte besloot men nog op een vlootplan, met 3 slagkruisers (27.000 ton, 9
kanons van 28 cm, 33’) als kern van het lichte matereel, dat verder zou worden versterkt. De
bouw van een grote oorlogshaven te Soerabaja ging daarmee gepaard; het geld speelde —
eindelijk — geen eerste viool meer.

Hoger klom intussen de nood met de val van Tsjecho-Slowakije, van Albanië en van vele
Chinese steden. Na de stormloop op Polen volgde de oorlogsverklaring van Frankrijk en
Engeland, en daarmee de “phony war” in het Westen. De Regering liet tijdig mobiliseren en de
vloot hervatte haar oude taak van neutraliteitsbewaring. Mijnversperringen werden gelegd, de
kustwacht opgeroepen, de bewaking geregeld en een onderzoekingsdienst ingesteld.
Voortdurend doorkruisten haar schepen en vliegtuigpatrouilles de territoriale wateren. Het was
ook ditmaal een „kleen hoopken”, en goeddeels verouderd, waar Nederland op vertrouwen
moest. Men telde een halfgerede kruiser, een pantserschip als drijvende batterij, en later de
jager „Van Galen”, de O 8 t/ O 13, 9 torpedo- en 5 kanonneerboten, 7 mijnenleggers, 7 (eerst 8)
vegers en de gebruikelijke hulpvaartuigen. Zelfs 9 van de onsterfelijke „Braga’s” waren present,
ruim 60 jaar oud; een hulde aan onze degelijke scheepsbouw en achterlijke beleidsvoering! Van
de rond 80 vliegtuigen bezaten alléén de 11 T VIII W’s, ontworpen als torpedodrager, enige
oorlogswaarde. De mariniers traden weer aan in hun blauwe jassen, met de Lewis mitrailleur en
het geweer ’95, evenals het te veel aan zeemiliciens, waaruit een marinebataljon was gevormd,
dat Zeeland hielp bezetten. Indië moest het stellen met 2 kruisers, 1 flottieljeleider, 1 oud
pantserschip, 8 (later 7) jagers, 15 onderzeeboten, 34 grote vliegboten (met nog 30 verouderde
toestellen), 1 kanonneerboot, 6 mijnenleggers, 8 vegers, en een 20-tal schepen der Gouvernementsmarine. In de West tenslotte was een kanonneerboot gestationneerd met de O 14 en 15,
Zo zag ’s Lands zeemacht er uit, toen het uur der beproeving ook voor ons had geslagen.

De vuist, die ineens naar het Westen uitschoot, trof een volk zonder argwaan in het volle
gezicht. Zo lang had de vrede hier hoogtij gevierd, dat men twijfel mocht voelen of de
Nederlander, naar lichaam en geest, deze slag nog kon incasseren. Het stond vast dat hij
vechten zou, maar tot waar wist geen mens te voorspellen. Zelfs de vloot was ruim honderd jaar
afgericht op tal van nuttige dingen, die (om een bekend commandant te citeren) „met de
oorlogsgereedheid niets hadden te maken”. Een groter gevaar lag elders, bij de Overheid, bij de
leiders van onze natie. Zouden zij het moreel opbrengen om door te gaan in een nederlaag, om
te volharden, zonder hoop op ontzet en spoedig herstel? Zou men met name weer leren
beseffen, dat verlies van het grondgebied en verlies van de oorlog niet altijd samengaan en dat
onze welvaart en ons vrije bestaan eens waren veroverd door en over het open water?
Bij alle critiek op het verleden hoort respect voor het Marinebestuur, dat in deze het voorbeeld
gaf. Reeds eerder had admiraal Furstner, met ongemeen doorzicht, de Regering bewogen hem
als Bevelhebber der Zeestrijdkrachten zelfstandig gezag te geven over de vloot, buiten de
nauwe ruimte, waar de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht commandeerde. Terwijl de
Marine met volle inzet het leger steunde, dat snel in een hoek werd gedrongen, hield zij een
oog op de vaarweg naar zee, waarlangs de kostbare koopvaarders ontsnapten, samen met
oorlogsschepen en gesleepte casco’s, die voor de locale defensie geen waarde hadden. De
kruiser „Sumatra”, een leider, een jager, 7 onderzee-, 6 torpedo- en 2 kanonneerboten waren

daaronder, met 6 van de mijnenleggers, 25 vliegtuigen, een veger en een torpedomotorboot.
Tevergeefs dacht de Duitse luchtmacht met duikaanvallen en het strooien van mijnen de uittocht
te verhinderen. Wat bleef, ging met ere onder, te Delfzijl, aan de Afsluitdijk, op het IJselmeer, bij
Pannerden, te Rotterdam of later in Zeeland. Tenslotte werd het materieel op de werven, met de
havenwerken en voorraden vernietigd en kreeg het personeel, dat nog kans had, de opdracht te
evacueren.
Het was voorwaar geen gemakkelijk afscheid, niet voor wie gingen en niet voor de achterblijvers. Sinds lang waren wij, van zeevarende natie, vergroeid tot een vastelandsvolkje, dat een
blik op de einder alleen uit zijn strandstoel waardeert. Men nam het vertrek van de zeemacht als
een smadelijke vlucht, tegen de wil van de legerleiding, die immers had toegestemd in een
eerlijke capitulatie! Aan de overkant vond men verslagenheid bij de Regering, onwennigheid bij
de bemanningen, wantrouwen bij en tegen de Britten, met wie nooit contact was gezocht en op
wier hulp men in Holland toch had gerekend. Maar het Marinecommando, overtuigd van de
juistheid der genomen beslissing, en met volle steun van de Royal Navy, stuurde recht naar het
doel: de inzet van ons potentieel in de Geallieerde oorlogsmachine. Een Hoofdkwartier werd
ingericht om het beheer in eigen hand te houden, terwijl het operatief bevel overging aan de
bondgenoot. Binnen luttele dagen was de vloot weer gevechtsklaar en weldra werd ook de afbouw der halfvoltooide schepen ter hand genomen. De Koninklijke Marine was als volwaardige
partner aanvaard; een geest van vriendschap en saamhorigheid overheerste de kleine
verschillen.
Ook de Regering, voorgegaan door Hare Majesteit, kreeg geloof in de eindoverwinning en
daarmee in de waarde van de eigen zeemacht. Het ontslag van Minister De Geer, de paladijn
van vrede, vrees en versobering, gaf daartoe de stoot; reeds in Juni 1941 werd het Ministerie
van Marine in ere herstel, onder Furstner zelve, in de rang van luitenant-admiraal. Geleidelijk
werd het oudste materieel opgelegd en vervangen door beter, dat men van de bondgenoot
overnam. Het eerst werd de M.L.D. geholpen met Hudsons en Ansons waaruit men het 320ste
en 321ste squadron vormde, weldra samengevoegd en in 1943 met Mitchellbommenwerpers
uitgerust. In 1944-’45 werd ons 860ste squadron ingesteld, dat met de Swordfish T.B.B. dienst
deed op twee Hollandse M.A.C. tankers; de eerste, bescheiden stap naar een vliegkampschip
in de toekomst. Twee torpedojagers, 1 fregat, 3 onderzeeboten, en talrijke motorboten werden
gekocht en andere schepen als gift of in bruikleen ontvangen. Uit Nederlandse trawlers werden
18 mijnenvegers gerecruteerd, meest met de eigen bemanningen, waarvoor later het type
M.M.S. in de plaats kwam. Belangrijker nog was het inzicht in de betekenis onzer Koopvaardij,
die met 2 3/4 millioen tonnen scheepsruimte de grootste bijdrage gaf van Nederland aan de gezamenlijke oorlogvoering. Helaas had men haar, in de eerste ontsteltenis, geheel onder Britse
leiding gebracht, waardoor die prestatie slechts indirect op het Hollands crediet kwam te staan.
Een winstpunt was voorts de verbroedering van handels- en oorlogsmarine, die elkaar leerden
kennen en vooral respecteren, beter dan ooit tevoren.
In de Oost ondertussen stond de pot op het vuur, die zo lang vooruit was geroken en waarvan
ons de nasmaak nog dagelijks bezwaart. Bij het „versuymt Brasyl” onzer vaderen zou het
verloren Oost-Indië komen, de parel van het Koninkrijk en voor zo velen het tweede Vaderland.
Hier, meer dan elders, had kans bestaan op roem èn op resultaat, op weerstaan en vertragen
van de vijand, tot de bondgenoot kans kreeg zijn macht te verzamelen. Hier had zich ons land
een vennoot kunnen tonen van de eerste rang, sterk genoeg om zijn stem te verheffen bij het
sluiten van de rekening. Maar wij dachten aan steun zonder tegenprestatie, aan hulp van de
grote broeders, die ons zouden beschermen, om dan van de zeggenschap in onze zaken af te

zien. De wereldgeschiedenis leert wel anders, doch daar had Holland zich niet in verdiept. Zo
wierp de voorzichtigheid op het einde een steen in de Indische porseleinkast.
Het begon, als altijd, met de angstig-zorgvuldige bewaking onzer onzijdigheid, die de zwakke
zeestrijdkrachten van hot naar her riep, zo vaak het gerucht van een schending, hoe onwaarschijnlijk die leek, zich verspreidde. Toen Duitsland ons aanviel werd dit niet beter, want men
had nu Japanners te observeren, zonder ze te ontstemmen, en ook dit bracht rusteloos
rondvaren mede, naast andere, soms dwaze gevolgen. Als de gele snuiters in onze havens hun
bunkers vulden, hielden Nederlandse bodems daarbij de wacht, ter rede of onder water buitengaats, om ze dan over grote afstand te schaduwen. Zo vèr ging de voorzorg, dat de bevelhebbers in zee een papieren gedragslijn meekregen, met seinprocedure compleet, voor ’t geval
zich een vijand aan ons grondgebied vergreep. De band met de Britten mocht naar buiten niet
blijken; officieren op dienstreis in elkanders bases liepen in burger en het wederzijds bezoek
van oorlogsschepen werd met nadruk vermeden. Wel kwamen begin 1941 te Singapore
stafbesprekingen tot stand, eerst zonder later met de Verenigde Staten, maar de genomen
besluiten waren voor partijen niet bindend. Verschillen in krijgsplannen, in organisatie, bevelsformulering, verbindingssystemen, bleven bestaan, en zouden zich wreken zodra de alarmschel
weerklonk.
Wat dit laatste betreft, het strategisch denken had in de Marine, sinds de twintiger jaren,
gelukkig niet stilgestaan. Binnen het raam van de povere „Grondslagen”, had men begrip
gekweekt voor zeeheerschappij en het stelsel der „fleet in being”, dat de weerpartij bezig houdt
en intussen zijn zwakke punten belaagt. Beschermen der eigen verbindingen en bedreigen van
die van de vijand stonden voorop en vroegen vooral om snelheid, superieure verkenning en
bijéénzijn der kleine, zeegaande vloot. Ook de tactiek kreeg een bredere grondslag, vrij van te
veel theorie, van de berekende schema’s, waarin de vijand steeds weer werd „getrokken” over
een onderzeebootlinie of een mijnenveld, dat juist in zijn koers was gelegd. Er werd weer
gedacht aan verrassing, aan „hit and run” liefst bij nacht, achter rook of nevel, in een losse
formatie, waarbij de onderdelen vlak na elkaar in actie kwamen. Dit eiste veel technische
vaardigheid en een innige samenwerking, die met ijver werd nagestreefd. Helaas had het
concept één fundamentele zwakheid: het steunde op machtsevenwicht tussen de beide
kolossen, Japan en Engeland-Amerika. Dan bood de Archipel ruimte voor nevenacties, voor
een handelsoorlog, gepaard met een aanslag af en toe op een steunpunt of oliewinplaats. Hier
lag de kans voor ons licht materieel in de moeilijke Indische wateren, met hun uitgestrektheid,
hun talloze doorgangen, schuilhoeken en nautische gevaren.
Als zo dikwijls voltrok zich het drama langs andere lijnen dan was gehoopt en ook wel
voorspeld. Van een krachtsverhouding, als boven bedoeld, was geen sprake; Frankrijk viel uit,
de Britten waren onmachtig en Amerika leek onwillig om de Japanners het hoofd te bieden. De
Pacific bleef voor de Geallieerden van secundair belang — zelfs als het kwam tot een oorlog —
grond van de „beat Hitler first” politiek. Voor Japan was de Archipel echter het hoofddoel, waar
het hongerig heenkroop, langs Indo-China tot de Golf van Siam en de Zuid-Chinese zee. Reeds
zond het een missie op hoog niveau om Indië zonder strijd naar de slachtbank van zijn
„welvaartssfeer” te voeren. Ze werd op „knappe” wijze afgescheept, tot veler voldoening, alsof
men geweld met gepraat kan keren! Wie zien kon begreep wel wat stond te gebeuren en de
vloot heeft geen smaak voor valse illusies. Maar wat kon zij doen om zichzelve te helpen? De
val van het Moederland had de weg voor versterkingen afgesneden en elders was weinig te
koop, ook al toonde men grote bedrijvigheid. Uit Engeland arriveerden de „Van der Zaan” en de
waardeloze „Sumatra”, terwijl Indië zelve 12 torpedomotorboten, een groot aantal hulpschepen

en enig personeel aanbracht. In Amerika had men bijna 200 vliegtuigen besteld, waarvan
slechts 24 Catalina’s op tijd verschenen. Door de zware bewakingstaak was het Eskader uiteengeraakt en de geoefendheid teruggelopen, terwijl de vermoeidheid van manschap en
machines zich reeds deed gelden. Toch wist admiraal Helfrich, met beter beleid dan sommige
buitenlanders, zijn zwakke strijdmacht paraat te houden en buiten bereik van elke, verrassende
aanval.
Men kent de ontknoping: Pearl Harbour, gevolgd door een snelle, uitnemend volbrachte
omvatting van het grote eilandenrijk in de Zuid-Pacific. De Geallieerde oorlogsleiding had daar
niets tegenover te stellen dan een serie halfhartige pogingen om de stortvloed, nu hier dan
daar, af te remmen. Onze kleine vloot kon niet eens laten zien wat zij waard was: als team werd
zij spoedig ontbonden, haar vliegdienst een deel der gezamenlijke luchtmacht, haar kruisers en
jagers gebruikt voor convooi, meest van transporten naar Singapore. Vergeefs drong admiraal
Helfrich aan om de vijand vóór te zijn, hem aan te grijpen met alle krachten waar hij nog zwak
was. Naast enkele vliegboten, werd slechts het onderzeebootwapen daarvoor ingezet, en dan
vaak nog verspreid, in een afwachtingsopstelling, zonder hulp van de eigen luchtverkenning en
de steun van bovenwaterschepen. Pas toen de Japanner zich vast had genesteld en het luchtruim beheerste, kwam een Striking Force tot stand, die weinig meer uit kon richten. Tenslotte
het einde: de doodsstrijd van Doorman’s eskader en de capitulatie van Java, met een laatste
poging om uit te breken. Veel kon men daarbij niet redden, maar wat weg kwam werd elders
weer opgevangen, en opnieuw georganiseerd. In Ceylon vestigde Helfrich, nu Bevelhebber der
Strijdkrachten in het Oosten, zijn hoofdkwartier, waaronder ook de Marinecommandant in
Australië ressorteerde. Een nieuw 321ste squadron vliegboten werd opgericht, dat met onze
schepen, deels onder Brits, deels onder Amerikaans commando opereerde. Zo bleef de
driekleur waaien op alle wereldzeeën, bij de meeste, belangrijke acties en in haast iedere
maritieme bevelskring. Men zag de Marine in Engeland, bij de locale verdediging, onder
Noorwegen, en bij bomaanvallen op West-Europa, bij de landingen in Noord-Afrika, te
Madagascar, in Italië, Normandië, Zuid-Frankrijk, bij verkenning en in convooien op de Atlantische en Indische Oceaan, in de Caraïbische, de Middellandse, de Rode Zee en in de Perzische
Golf, te Halifax, Gibraltar, Simonstown, Mombasa, Colombo, Freemantle of Sydney en tenslotte

zelfs tegen Japan, van het dek der Britse „Indomitable”. Niet het laatst sloeg zij toe bij de
Hollandse kust en in alle Indische wateren, waar nu de vijand regeerde. Haar lijst van
successen was lang en die der verliezen niet minder; zij hield de naam van Nederland hoog, in
de trant van een grote traditie. Met trots had ons volk van zijn zeemacht gehoord, in een tijd van
verdrukking en vaderlands-liefde, die nu snel uit de aandacht geraakt. De naam Karel Doorman
was op aller lippen en er was schaamte of verontwaardiging, omdat hij en de zijnen zo kansloos
moesten ondergaan. Nooit meer, zo werd er gezegd, door hoge figuren en in brede kringen, zou
de vloot zó worden verwaarloosd, ja gedenigreerd door de pers, het Parlement of het grote
publiek. Men had geleerd, en nu voor goed, dat weerloosheid een fictie blijft en de onzijdigheid
een vrome wens; dat de zee ons element is en het beste in onze harten oproept. Gespot werd
met de muggenzifters van weleer, met de pennenstrijd over een „defensieve” onderzeeboot of
het zevende kanon op de kruiser „De Ruyter”. De Marine, die meer jaren had kunnen vechten,
dan de legers dagen, zou weer de eerste plaats bekleden in ons militaire apparaat. Het woord
van de grote Koningin: „Onze vloot zal herrijzen, sterker dan voorheen”, liep om van woning tot
woning. Nog in 1946 en ’47, bij de behandeling van de Marinebegroting, heerste die stemming
onder de leden van de Staten-Generaal. Terwijl de landmacht, wel zéér onverdiend, door
sommigen werd uitgemaakt voor „paradeheertjes”, „letterknechten” en „mooi-weer soldaten” en
beschuldigd van onbekwaamheid, plichtsverzuim en zelfs lafhartigheid, werd het zeevolk van
Nederland ten hogen hemel verheven. Men bracht het „eerbiedige hulde” en was „diep
erkentelijk” voor zijn „voorbeeldig” optreden, voor de „prachtige” wijze, waarop het zijn „hoogst
gewichtige en eervolle taak” had vervuld. „Ik wil niet spreken,” zeide de communist Wagenaar,
„over het gedrag van onze vloot; ik weet dat dit zeer goed is geweest en dat de Marine alles gedaan heeft, wat zij kon doen . . .” Anderen wezen op de „grote betekenis” van de zeemacht
voor onze onafhankelijkheid en vroegen zich af, of een naar verhouding „grotere investering in
de vloot” niet „groter nut zou hebben opgeleverd voor de geallieerde oorlogvoering”. De
Minister, in zijn antwoord, betrok ook de koopvaardij in dit eerbetoon en weet het gebeurde aan

de „cardinale fouten” van de opperste leiding, die veel te „continentaal en locaal” was
georiënteerd. Onze politieke positie, zo stelde hij, wordt voor een goed deel bepaald door onze
maritieme bedrijvigheid en gezamenlijke middelen. Zo vormen Marine en Koopvaardij een „harmonisch geheel”, in de oorlog van „doorslaggevende” waarde.
Behoeft het betoog, dat het Kabinet Schermerhorn- Drees, bij zulk een geestesgesteldheid, met
een fors opgezet schema uitkwam? Wat het vroeg, was een zeegaande vloot, strategisch
mobiel en los van locale factoren. Drie snelle smaldelen van 2 kruisers, 1 vliegkampschip en 8
jagers waren nodig, elk onder bevel van een vlagofficier, met een omlijsting van onderzeeboten
en klein materieel en een „shorebased” vliegdienst van 236 toestellen. Deze macht zou in 1952
gereed zijn en dan worden aangevuld met een vierde smaldeel in reserve. De handhaving der
neutraliteit was vervangen door „handhaving van de internationale rechtsorde” in „samenwerking met bondgenoten”, waar ook ter wereld, naar de eisen der strategie. Even zwaar woog
de „onmiddellijke verdediging” bij een onverhoedse aanval, terwijl het „vitaal belang” van de
zeeverbindingen nog eens extra werd onderstreept. Voorlopig stonden 4 kruisers, 2 carriers, 2
leiders, 12 jagers, 8 onderzeeboten, 4 hulpschepen en 8 vegers op het programma, deels
aanwezig, deels door koop, bouw of huur te verkrijgen. De vliegtuigeskaders van de M.L.D.
zouden met Mosquito’s en Catalina’s worden uitgebreid. Het contingent miliciens werd vergroot,
met een langere diensttijd voor allen. Een volledig plan, mede voor bases, was onderweg:
„rekening houdend met onze positie als zeemogendheid en met te maken, internationale
afspraken”.

Het was alles te mooi om waar te zijn en lang heeft dit licht dan ook niet voor ons mogen
schijnen. Reeds begin 1948 vroeg de Tweede Kamer naar „overdreven bezuiniging” op de
Marine, die „tot het laatste station vóór nul smaldelen” terug scheen gelopen. Men sprak van
„afbraakpolitiek”, van „tiërcering”, van desillusie voor het personeel, terwijl toch bewezen was,
dat „in ruime mate belegd zijn van ons nationaal vermogen in een oorlogsvloot” voor ons volk
„van onschatbare betekenis” ware geweest, tijdens of na het wereldconflict! Wat men zag, was
verschuiving of afstel der plannen, op een begroting, slechts half die van Oorlog, juist als in de
dagen vóór 1940. Dit protest, uitstekend vertolkt en sedertdien jaarlijks herhaald, kon maar
weinig effect sorteren, overstemd als het werd uit een andere hoek door een krassende
dissonant. Daar speelde het linkse orkest zijn oude, vertrouwde wijsjes, niet zuiver, maar
maatvast en zonder respijt. Waarover het ging, mag men raden: over de „topzware” (!) vloot, de
waarde van kruisers, de opheffing van de Marinevliegdienst of van het amphibisch bataljon ... Er
waren ook positieve suggesties, zoals (vanzelf) een Departement van Defensie en een Marine
van één of twee scheepstypen, het beeld ener goede efficiency. Zelfs het beter begrip van de
oorlogsproblemen kreeg een pakkende melodie: beschermen der zeeverbindingen werd
vertaald in bewapende koopvaarders en regionale samenwerking in het onklaar maken der
vloot voor zelfstandige actie.
Elk ding heeft zijn oorzaak, ook de woelige zee waar ons bootje toch weer in verzeild was
geraakt. Een stijve bries woei het tegen uit drieërlei richting, gevolg van dezelfde oorlog, die het
nut van een krachtige zeemacht zo haarscherp had aangetoond. Wel is die windvlaag later
gaan liggen en in elk geval afgezwakt, maar juist in de aanvang, toen niets voor de zeeman te
goed leek, heeft ze de opbouw van onze Marine haast onherstelbaar vertraagd. Het eerst hing
de stormbal bij ’s Lands financiën, bij de ontwortelde economie en het ontstellend tekort aan
deviezen. De Staatsschuld was achtmaal zo groot als voorheen, de belastingdruk zeker

verdubbeld, en de ernst daarvan zal wel niemand ontkennen. Dit werd niet beter door het
Indische treurspel, dat bovendien aan de krijgsmacht een taak opdrong en een organisatie,
waarvoor zij niet was bestemd en berekend. Toen de strijd was verloren achter de groene tafels,
bezat men een overmaat aan klein materieel en vele, half geschoolde krachten (de „oorlogsvrijwilligers”), die snel uit de sterkte verdwenen. De aanbouw was achterop geraakt en de
krappe arbeidsmarkt maakte de werving van nieuw personeel ver van eenvoudig. Het grootste
verlies lag op hoger niveau: de bescherming van Indië, als deel van het Koninkrijk, was de vloot
als met één slag ontnomen. ,
Toch bracht eerst een volgende, zwaardere rukwind het Nederlands zeewezen op de rand van
de ondergang. De naoogst van zoveel oorlogsmisère was onrust en spanning, al over de
wereld. Hieruit weer groeide de Westerse broederschap, met een streven naar integratie, naar
eenheid en taakverdeling door „balanced collective forces”, waarin ieder zijn aandeel kreeg
voorgeschreven. Wat dat wordt, in een coalitie van grote zeemogendheden en kleine landen
aan de rand van het continent, leert de historie en kwam spoedig tot uiting. Reeds op 13
Januari 1949, dus eer de „NAVO” tot stand kwam, eiste de Legervoorlichtingsdienst voor de
zijnen de voorrang op, met typische unverfrorenheit: „dat dit ten koste zal gaan . . . van de
Marine, zal iedereen duidelijk zijn ... te land ligt het zwaartepunt ... de beveiliging van de
verbindingen ter zee moet worden overgelaten aan Engeland of Amerika”. Een wonderlijk
woord, zo kort na de oorlog, na alle ervaring opgedaan in de strijd en ook later, toen de
bondgenoot Indië voor ons moest hernemen. Toch won die „nieuwe” gedachte veld, vooral in
het buitenland, bij de „Standing Group”, het hoogste bevelscollege, en werd vandaar, door
vooraanstaande lieden als Senator Conally, met graagte geventileerd. Een vlootje van jagers en
mijnenvegers, voor onze havens en vaargeulen onder de kust, zou in alle behoeften voorzien.
Per slot liep de Russische Beer over land en men kan niet aan alles meedoen!

De Regering, voor deze druk, week terug uit haar vroegere stellingen. Minister Fievez hield „het
oog nog gericht” op de 3 smaldelen, maar zijn opvolger liet alles in het onzekere: „of (er) ...
sprake zal zijn van verzwakking der vloot kan nog niet worden overzien”. Post na post werd
intussen afgevoerd, de 3e en 4e kruiser, de 2e carrier, de hulpen moederschepen en de
aanschaf van alle vliegtuigmaterieel. De Mariniersbrigade, befaamd uit de strijd op Java, werd
opgedoekt, en het korps tot 30 % van zijn sterkte gereduceerd. Alleen de locale defensie
beloofde accres, door de giften waarmee Amerika ons spoedig zou overladen. Voortdurend
moest worden „getemporiseerd”, het ambtelijk jargon voor uitstel, zodat wat behouden bleef,
steeds later en later gereed kwam. Tenslotte ontstond er een compromis: de Marine redde
voorshands haar budget, maar deelde niet mee in de nieuwe millioenen, nu voor defensie
beschikbaar gesteld. Zo zakte zij weg na 1950 tot ruim één vierde der oorlogsbegroting of 20 %
van het geheel; dat is lager dan ooit was geboekstaafd. Twee kruisers, 1 vliegkampschip, 12
jagers, 24 fregatten, 6 onderzeeboten, 65 mijnenvegers, 6 patrouillevaartuigen en 10 squadrons
met rond 150 toestellen voor de vliegdienst, zie daar de sterkte, die naar men hoopt, binnenkort
zal worden bereikt.
Wij spreken maar liefst van geluk, nu in die donkere dagen het bestuur van de zeemacht goeddeels werd gelegd in haar eigen, capabele handen. Door een rustig, vasthoudend beleid, een
scherp omlijnd plan en een zuinige, nauwgezette administratie, won Staatssecretaris Moorman,
zelf vlagofficier, het vertrouwen van zijn Minister, van het Parlement en van brede kringen
daarbuiten. Voorlopig had men de handen vol met de herbouw der organisatie, al was daar, ook
tijdens het Indisch conflict, aanhoudend aan gearbeid. De wal-outillage was nog ontredderd en
alom verspreid; concentratie was nodig, vooral in Den Helder, waar een nieuwe, grotere basis
verrees. Daarnaast werden de dépendances in Vlissingen, Rotterdam, de Hoek, Doorn,
Hilversum, Voorschoten op het vliegveld Valkenburg, te Oegstgeest, Amsterdam, IJmuiden of
Overveen, verbeterd en uitgebreid. Het bouwen van schepen vroeg langere voorbereiding, daar
de ontwikkeling der techniek door de industrie in ons land niet meer bij was gehouden. Hier
kwam de research te hulp, met eigen middelen of via een nationaal instituut (T.N.O. en andere).

De opleidingen werden sterk vergroot en gemoderniseerd, ondanks het tekort aan ruimte en
instructeurs. Door gezamenlijk oefenen, veelal in geallieerd verband, nam de vaardigheid toe en
steeg het enthousiasme. Ook op ander gebied kreeg Janmaat de aandacht; de geestelijke zorg
werd versterkt en geïntensiveerd; er kwam sociale bijstand, en hulp bij sport en ontspanning.
Toch kon het verloop niet worden belet; de hoogconjunctuur was daarvan oorzaak, naast de
zware wachtdienst en de gelijkschakeling in voorwaarden met het leger. Onderwijl leek in de
Atlantische sector het tij alweer iets in ons voordeel gekeerd. Het grote publiek toonde beter
begrip, meer moed en een scherper geheugen, dan sommigen onzer politici. Er kwam steun
voor de vloot en verzet tegen slaafse gehoorzaamheid aan de wil onzer machtige vrienden. De
leiding der „NAVO” aanvaardde eerst en begeerde weldra de Hollandse bijdrage aan stafpersoneel en zeegaande oorlogsschepen. In de militaire organen dienden zee-officieren de nieuwe
gemeenschap en de eigen, nationale belangen. Onze Marineluchtvaartdienst, zo dikwijls ten
dode gedoemd, werd door de Verenigde Staten van nieuws af uitgerust; een compliment aan
zijn reputatie! Niet minder bleek „het Korps” daar in aanzien, vooral bij de machtige zusterinstelling der United States Marines. Op technisch gebied vertoonde de vloot een hoge
standaard; haar bekwaamheid, moreel en efficiency werden geprezen door Geallieerde

bevelhebbers en gezaghebbende schrijvers in den vreemde. Men zag haar paraat en klaar voor
de dienst; zij nam de verdediging over van Nieuw Guinea en de Antillen en was spoedig present
bij de strijd om Korea. Haast geruisloos ging de Marinebegroting, jaar na jaar, door de StatenGeneraal; een bewijs van waardering, daar zelden gegeven, en die ook het buitenland niet
ontging. In die atmosfeer kon de zeemacht gedijen, wars als zij bleef van gerucht, van reclame
en van politieke manoeuvres.
Uw overzichtschrijver, aan het eind van zijn taak, behoeft Uw welwillend oordeel. Het is moeilijk
om afstand te nemen van een tijd, die maar juist is afgesloten, en die men zelve heeft mede
beleefd. Critiek smaakt dan spoedig naar beter te weten, naar wijs te zijn achteraf, en hulde
geurt altijd naar eigen lof, waar men deel had aan het gebeurde. Van wat voorviel moest zeer
veel worden geschrapt, en wat bleef kreeg daardoor te sterk de nadruk. Wie de feiten ziet staan
zal echter de les van ons jongste verleden niet missen. Twee zaken zet hij in het voorste lid: de
dreiging tegen ons goede land en de eis ener snelle, harmonische groei van zijn totale
weerkracht. Dit nog eens te zeggen zij dan het besluit van een toch al te lange verhandeling.
Het „maritieme overwicht van de Angelsaksische landen” is nu wel gemerkt als een vrome wens
uit continentale kringen. Men weet, dat de Rode Beer ook zwemt, en dat elke versterking der
NAVO vloot door haar met hoezee wordt ontvangen. In ons eigen land is verdediging, met leger
en luchtmacht, ten dode gedoemd, wanneer niet de aanvoer, door marine en scheepvaart, te
zelfdertijd wordt gewaarborgd. Voor het één en het ander is bijstand onmisbaar; wij kunnen
onszelf niet meer helpen, noch ter zee, noch te land, en in de lucht. Waarom dan een keuze,
mag men wel vragen, en wil men per se prioriteit, dan is er de zeemacht, die haar recht heeft
bewezen, en waarvoor ons volk, naar het woord van het Kamerlid Vorrink: „bij uitstek geschikt”
is, door „traditionele eigenschappen”.
Een beter antwoord ligt in ons bereik, een hèrwaardering van wat op het spel staat, van ons
nationaal potentieel in diensten en geld, en van alle facetten onzer defensie; openbaar, objectief
en op brede basis. De NAVO stelt daarvoor de regels: een bijdrage naar vermogen, naar

bijzondere geaardheid en naar wat de eigen verantwoordelijkheid oplegt. Wie zou beweren, dat
deze formule geen ruimte laat voor een zeegaande vloot, onder Nederlands commando?
Misschien zou de naijver zo verdwijnen tussen de takken der krijgsmacht onder elkaar, of met
de civiele bescherming. Er is ruimte voor vriendschap èn concurrentie, mits gezond en met
open vizier. Mij dunkt, de Marine verdraagt wel een uitspraak, over al wat zij deed door de
eeuwen heen en nog kan doen in de toekomst. De eer van de vlag was (naar Doorman’s
woord) bij haar in goede handen.
Moge dan op haar arbeid zegen rusten, op de schone zaak, die zij voor weet te staan, op de
jongeren, die nu haar formaties bemannen. Wij wensen hen toe, met een zeemansterm: geluk
en behouden reis!

EEN HALVE EEUW
NEDERLANDSE
SCHEEPVAART
Bewogen tijdperk waarin oorlog en crisis elkaar
afwisselden

Inleiding
Wie zich verdiept in de historie van de Nederlandse handelsscheepvaart gedurende de
afgelopen halve eeuw doet zelden verrassende ontdekkingen. De evolutie van deze zo
belangrijke maritieme bedrijfstak heeft, de weinige uitzonderingen daargelaten, plaats gevonden
langs lijnen van geleidelijkheid en in overeenstemming met de mogelijkheden die zich hebben
voorgedaan. Deze historie is geschreven door onze Nederlandse reders en door onze
zeelieden uitzwervend over alle wereldzeeën. Daarom is de geschiedenis van onze zeescheepvaart niet in de eerste plaats een geschiedenis van schepen doch van mensen en daarom ook
stuit men, zijn weg zoekend door vijftig jaren Nederlandse zeevaart, steeds weer opnieuw op de
voortreffelijkste eigenschappen van mensen die een doel voor zich hadden en dit nimmer uit het
oog verloren: hun land in maritiem opzicht een plaats van aanzien te verschaffen. Zo men het
dichterlijk wil zien zou men kunnen spreken van een technisch en economisch epos, dat een
periode van een halve eeuw tot onderwerp heeft, een epos echter, dat een enkele maal onder
de druk der omstandigheden uitgroeit tot een waarlijk heldendicht, geschreven met het bloed
van duizenden. En het is ook deze grootheid van het offer, die een glinsterend facet vormt in
een vijftigjarig tijdperk, waarin onze zeevaart de toppen van het succes bereikte, doch ook ging
door diepe dalen.
Mr. K. P. van der Mandele zegt van wijlen de reder A. J. M. Goudriaan: „Niet van de wijs te
brengen door voorspoed, niet uit het veld te slaan door tegenspoed”. Wij menen, dat dit zonder
voorbehoud van al onze reders mag worden getuigd. Ware dit niet het geval, dan zou onze
Koopvaardij nimmer de desastreuze gevolgen van oorlogen en depressies te boven zijn
gekomen en zouden wellicht in perioden van hoogconjunctuur het speculatieve element en de
mentaliteit van „après nous le déluge” in onze rederijbedrijven zijn binnengeslopen. Geen van
deze beide uitersten is echter ooit het geval geweest. In tijden van opgang zowel als neergang
hebben onze reders dezelfde vaste koers gestuurd. Waakzaamheid, voorzichtigheid, nuchterheid en wijs beleid hebben het Nederlandse rederijbedrijf door de jaren heen gekenmerkt en
uiteindelijk gebracht tot haar huidige status, waarin zij een uiterst belangrijk element in het
bestaan van ons volk vertegenwoordigt.
Tot slot van deze korte inleiding willen wij nogmaals mr. K. P. v. d. Mandele citeren: „Het leven
van de rederij is als de zee zelve. Soms gaat een tijdperk haast geruisloos voorbij, als rimpelloos water bij windstil weder. Dan weer is het een en al voorspoed als ware het bedrijf voortgestuwd door meelopende golven en gunstige wind. Maar óók, en werkelijk niet zelden, zijn er

zware, stormachtige tijden, die doen denken aan het holle, schuimende water, waar tegenop
getornd en geworsteld moet worden”.
Deze woorden geven een bloemrijk getekend beeld van de halve eeuw Nederlandse zeevaart
waarin wij ons thans nader zullen verdiepen.

Bewogen tijdperk
Als wij de vijftig jaren Nederlandse zeescheepvaart die achter ons liggen in vogelvlucht bezien,
dan komen we tot de ontdekking, dat het een bewogen tijdperk is geweest waarin voor- en
tegenspoed rijkelijk waren uitgezaaid. De overwegend goede jaren waren ongetwijfeld die vóór
de eerste wereldoorlog, want slechts in die jaren was sprake van een geleidelijke ontwikkeling
en vooruitgang die niet door economische crises of oorlogen werden onderbroken. Het is ook in
die jaren geweest, dat het moderne scheepvaartbedrijf, waarvoor in de laatste decennia der
negentiende eeuw de grondslagen waren gelegd, geconsolideerd werd, een consolidatie die als
het ware weer een nieuwe grondslag legde voor de verdere toekomstige evolutie. Zo krachtig
was deze zelfs, dat de eerste wereldoorlog haar in feite niet heeft kunnen onderbreken. Het
tegendeel is waar, want niettegenstaande de grote verliezen, welke de Nederlandse handelsvloot ook in de eerste wereldoorlog leed, is zij zich in die jaren voortdurend blijven uitbreiden.
Ruim een jaar vóór het tijdperk, dat ons hier tot onderwerp dient, valt een gebeurtenis, die in het
kader van onze beschouwing de aandacht verdient, omdat zij zo nauw verweven is met de
geschiedenis en de ontwikkeling der Nederlandse zeescheepvaart: de oprichting van de
Nederlandsche Reedersvereeniging in 1905, sinds haar 50-jarig jubileum in 1955 geëerd met
het predicaat „Koninklijke”. Het feit van de oprichting dezer vereniging in 1905 levert het bewijs,

dat er reeds toen behoefte was ontstaan aan een gemeenschappelijke behartiging van
gelijkgerichte belangen. Het bewijst tevens, dat onze handelsscheepvaart aan het prille begin
der twintigste eeuw reeds een bedrijfstak van zodanige betekenis was geworden, dat zij zich
nationaal zowel als internationaal naar buiten als een gesloten front kon doen gelden. Het is de
Nederlandsche Reedersvereeniging geweest, die sindsdien een voor ons land zo ongemeen
belangrijke bedrijfstak met grote grote voortvarendheid en bekwaamheid heeft geleid en die in
de scheepvaartwereld een buitengewoon nuttige functie vervult. Zij is in hoge mate representatief voor de Nederlandse commerciële zeevaart en vervult in de scheepvaartwereld een uiterst
nuttige functie. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen in de redersgemeenschap en
vertegenwoordigt deze tegenover de Nederlandse overheid evenzeer als in haar betrekkingen
tot het buitenland. Zij schept een welkom ontmoetingspunt waar regering en bedrijf elkaar
vinden.
De opleving welke de scheepvaart na de eerste wereldoorlog onderging is slechts van korte
duur geweest, en in 1920 eindigde een tijdperk, dat niet spoedig zou terugkeren. De jaren
tussen beide wereldoorlogen immers hebben een kaleidoscopisch beeld geprojecteerd van een
gestaag wisselend economisch getij en er is vrijwel geen enkel bedrijf aan te wijzen dat zo
hypergevoelig is voor de nukken der conjunctuur als juist de scheepvaart. Zij incasseert altijd de
eerste slagen, en in dit teken stonden dan ook in de jaren van 1920 tot 1925: een tijd van
depressie na de kortstondige opleving die de eerste na-oorlogse jaren hadden opgeleverd.
Schepen werden opgelegd, terwijl de wereldvloot expansie bleef ondergaan door het gereed
komen van schepen, die in de gunstige jaren na 1918 waren besteld.
Het jaar 1925 bracht de kentering. Er was wel niet direct sprake van een overgang van magere
naar vette jaren, maar de conjunctuuromslag gaf toch reden tot enig optimisme, ook al bleven
de vooruitzichten twijfelachtig. Want ondanks het feit, dat de periode 1925—1930 als een van
opleving bekend staat, kan men toch in die periode vooral bij het scheepvaartbedrijf vele
klachten constateren.

Het jaar 1929 zette hoopvol in, doch eindigde met een catastrofale wending. Na een depressie
in de scheepvaart, die bijna negen jaar druk op het bedrijf had uitgeoefend, begon een crisis
van ongekende hevigheid. In vele bedrijfstakken was de tijd 1925—1929 gunstig geweest en
had men reserves kunnen kweken om de eerste slagen van een crisis op te vangen. De
scheepvaart evenwel had zich steeds met moeite kunnen handhaven. De beruchte
crisisperiode, die de gehele wereld op hevige wijze zou teisteren, diende zich aan.

De grote crisis
In de tweede helft van 1929 brak in handel en industrie een malaisetijd aan die verscheidene
jaren zou duren en die al onmiddellijk op de ten vervoer aangeboden lading een noodlottige
invloed uitoefende. Nog sterker deed zich deze algemene depressie in 1930 gevoelen. In 1931
en 1932 nam de wereldcrisis verhoudingen aan welke tot dusverre ongekend waren. Schepen
werden bij tientallen opgelegd en dividenden gepasseerd. De depressie bracht ook het
Nederlandse rederijbedrijf aan de rand van de afgrond, zodat aan hulp van de overheid niet viel
te ontkomen. Een zeer schadelijke invloed op het Nederlandse scheepvaartbedrijf was het zo
onverwacht afstand doen door Engeland van de gouden standaard in september 1931, een
voorbeeld, dat spoedig door een aantal andere zeevarende landen werd nagevolgd. Binnen
betrekkelijk korte tijd behoorde 57 % van de wereldhandelsvloot toe aan landen, die hun

nationale munt hadden gedevalueerd. Het is zonder meer duidelijk dat als onvermijdelijk gevolg
daarvan de concurrentie van de Nederlandse vlag met die landen buitengewoon moeilijk werd,
omdat in deze landen door het loslaten van de gouden standaard de exploitatiekosten sterk
waren gedaald vergeleken met die van Nederlandse schepen. Geen wonder dus, dat in
scheepvaartkringen hier te lande ernstige twijfel bestond aan de juistheid van het regeringsbeleid, dat bleef streven naar handhaving van de gouden standaard. De consequentie was, dat
in Nederland aanzienlijk meer schepen waren opgelegd dan in andere maritieme landen het
geval was. Begin 1932 was een derde van de Nederlandse handelsvloot of ruim 780.000 B.R.T.
wegens gebrek aan lading buiten gebruik, vergeleken met iets minder dan een vijfde van de
wereldvloot. Dat het jaar 1932 onder zorgelijke omstandigheden begon behoeft dus geen nader
betoog. Het werd een verbeten strijd op leven en dood.

Regeringshulp
Wij zeiden reeds, dat aan hulp van de overheid niet viel te ontkomen, doch zouden tegenover
de Nederlandse reders zeker te kort schieten indien wij er hier niet de nadruk op legden, dat zij
deze hulp steeds schoorvoetend en ten einde raad hebben ingeroepen. Steun van de regering,
in welke vorm dan ook, past niet in hun bedrijfspolitiek, waarin zij de alleen beslissenden willen
zijn. Steun van de regering betekent het aangaan van verplichtingen die hun belemmeren in
hun vrije bedrijfsvoering, een vrijheid waarin het Nederlandse rederijbedrijf groot is geworden.
Het jaarverslag over 1932 van de Nederlandsche Reedersvereeniging laat in dit opzicht niet de
minste twijfel bestaan: „Niet dan na grote aarzeling is hiertoe overgegaan (het vragen om
steun), want de Nederlandse reders zijn van oudsher steeds gewend geweest uit eigen kracht
hun bedrijf tot ontwikkeling te brengen en in stand te houden en tegen bescherming van het
bedrijfsleven van overheidswege hebben zich juist uit scheepvaartkringen steeds krachtige
stemmen laten horen”.
Nood breekt echter wet — ook een ongeschreven wet. Een bedrijfstak die voor ons land van
eminente betekenis was moest voor de ondergang worden behoed. En zo werd in september
1932 opgericht de N.V. Maatschappij tot Behartiging der Nationale Scheepvaartbelangen, beter
bekend als de Benas. De rederijen, die voorschotten wensten te verkrijgen, zouden verplicht
zijn aandelen in deze financieringsmaatschappij te nemen naar verhouding van haar
draagkracht. De overbrugging van tijdelijke tekorten kon echter in de meeste bedrijven
drastische maatregelen niet voorkomen en de geringe conjunctuurverbetering die in 1933 viel te
constateren was niet van dien aard om zonder deze maatregelen het voortbestaan te garanderen. Reorganisaties en bezuinigingen waren aan de orde van de dag. Ook in 1934 bleef het
uitermate moeilijk zich een juist beeld te vormen van de algemene economische situatie. Ook in
1935 en 1936 was er nog geen sprake van een gunstige conjunctuur doch kon toch reeds van
een min of meer geleidelijk herstel worden gesproken. Van een winstgevende bedrijfsuitoefening was echter nog geen sprake. De laatste maanden van het jaar 1936 hebben echter
onmiskenbaar de kentering gebracht, en deze heeft niet nagelaten ook op het scheepvaartbedrijf een gunstige invloed uit te oefenen. Het gedurende vele jaren verbroken geweest zijnd
evenwicht tussen vraag en aanbod van scheepsruimte was bezig zich te herstellen en in
bepaalde vaarten kon zelfs reeds een tekort aan tonnage worden geconstateerd. De voornaamste oorzaken daarvan waren de vorming van nieuwe voorraden en de sterke behoefte aan
grondstoffen voor de bewapeningsindustrie.
In september 1936 kondigde de Nederlandse regering de depreciatie aan van de gulden, een
besluit dat zeer in het bijzonder voor onze scheepvaart van uitermate groot belang was. Dit

keerpunt in de Nederlandse monetaire politiek heeft ongetwijfeld veel bijgedragen tot een
spoediger herstel dan in het tegenovergestelde geval mogelijk ware geweest. Al spoedig
manifesteerde zich dan ook de gunstige invloed van de devaluatie.
Het gevolg was ook, dat de regering haar steunmaatregelen ten behoeve van de scheepvaart
geleidelijk kon inkrimpen. En bij de herziening van het monetaire stelsel kwam voor het
Nederlandse scheepvaartbedrijf het voordeel van stijgende vrachten in de tweede helft van
1936. De opleving, die zich nu deed gelden, onderging echter in toenemende mate de invloed
van de internationale politieke situatie, met name die welke veroorzaakt werd door de gang van
zaken in het Derde Rijk van Hitler. Aan de horizon gromden reeds de eerste donderslagen van
het onheil dat de wereld goed drie jaar later in vuur en vlam zou zetten.

Een gebeurtenis, waarvan vermelding in dit tijdsbestek passend is, is de bouw van een nieuw
passagiersschip voor de Holland-Amerika Lijn, waarvoor in 1935 opdracht was gegeven aan De
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Dat dit schip op stapel kon worden gezet was in hoge
mate te danken aan de voortreffelijke samenwerking, welke na moeilijke en vaak moeizame
onderhandelingen was ontstaan tussen de Holland-Amerika Lijn, de regering en de werven, die
het schip hebben gebouwd of op de een of andere wijze bij de bouw betrokken waren. In een
tijdperk van werkloosheid en onderbezetting — uiteraard leden ook de scheepswerven onder de
crisis — was de uitvoering van een werk als de bouw van de Nieuw Amsterdam van enorme
betekenis.
Dat in de loop van 1936 de situatie voor het scheepvaartbedrijf gunstiger werd en ook de

algemene vooruitzichten niet slecht waren bleek wel uit het stijgende aantal orders voor het
bouwen van schepen. Het vertrouwen in rederskringen was bezig een wedergeboorte te
beleven.
De algemene opleving in het laatste kwartaal van 1936 gaf hoop, dat deze zich in 1937 krachtig
zou voortzetten en het verloop van de conjunctuur gaf in de eerste maanden van dit jaar dan
ook voedsel aan gunstige verwachtingen. Produktie en handel namen toe. De prijzen stegen.
Op de effectenbeurzen heerste een optimistische stemming. De werkloosheidscijfers daalden
en een nieuwe ondernemingsgeest openbaarde zich. Reeds in maart echter ontstond er enige
storing op de goederenmarkten, die voorlopig als tijdelijk beschouwd werd. Na een kortstondige
opleving in de zomermaanden echter gaf het najaar een snelle achteruitgang te zien. Toch kan
worden gezegd dat 1937 zonder meer gunstig was voor de scheepvaart. Het vervoer nam in
vrijwel iedere richting toe en de vrachttarieven stegen. Het gebrek aan tramptonnage bracht de
vrachten op een sinds lang ongekende „boom” hoogte, want reeds dit kleine tekort aan
scheepsruimte deed het vrachtenpeil snel rijzen. Vernieuwing en uitbreiding der tonnage was in
volle gang.
Het jaar 1937 eindigde wat ongunstiger dan aanvankelijk in de lijn der algemene verwachting
lag. Er waren zeer onzekere factoren die de vooruitzichten beheersten. De aanleiding tot onrust
en wantrouwen lag in de politieke spanningen tussen de verschillende landen en deze drukten
een onmiskenbaar stempel op het economische leven. In Oost- Azië ontstond in de tweede helft
van het jaar een spoedig groter omvang aannemend conflict. De burgeroorlog in Spanje was
nog niet ten einde, ook al was de non-interventie politiek er in geslaagd dit conflict te localiseren. Het gevaar voor uitbreiding bleef echter dreigen. Vele onopgeloste problemen hielden
Europa verdeeld, en deze droegen, teneinde op alles voorbereid te zijn, bij tot de uitbreiding der
algemene bewapening. De groeiende activiteit op bewapeningsgebied veroorzaakte een
belangrijke produktiestijging en expansie van handel en vervoer. Aan de andere kant was er het
welbewuste autarkische streven van landen als Duitsland, Italië en Rusland, met een uitgesproken politiek karakter. Dit streven naar economische onafhankelijkheid voedde het politieke
wantrouwen en vormde een ernstige belemmering voor het ruilverkeer, dat voor de scheepvaart
van zo uitermate groot belang is.
Men kan dus moeilijk zeggen, dat de verbetering die sinds het einde van de depressie was
ingetreden, op vaste en gezonde grondslagen steunde, want een groot deel van het
toegenomen vervoer diende ter aanvulling van de sterk geslonken voorraden en ter voorziening
in de behoeften van de bewapeningsindustrie. Het vervoer was derhalve in grote mate
afhankelijk van het verloop der politieke omstandigheden en dus de toekomst van het scheepvaartbedrijf min of meer onzeker.

De storm steekt op
Zo brak het jaar 1938 aan, dat voor de scheepvaart veel minder gunstig was dan 1937. Na wat
fluctuaties stabiliseerden de vrachtnoteringen zich op een betrekkelijk laag niveau. Hier en daar
moest weer tonnage worden opgelegd. Het algemeen economische wereldbeeld vertoonde een
grillige staalkaart van uiteenlopende verschijnselen. Sterker dan ooit beheersten in dit jaar
politieke tegenstellingen en spanningen de internationale samenleving en de toenemende vrees
voor oorlog leidde tot een ongekende uitbreiding van de bewapening. Een element, dat, hoewel
zwakker, ook reeds in 1937 naar voren was gekomen, was het belang van de Koopvaardijvloot voor de nationale gebeurtenissen — geboorte prinses Beatrix op 31 januari en veertigjarig
jubileum van Koningin Wilhelmina in september — konden in ons land incidenteel de boventoon

voeren, zij namen niet het glasharde feit weg dat de wereld bezig was zich voor te bereiden op
een nieuwe oorlog. Een storm was bezig op te steken en de wereld laboreerde aan de dreiging
van een ongezonde welvaart. Dat het redersbedrijf als gevolg daarvan met grote onzekerheden
te kampen had ligt voor de hand. Het was moeilijk het ondernemersbeleid op lange termijn af te
bakenen. Iedere vaste basis voor een regelmatige en rustige ontplooiing ontbrak, en wel zeer in
het bijzonder voor het zo sterk internationaal georiënteerde scheepvaartbedrijf. Daar kwam nog
bij, dat vooral de verhoging der militaire en economische weerbaarheid door het op volle gang
komen van de niet meer te stuiten bewapeningswedloop voor vele regeringen aanleiding werd
tot extra steunverlening aan nationale scheepvaartondernemingen. Toch mag worden gezegd,
dat, niettegenstaande het onoverzichtelijk verloop van de conjunctuur, 193 8 voor de scheepvaart, in het algemeen gesproken, tevredenstellend is verlopen. En op 10 mei was Nederlands
trots, de „Nieuw Amsterdam”, voor zijn eerste reis van Rotterdam naar New York vertrokken.
voeren, zij namen niet het glasharde feit weg dat de wereld bezig was zich voor te bereiden op
een nieuwe oorlog. Een storm was bezig op te steken en de wereld laboreerde aan de dreiging
van een ongezonde welvaart. Dat het redersbedrijf als gevolg daarvan met grote onzekerheden
te kampen had ligt voor de hand. Het was moeilijk het ondernemersbeleid op lange termijn af te
bakenen. Iedere vaste basis voor een regelmatige en rustige ontplooiing ontbrak, en wel zeer in
het bijzonder voor het zo sterk internationaal georiënteerde scheepvaartbedrijf. Daar kwam, nog
bij, dat vooral de verhoging der militaire en economische weerbaarheid door het op volle gang
komen van de niet meer te stuiten bewapeningswedloop voor vele regeringen aanleiding werd
tot extra steunverlening aan nationale scheepvaartondernemingen. Toch mag worden gezegd,
dat, niettegenstaande het onoverzichtelijk verloop van de conjunctuur, 1938 voor de scheep-

vaart, in het algemeen gesproken, tevredenstellend is verlopen. En op 10 mei was Nederlands
trots, de „Nieuw Amsterdam”, voor zijn eerste reis van Rotterdam naar New York vertrokken.
De internationale crisis bereikte dit jaar echter een hoogtepunt in de tragedie van München. In
Maart bezetten Hitlers troepen Oosterijk. Het volgende doel tekende zich reeds af: Sudeten
Duitsland, dat eindigde met de bijeenkomst van München, van welke Britse minister-president
Chamberlain een waardeloos vod papier met de handtekening van Hitler mee naar huis bracht.
En intussen, terwijl de westelijke mogendheden weer tijdelijk in slaap waren gesust, werd de
gehele Duitse industrie aaneengesmeed tot één geweldige oorlogsmachine, die binnen het

tijdsverloop van één jaar met vernietigende kracht zou worden losgelaten.

Jaar der schaduwen.
Volkomen terecht wordt 1939 wel eens het jaar der schaduwen genoemd. Het was het tragische
jaar waarin de duisternis van een nieuwe oorlog, aanvankelijk over ons werelddeel, neerdaalde,
een oorlog waarin ook Nederland zou worden meegesleept en waarin onze koopvaardij een
nieuwe taak zou krijgen toebedeeld, een taak, die ze met grote moed heeft vervuld.
Winston Churchill noemt in zijn memoires de periode 1939—1940 de Schemeroorlog. Deze
benaming is raak getroffen, want afgezien van de Poolse veldtocht bleef het rustig in Europa.
Aan het Westfront lagen de legers in verstarde linies tegenover elkaar.

Wij willen hier aan de gebeurtenissen, die uiteindelijk tot het uitbreken van de reeds sedert jaren
dreigende oorlog hebben geleid, stilzwijgend voorbij gaan. In Nederland werd aanvankelijk de
hoop gekoesterd om evenals in 1914 neutraal te kunnen blijven. Dat de situatie, waarin het
scheepvaartbedrijf in september 1939 kwam te verkeren, in ieder opzicht veranderde, ligt echter
duidelijk voor de hand. Aanhoudingen en onderzoek door de belligerente mogendheden waren
aan de orde van de dag, waardoor grote en kostbare vertragingen ontstonden. De oorlogstoestand veroorzaakte een snelle stijging der exploitatiekosten. Vooral de molestverzekering
voor schepen en lading begon hoge posten op de exploitatierekeningen te vormen. De gages
werden verhoogd. De reparatie- en onderhoudskosten namen toe. De handelsvloot kwam voor
een deel ter beschikking van de regering ten bate van de voedselvoorziening van ons volk. De
vrachtcijfers voor het regeringsvervoer werden van tijd tot tijd vastgesteld door overleg tussen
het Rijksbureau Zeescheepvaart en een adviescommissie van de Nederlandsche Reedersvereeniging. Bij de vaststelling der vrachtcijfers in het regeringsvervoer werd rekening
gehouden met de verhoogde exploitatiekosten en buitengewone risico’s. Hoewel deze cijfers
beneden de noteringen op de vrije markt lagen waren zij niettemin toch winstgevend.

De oorlog, die een destructieve werking had op het wereldhandelsverkeer, accentueerde de
scheidslijn tussen de tonnage van neutrale en die der oorlogvoerenden. In september kwam
men plotseling voor een tekort aan scheepsruimte te staan, veroorzaakt zowel door de uitschakeling der Duitse handelsvloot als door de militaire transporten, voor welk doel schepen der
Geallieerden werden gevorderd. Bovendien was de handelsvloot der Verenigde Staten als
gevolg van de neutraliteitswetgeving gedwongen de vaart op West-Europa te staken, zodat het
handelsverkeer tussen West-Europa en Amerikaanse havens door de neutrale vrachtvaart
moest worden onderhouden en deze dus onder zware druk kwam te staan. De Nederlandse
regering deed alles wat in haar vermogen lag om de aanvoer van levensmiddelen en grondstoffen te versnellen. Reeds in 1938 had zij met de voorraadvorming een aanvang gemaakt. In
1939 werd deze energiek voortgezet en na het uitbreken van de oorlog kreeg zij haar plaats in
een weldoordacht systeem van een goed-georganiseerde economische weerbaarheid. Slechts
luttele maanden daarna zouden deze rijke voorraden als oorlogsbuit in handen vallen van
Hitlers horden. De plannen voor een bliksemoffensief op de lage landen lagen gereed.

Tweede wereldoorlog
De in september 1939 uitgebroken oorlog bracht aanvankelijk — zolang ons land nog neutraal
was — voor de scheepvaart soortgelijke problemen mede als de eerste wereldoorlog. Geheel
anders werd echter de situatie na 10 mei 1940, toen de Nederlandse koopvaardijvloot werd
ingezet voor de geallieerde oorlogvoering. Het uiteindelijke resultaat hiervan is geweest, dat
onze handelsvloot een van de belangrijkste Nederlandse bijdragen voor de oorlogvoering heeft
geleverd.
In het bijzonder geldt dit voor de tijd, toen de Amerikaanse scheepsbouw nog niet op volle
kracht werkte om de enorme verliezen aan te vullen. Nederlandse schepen hebben in die jaren
hun deel bij de verzorging van vitale transporten via de overzeese aanvoerwegen geleverd. In
Nederland zelf mocht onze driekleur zijn neergehaald, op de wereldzeeën bleef zij wapperen
als pand van onze onafhankelijkheid.
De tol, welke de Nederlandse koopvaardij gedurende de tweede wereldoorlog heeft betaald aan
mensenlevens en schepen was zwaar. Meer dan anderhalf miljoen ton scheepsruimte, meer
dan de helft van onze handelsvloot, gingen verloren. Ruim vierduizend zeelieden vonden bij de
uitoefening van hun beroep, dat een plicht tegenover het vaderland was geworden, de dood.
Met grote eerbied en dankbaarheid zij daarom hier hun moed en plichtsbetrachting herdacht.

Op de oorlogsgeschiedenis van onze handelsvloot willen wij hier niet verder ingaan. Aan deze
geschiedenis is een vloed van literatuur gewijd, zodat wij hier slechts in herhalingen zouden
vervallen. Wat onze Koopvaardij tijdens deze donkere jaren op de wereldzeeën heeft gepresteerd, vormt een gulden boek in de annalen harer reeds eeuwenoude historie, en onze
zeelieden hebben overtuigend bewezen uit hetzelfde hout te zijn gesneden als onze zeeliedengeneraties in het verleden. Hun doden hebben daarmede een onvergankelijk monument
gewrocht.
Het is begrijpelijk, dat de Nederlandse reders tijdens de oorlogsjaren een grote zwijgzaamheid
hebben betracht met betrekking tot hun plannen voor de toekomst. In „Schip en Werf” van 28
april 1944 staat de volgende ontboezeming te lezen: „Waar in het buitenland — van belligerente
of van neutrale zijde — allerlei toekomstplannen worden gelanceerd, zelfs tot de meest
fantastische toe, hult men zich hier te lande in een algemeen stilzwijgen, dat de actieve outsider
soms de haren te berge doet rijzen. Het heeft er de schijn van of de grote Nederlandse rederijen de kat uit de boom kijken, en wellicht eerst dan met plannen voor de dag zullen komen
wanneer anderen reeds beslag hebben gelegd op de belangrijkste nieuwe routes in het wereldverkeer. Het is zeer te hopen, dat deze Nederlandse lethargie slechts schijnbaar is en dat na de
oorlog vele reders hun plannen gereed zullen hebben om dadelijk de vereiste daden te kunnen
ondernemen”. Wij weten thans dat deze goed bedoelde bezorgdheid volkomen overbodig is
geweest. Onze reders hebben niet stilgezeten en zij stonden — hoe gebrekkig uitgerust ook —
na de oorlog klaar om aan de slag te gaan. De helft van de vloot was vernietigd. Op vele punten
moest met een schone lei worden begonnen. Er moesten schepen gekocht en gebouwd
worden. De moeilijkheden waren niet te overzien. Maar ze zijn begonnen en voor de wijze
waarop ze de zwaarste taak, die ze ooit hebben moeten volbrengen, hebben verricht kan men
alleen maar de grootste bewondering koesteren.

Reconstructie
De wederopbouw van de Nederlandse handelsvloot na de tweede wereldoorlog is een geschiedenis op zichzelf. Reeds tijdens de oorlog werd — in de vrije wereld — met de reconstructie
begonnen, die daarna met krachtige steun van de regering in snel tempo werd voortgezet.
Een eenvoudige taak is dit beslist niet geweest. Van de handelsvloot, waarmede wij de oorlog
ingingen, was nagenoeg de helft in de strijd op de wereldzeeën gebleven. Wat er over was
bestond voor een groot deel uit beschadigde en verouderde schepen. Daarmede was aan een
van de belangrijkste pijlers, waarop in vredestijd de Nederlandse economie rust, een slag
toegebracht, die voorlopig onherstelbaar leek te zijn. Het zijn de Nederlandse reders geweest,
die deze gigantische taak in nauwe samenwerking met de regering tot een goed einde hebben
gebracht. Sinds mei 1945 heeft onze handelsvloot zich niet slechts verdubbeld, zij is groter dan
ooit het geval is geweest. Ruim tien jaar na de oorlog bezit ons land weer een handelsvloot, die
ruim driekwart miljoen ton groter is dan vóór de oorlog en die opnieuw één der belangrijkste
pijlers is waarop onze volkshuishouding rust. Vernieuwing en verdere uitbreiding gaan echter
door, want stilstand is, in het bijzonder in de scheepvaart, achteruitgang.
Wij willen wat de wederopbouw van de handelsvloot na de oorlog betreft niet uitvoerig in details
afdalen, doch slechts enkele bijzonderheden geven, die onmisbaar zijn om zich een beeld van
dit proces te kunnen vormen. In mei 1945 bestond de Nederlandse handelsvloot uit ca. 1.6
miljoen brt,. vergeleken met ca. 2,8 miljoen ton in 1939. Dat het accent viel op een zo snel
mogelijk materieel herstel is zonder meer duidelijk. Er waren schepen nodig om te kunnen
varen en het kwam daarbij in de allereerste plaats aan op de kwantiteit.

Dat de benodigde scheepsruimte op korte termijn zou kun-nen worden gebouwd was
uitgesloten. Schepen kopen was op dat moment de enige oplossing om althans een deel te
vullen van het enorme gat, dat de oorlogsjaren in onze vloot hadden geslagen. Aanvankelijk
werd aan het huren van schepen gedacht, waarbij uiteraard het oog was gevallen op het
geweldige surplus aan scheepsruimte waarmede de Verenigde Staten uit de oorlog waren
gekomen. De Amerikaanse Senaat echter weigerde, overigens om begrijpelijke redenen, de
verhuur van schepen naar het buitenland, zodat besloten werd een aantal schepen te kopen,
hetgeen in 1946 en 1947 geschiedde. Deze schepen werden door de regering aangekocht en
door haar voor een periode van driejaar, met optie tot koop, ter beschikking gesteld van de
Nederlandse rederijen. Daarmede was een belangrijke stap gezet op weg naar het urgente
kwantitatieve herstel van de vloot. Verreweg de voornaamste factor bij de aankoop van deze
schepen was, dat ze niet zo kostbaar waren als nieuwbouw en direct in de vaart konden worden
gebracht. Het waren echter ook geen schepen van hoge kwaliteit.
Het was duidelijk dat de eerste doelstelling, herstel van de vloot op voorloorlogs niveau, niet
alleen door aankoop van schepen zou kunnen worden gerealiseerd. Er moest ook worden
gebouwd, doch in de eerste jaren na de oorlog was ook dit niet zo eenvoudig. Eind 1946 waren
hier te lande op het terrein van nieuwbouw en reparaties nog slechts weinig concrete resultaten
bereikt en voor verschillende Nederlandse schepen moesten dan ook opdrachten in het
buitenland worden gegeven. Aan bouwopdrachten van buitenlandse reders ontbrak het de
Nederlandse werven echter niet, want deze opdrachtgevers leverden daarvoor zelf het benodigde materiaal. Het contact tussen de Nederlandse reders en scheepsbouwers is in die tijd
veelvuldig geweest. Er waren echter vele moeilijkheden op te lossen. Steeds bleek, dat de

reders enerzijds in verband met de sterk gestegen nieuwbouwkosten en de lange levertijden
geen directe orders konden plaatsen, althans zeker niet zolang zij hun financiële positie niet
goed konden beoordelen, terwijl het voor de scheepsbouwers anderzijds niet mogelijk was hun
werfruimte ter beschikking te houden in afwachting van Nederlandse opdrachten. Toen de
Regeling Vlootreconstructie en verschillende andere vergoedingen haar beslag hadden gekregen, verhelderde dit uiteraard wèl het inzicht der reders in hun financiële positie, doch ook toen
bleken de hoge bouwprijzen en de lange levertijden nog zwaarwegende factoren te zijn, die aan
een bevredigende oplossing in de weg stonden. Voor 1947 en 1948 was bovendien de gehele
bouwcapaciteit der Nederlandse werven reeds volgeboekt, terwijl ook voor 1949 en 1950 reeds
vele orders waren geplaatst.
Toch, nu we afstand hebben kunnen nemen van die periode, kunnen we alleen maar tot de
conclusie komen, dat de Nederlandse koopvaardijvloot in feite verrassend snel weer op het
kwantitatieve peil van vóór de oorlog was. Reeds in 1949 werd het niveau van 1939 bereikt, ja
zelfs met ruim 92.000 ton overschreden. In de na-oorlogse geschiedenis van onze koopvaardijvloot neemt daarom het jaar 1949 een belangrijke plaats in. Sindsdien heeft de stijgende
tendens zich onafgebroken gehandhaafd, terwijl het zwaartepunt is gaan liggen op de kwalita-

tieve reconstructie. Momenteel is de situatie zo, dat onze handelsvloot een omvang heeft van
ruim 3,6 miljoen brt. Vergeleken met 1939 valt er dus een expansie te constateren met ruim
driekwart miljoen ton, terwijl rond een miljoen ton in aanbouw of bestelling is. Dit laatste wil
echter niet zeggen, dat de vloot met een miljoen ton zal worden uitgebreid. Regelmatig worden
de oude en oneconomische schepen van de sterkte afgevoerd. Aan de andere kant is in deze
omvangrijke nieuwbouw ook expansie verdisconteerd. De juiste verhou-ding tussen expansie
en vervanging valt echter niet te schatten. Van belang is, dat de nieuwbouw de gemiddelde
leeftijd van de Nederlandse handelsvloot jaarlijks zal doen dalen. Momenteel is het gemiddelde
leeftijdscijfer te hoog in vergelijking met dat van onze voornaam-ste concurrenten. Concurrentie
valt ook alleen vol te houden indien men de beschikking heeft over materiaal van minstens
gelijke kwaliteit als de concurrenten bezitten. In het afgelopen jaar werden zeer veel schepen
door de Nederlandse reders in opdracht gegeven en de bestellingen hebben zich in het lopende
jaar voortgezet. De nieuwbouwopdrachten van 1955 vonden hun culminatiepunt in de bestelling
door de Holland-Amerika Lijn van het mailschip Rotterdam, een schip van ongeveer gelijke
grootte als de in 1938 in de vaart gekomen Nieuw Amsterdam, doch een fractie van een mijl
sneller.
Als we dan tenslotte nog op één aspect van de wederopbouw willen ingaan dan is dat het financiële, want bij alle steun, die de regering aan het herstel heeft verleend, mag niet uit het oog
worden verloren, dat de reconstructie primair gebaseerd was op het initiatief van de rederijen
zelf en dat van subsidie, in welke vorm dan ook, van de zijde der regering geen sprake is
geweest. Er was slechts een regeling, die voorzag in een gedeeltelijke compensatie voor de in

de oorlogsjaren geleden verliezen, een compensatie, die de vervangingskosten bij lange na niet
dekte. Daarom hebben de reders een zeer groot deel van de financiering voor de reconstructie
benodigd zelf moeten verschaffen.
Toch mag men ook het aandeel van de regering in de wederopbouw zeker niet onderschatten.
Hoezeer deze zich heeft ingespannen voor het herstel van ’s lands handelsvloot blijkt uit de
omstandigheid, dat het totaal van de regeringsbijdrage ruim een miljoen ton scheepsruimte
heeft belopen. Het is vooral de toenmalige Directeur-Generaal van Scheepvaart, mr. J. J.
Oyevaar, thans lid van de Raad van Beheer van Phs. van Ommeren N.V.. geweest, die zich
uitermate heeft beijverd om de Nederlandse rederijen weer aan schepen te helpen.

Lijnvaart
In het bovenstaande hebben we zeer summier een algemeen beeld gegeven van de ups en
downs in het Nederlandse scheepvaartbedrijf in de afgelopen halve eeuw. Zeer veel zou daar
nog aan toe kunnen worden gevoegd, doch de beperking, die wij ons in dit artikel moeten
opleggen, staat niet toe het beeld op bredere basis te zetten. Dit neemt echter niet weg, dat er
toch een aantal belangrijke aspecten is, dat in kader van deze korte geschiedschrijving de
aandacht verdient. Het bezit van een handelsvloot stempelt een natie wel tot een zeevarend
land, doch daarmede is niet alles gezegd. Verreweg de belangrijkste factor is wat voor vloot zij
bezit en op welke wijze deze wordt geëxploiteerd. Als wij ons deze vraag stellen met betrekking
tot ons land, dan komen we in het antwoord daarop tot de conclusie, dat Nederland een vrij

goed uitgebalanceerde vloot bezit, waarmede alle bedrijfsvormen der scheepvaart met succes
worden beoefend. Deze bedrijfsvormen zijn: lijnvaart, trampvaart, tankvaart en kustvaart, ook
de zeesleepvaart en de walvisvaart dienen hier te worden vermeld.
Verreweg het zwaarste accent valt op de lijnvaart. Van de aanvang heeft het Nederlandse
rederij bedrijf zich op deze vaart gespecialiseerd en gedurende de voorbije vijftig jaar kan men
ook een voortdurende expansie en ontwikkeling van deze bedrijfsvorm waarnemen. Het net van
lijnen, dat begin dezer eeuw door schepen onder Nederlandse vlag werd bevaren, vergelijkend
met het over de gehele wereld vertakte net van thans, komen we tot de slotsom, dat de Nederlandse reders hiervan iets hebben gemaakt, dat grote waardering en bewondering verdient. Dit
net van lijnen verschaft ons land een waarlijk unieke plaats temidden van andere, zeevarende
landen en een veelheid van overzeese verbindingen, die stuk voor stuk van belang zijn voor
onze economie en hebben bijgedragen tot de uitbreiding van onze handel.
Hoe dit gigantische net, dat als een spinneweb de gehele wereld omspant, ontstaan is, laat zich
niet in enkele woorden schetsen. Het zou een te lange geschiedenis worden met een voortdurend afdalen in details. Liever willen wij hier in het algemeen iets zeggen en zo hier en daar
een greep doen.
In het begin dezer eeuw treffen wij in de Nederlandse lijnvaart reeds bekende namen aan, die
ook thans nog de kroonjuwelen van onze scheepvaart vormen, zoals de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Stoomvaart Maatschappij „Nederland”, Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Holland-Amerika Lijn, Koninklijke JavaChina-Paketvaart Lijnen, Hollandsche Stoomboot Maatschappij en enkele andere. Het zijn deze
rederijen, waarbij zich later nog andere hebben gevoegd, die de Nederlandse lijnvaart groot

hebben gemaakt en die reeds in de tweede helft der negentiende eeuw de basis voor deze
bedrijfsvorm der Nederlandse zeescheepvaart hebben gelegd.
Geregelde lijnen berusten ook in vele gevallen op samenwerking tussen verschillende scheepvaartmaatschappijen, en zo zijn ook in het verleden rederijen uit een dergelijke samenwerking
gegroeid. Zo vestigden de Stoomvaart Maatschappij „Nederland” en de Rotterdamsche Lloyd in
1888 de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en is ook het een het gevolg van het ander
geweest. Kort nadat de K.P.M. haar werkzaamheden in het toenmalige Indië had aangevangen
— het verschaffen van interinsulaire verbindingen — steeg de door de S.M.N. en de R.L. naar
en van Indië vervoerde lading zeer aanzienlijk. In een periode van 10 jaar was deze zelfs
verdubbeld. In 1902 werd een volgende stap gezet. In samenwerking met de R.L. en de K.P.M.
richtte de S.M.N. de Java-China-Japan Lijn op, terwijl in 1906, wederom met de R.L., de JavaBengalen Lijn werd gesticht, een lijn, die van groot belang was voor de afzet van Java-suiker en
de aanvoer van rijst. Het was opnieuw tezamen met de R.L., dat de oprichting werd bevorderd
van de Java-Australië Lijn door de K.P.M. In 1908 besloten de S.M.N., de R.L. en de K.P.M. tot
oprichting van de Nederlandsche Scheepvaart Unie, welke iedere deelnemende maatschappij
weliswaar volkomen onafhankelijk liet, maar toch een zekere financiële band legde. Voorop
stond daarbij de opzet om te zorgen, dat de meerderheid van de aandelen van de „Unie-Lijnen”
in Nederlandse handen zou blijven, een opzet, die volkomen is geslaagd.
Hoewel reeds in 1912 plannen om te komen tot een rechtstreekse verbinding tussen Nederland,
Indië en New York vaste vorm hadden aangenomen, duurde het tot 1914 voordat deze verbinding, de Java-New York Lijn genaamd, tot stand kwam. Directe aanleiding daartoe was het
uitbreken van de eerste wereldoorlog waardoor het voor de voor Amerika bestemde Indische
produkten bezwaarlijk werd de gebruikelijke weg, eerst naar Nederland en daarna per HollandAmerika Lijn naar New York, te blijven volgen.
Uit deze paar voorbeelden springt zeer duidelijk naar voren, dat de belangen van een aantal
rederijen zeer nauw met elkaar zijn verweven, zodanig, dat men bijna van een „familieband” zou
kunnen spreken.
Een belangrijk initiatief met betrekking tot de Nederlandse Lijnvaart stamt uit het jaar 1920. Nadat in 1918 de wapenstilstand was gesloten, ontstond begrijpelijkerwijze, in het bijzonder onder
invloed van de belangrijke in de oorlog gemaakte winsten, bij verschillende Nederlandse
rederijen een groot optimisme. Overal werden plannen ontworpen voor expansie in bestaande
en oprichting van nieuwe lijnen. Al spoedig bleek echter, dat vele rederijen op het punt stonden

en reeds gedeeltelijk waren overgegaan tot het betreden van elkanders of althans hetzelfde
terrein. Dat in deze gedragslijn grote potentiële gevaren schuilgingen was een besef dat zich
gelukkig al spoedig bij de belanghebbenden baan brak. Men kwam dan ook tot de overtuiging,
dat men onderling tot overleg en samenwerking zou moeten komen, wilde niet voor alle
betrokkenen een uiterst schadelijke concurrentie ontstaan en dat het verreweg de voorkeur
verdiende om naar buiten een eenheid te vormen zodat, zich baserend op het oude adagium
„Eendracht maakt macht”, het hoofd zou kunnen worden geboden aan de concurrentie, die van
buitenlandse zijde te verwachten was.
Er bestonden diverse mogelijkheden om lijndiensten te openen, die vroeger door te zware
concurrentie inderdaad te riskant zouden zijn geweest, en zo ontstond in april 1920 een
machtige combinatie van Rotterdamse en Amsterdamse belangen: de N.V. Vereenigde
Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij. De raad van beheer van de nieuw opgerichte
onderneming — met haar honderd miljoen gulden aandelenkapitaal een der grootste hier te
lande — werd samengesteld met afgevaardigden van de acht oprichters: Stoomvaart
Maatschappij „Nederland”, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Java-ChinaJapan Lijn, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Holland-Amerika Lijn, Rotterdamsche Lloyd,
Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij en Stoomvaart Maatschappij “De

Maas” (Phs. van Ommeren N.V.). De nieuw opgerichte maatschappij opende een viertal eigen
lijnen op Australië, Oost-Azië, Britsch-Indië en Afrika.
Het is in hetzelfde jaar, dat ook bij één der deelnemers, n.l. Van Nievelt, Goudriaan & Co., een
belangrijke beslissing valt: het openen van een lijndienst op de Oostkust van Zuid-Amerika. Ook
hier is sprake van een belangrijk initiatief, omdat er uit blijkt, dat er op het gebied van de lijnvaart nog andere mogelijkheden lagen dan die welke door de oprichting van de V.N.S. werden
geopend. Bij de besprekingen over de V.N.S. had op de voorgrond gestaan, dat de deelnemers
zich moesten verbinden zelf geen nieuwe lijnen naar buiten Europa gelegen gebieden in het
leven te roepen, welke in concurrentie konden treden met een bestaande lijndienst van een der
deelnemende maatschappijen. Voor de Oostkust van Zuid-Amerika gold deze bepaling evenwel
niet, vermoedelijk omdat bij de oprichting van V.N.S. vaststond, dat Van Nievelt, Goudriaan &
Co. een lijndienst op Zuid-Amerika zou openen. De Holland-Amerika Lijn was bereid daarbij
medewerking te verlenen, maar wenste voorlopig achter de schermen te blijven. De vrijheid van
handelen, die de oprichting van de V.N.S. ten aanzien van Zuid-Amerika liet, hield ook mede
verband met de terughouding welke de Koninklijke Hollandsche Lloyd had getoond. Deze was
wèl uitgenodigd tot de combinatie toe te treden, doch meende daarvan te moeten afzien om
zich alle vrijheid van handelen te kunnen voorbehouden.
Wij hebben zo uitvoerig over de oprichting van de V.N.S uitgeweid, omdat deze daad zo
duidelijk aantoont, dat naast de eigen belangen van alle rederijen afzonderlijk toch ook de wens
leefde de Nederlandse zeescheepvaart groot te maken, en dit was alleen mogelijk door de
handen ineen te slaan. Indien men in 1920 deze gelegenheid had laten passeren om tot iets
groots te komen, zou deze zich stellig nimmer meer in soortgelijke gunstige omstandigheden
hebben voorgedaan en zou Nederland een kans hebben gemist, die men later ten zeerste zou
hebben betreurd. Het is ook de oprichting van de V.N.S. geweest. die de basis van de Nederlandse lijnvaart in belangrijke mate heeft versterkt, die ook thans nog, na vele ups en downs, tot
de grootste Nederlandse scheepvaartconcerns behoort en die er mede toe bijdraagt de
onderlinge band tussen de Nederlandse rederijen te versterken.
Lijnvaart is en zal de specialiteit van het Nederlandse rederijbedrijf blijven. De perfectie, die zij
in de afgelopen halve eeuw daarin heeft bereikt, is geworden tot de basis waarop onze zeescheepvaart steunt. En de ontwikkeling gaat voort. Ruim honderd lijndiensten worden thans
reeds onder Nederlandse vlag onderhouden over de gehele wereld, waarvan vooral die tussen
derde landen belangrijk zijn. Goed veertig Nederlandse lijndiensten zijn namelijk niet op Nederlandse havens gebaseerd, doch tonen onze vlag uitsluitend in vreemde havens zonder ooit zelf
de thuishaven aan te doen.

Trampvaart
De wilde vaart heeft in het Nederlandse scheepvaartbedrijf nimmer een rol van grote betekenis
gespeeld, en men zou daarom kunnen zeggen, dat zij min of meer als een side line werd
beschouwd, ofschoon zij door een aantal rederijen als enige bedrijfsvorm. wordt uitgeoefend.
De Nederlandse tonnage, welke in deze economisch geheel anders gebaseerde vaart werd
geëxploiteerd, is in de afgelopen halve eeuw tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog
tot ongeveer een vijfde van onze vloot opgelopen. Sindsdien is een grote achteruitgang merkbaar geworden, want thans is ongeveer een negende deel van onze vloot in deze vaart werkzaam. Deze achteruitgang is geen specifiek Nederlands verschijnsel. Cijfers van Britse en
andere Europese handelsvloten laten zien, dat vrijwel overal de trampvloten een dalende
tendens vertonen. Het is echter tevens een verschijnsel waarvoor een plausibele verklaring

bestaat. In de eerste plaats is er de omstandigheid, dat de omvang van de lading, die altijd met
trampschepen werd vervoerd, belangrijk is ingekrompen. Als gevolg van het opdringen van de
olie als energiebron is het b.v. uitgesloten, dat trampschepen nog ooit kolen in zulke enorme
hoeveelheden te vervoeren zullen krijgen als voor de oorlog het geval was. Het omvangrijke
vervoer van kolen, dat van de Verenigde Staten naar West-Europa plaatsvindt, kan men hier
niet tegenover stellen. Ook de oorzaak van dit vervoer ligt elders. Nog een handicap voor de
trampvaart is, dat er vandaag de dag meer massalading met lijnschepen wordt vervoerd dan
vroeger, waardoor de lijnvaart partijen uit de markt neemt, die voor de oorlog aan het trampschip zouden zijn toegevallen. Tenslotte is er nog de omstandigheid, dat voor vele soorten
goederen, die los gestort worden verladen, speciale schepen worden gebouwd. Al deze
factoren hebben er toe bijgedragen de expansie van de trampvaart tot het vooroorlogse volume
tegen te houden. De echte wilde vaart, die vroeger bestond, is aan de verliezende hand en het
zijn de lijnvaart en de specialisatie, die haar grootste opponenten zijn.
Om een beeld te geven van de Nederlandse trampvaart in de afgelopen halve eeuw is het
noodzakelijk in de geschiedenis terug te gaan en als we dan onze blik richten op de tweede
helft van de negentiende eeuw zien we, dat de Nederlandse reders, in vergelijking met andere
zeevarende landen, er vrij laat aan toekomen de trampvaart met stoomschepen uit te oefenen.
Na de oprichting van de bekende lijnvaartrederijen gaan er vele jaren voorbij alvorens er
Nederlandse trampvaartrederijen ontstaan. Toen de laatste zeilschepen onder Nederlandse vlag
verdwenen en er geen stoomschepen waren om het bedrijf voort te zetten, was de Nederlandse
trampvaart praktisch non-existent. Dit geldt voor de periode 1890—1897, toen de aanvoer van
massagoederen in Nederland in hoofdzaak onder buitenlandse vlag plaatsvond. In het buitenland daarentegen werd energiek aan de opbouw van een trampvaartvloot gewerkt. De meerderheid van de Nederlandse zeilschipreders had de moed gemist van zeil op stoom over te
gaan of gefaald met betrekking tot het doorzicht in de situatie. In 1896 echter begonnen de
plannen om rederijen voor de exploitatie van door stoom gedreven trampschepen op te richten
vaste vorm aan te nemen en het is in het bijzonder de naam Vinke, die in dit verband moet
worden genoemd, een naam, die tot op de huidige dag in de Nederlandse zeescheepvaart een
rol van betekenis speelt. Zo werd in 1897 opgericht de Stoomvaart Maatschappij „Oostzee” te
Amsterdam. Ook in Rotterdam werd men echter levendig en zo ontstonden gedurende de
eerste decennia van de twintigste eeuw verscheidene trampvaartrederijen, zoals die van
Erhardt & Deckers, Gebr. van Uden, Van Nievelt, Goudriaan & Co, en de Halcyon Lijn.
Aan het begin van de twintiger jaren bezat de Nederlandse handelsvloot ongeveer 400.000 brt,
aan trampschepen, vergeleken met 530.000 brt, bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog,
130.000 brt, in mei 1945 bij het einde daarvan en 234.000 ton in 1955. Men heeft deze achteruitgang wel eens alarmerend genoemd, doch gezien in het licht van de omstandigheden waarin
zij heeft plaatsgevonden is deze omschrijving van de situatie eigenlijk niet geheel juist. Hoe dit
echter ook zij, onze trampvaart speelt een belangrijke rol bij de aanvoer van levensmiddelen
voor de bevolking en grondstoffen voor de industrie en is er weer een tendens naar uitbreiding van deze vaart merkbaar, ja zelfs nieuwe namen duiken op. Deze omstandigheid in aanmerking genomen kan worden gezegd, dat de belangstelling van het Nederlandse rederijbedrijf
voor de trampvaart nog altijd levendig is.

Kustvaart
De kustvaart is een bedrijfsvorm van de scheepvaart, die in de afgelopen vijftig jaar een grote
verandering heeft ondergaan en een enorme expansie te zien heeft gegeven. De geschiedenis

van deze periode hier ook maar enigszins overzichtelijk te behandelen is ondoenlijk. Wij zullen
ons daarom tot de hoofdzaken moeten beperken. We mogen zeggen, dat in het begin van deze
eeuw de kustvaart op verschillend gebied op de drempel van een nieuwe tijd stond. In de
nieuwe schepen, die toen werden gebouwd, werden reeds hulpmotoren geplaatst. Het zeil werd
direct gevolgd door de motor, want de stoomperiode heeft de kustvaart nimmer gekend. Slechts
een heel enkel schip werd met een stoommachine uitgerust. Tijdens de eerste wereldoorlog
heeft de Nederlandse kustvaart zware verliezen geleden en in het eerste jaar daarvan was haar
activiteit zelfs praktisch geheel lamgelegd. Daarna brak er echter weer een betere tijd aan, doch
na 1918 kwam een ernstige terugslag, die de schepen enorm in waarde deed dalen. Na deze
laatste crisis ontstond het kustvaartuig zoals we dat nog terugvinden in de oude schepen

tussen de 25 en 30 jaar. Deze kustvaartuigen zijn minstens zo bekend geworden als de tjalken
en schoeners van vroeger. De schepen uit de eerste jaren na 1920 waren in verreweg de
meeste gevallen nog van hulpzeiltuig voorzien. Zoals reeds opgemerkt, heeft het kustvaartuig in
zijn ontwikkelingsgeschiedenis de stoom-periode overgeslagen. Via de gloeikopmotor kwam
men tot de dieselmotor, die ook thans nog, doch hoog ontwikkeld en krachtiger, als
voortstuwingsbron wordt gebruikt. De grootte van de schepen steeg geleidelijk, ook als gevolg
van de verhoging van de grens van de bruto-inhoud, die momenteel op 499.999 brt, ligt en het
mogelijk maakt schepen tot meer dan 1000 ton draagvermogen te bouwen.
In het begin van de dertiger jaren heeft de kustvaart het niet gemakkelijk gehad. Toch werd
vooral in Groningen nog op vrij grote schaal gebouwd. Met steun van velen werd de bouw van
nieuwe schepen financieel mogelijk gemaakt. Enkele jaren later kon aan deze activiteit nog
uitbreiding worden gegeven door het plan-Mellema, dat een onderdeel was van een algemeen
landelijk financieringsplan en dat bedoeld was om het bedrijfsleven nieuwe steun te geven. Het
aantal kustvaartuigen nam in de jaren daarna tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog
snel toe. De toen gebouwde schepen waren snel, handig en goedkoop in de exploitatie en
maakten het mogelijk te blijven varen ook in een tijd, waarin vele grote vaartschepen moesten
worden opgelegd. Eigen beheer, eigen belang, sobere levenswijze, kennis van zaken, praktische opleiding en een ingeboren begrip voor deze vaart zijn de factoren, die de kustvaart tot
een succesrijk Nederlands bedrijf hebben gemaakt.
Ook de tweede wereldoorlog heeft voor de kustvaart belangrijke verliezen opgeleverd. In
september bestaat haar vloot uit 536 eenheden van totaal 129.908 brt, en in mei 1945 uit 387
eenheden van totaal 98.041 brt. Sindsdien heeft zich echter weer een gestadige groei
voltrokken, zodat de vloot aan het begin van dit jaar ongeveer 800 schepen omvatte van

294.000 ton. De vloot heeft zich dus meer dan verdubbeld, terwijl er nog altijd een sterke
tendens naar expansie bestaat.
Opmerkelijk is, dat de kustvaart vooral na de oorlog haar arbeidsterrein zeer aanzienlijk heeft
uitgebreid. De schepen komen tegenwoordig tot in Zuid- en Oost-Afrika, IJsland, Groenland en
de Caraïbische Zee. Ze varen zelfs in een geregelde lijndienst van West-Europa tot diep in het
binnenland van Zuid- Amerika, terwijl ook een dienst tussen New York en Bermuda met een
Nederlands kustvaartuig wordt onderhouden. De lijnvaart is feitelijk een na-oorlogse
ontwikkeling van de kustvaart, want voor de oorlog was het kustvaartuig in lijndienst uitzondering. Vandaag de dag vindt men ze in geregelde diensten naar de Middellandse Zee, Portugal,
Spanje, Frankrijk, de Scandinavische en vele andere landen. Men zou daarom kunnen zeggen,
dat het Nederlandse kustvaartuig op natuurlijke wijze is gekomen op de plaats waar het op
grond van zijn moderne en speciale kwaliteiten thuishoort, n.l. in de Korte Vaart, en, zoals
boven reeds gezegd, zelfs in de Grote Vaart.
Na de oorlog is vooral van de zijde van rederijen een groeiende belangstelling voor het
kustvaartuig ontstaan. Vóór de oorlog was de situatie zo, dat 18 % van de schepen toebehoorde aan rederijen en 82 % aan kapitein-eigenaars. In 1949 was deze verhouding reeds 35
en 65 % en momenteel behoort naar schatting de helft toe aan rederijen en de helft aan
kapitein-eigenaars. Vermoedelijk zal de balans ten gunste van de rederijen overslaan, want het
kustvaartuig wordt steeds meer een schip, waarvan de financiering door de enkeling te
bezwarend wordt.

Tankvaart
De tankvaart wordt al zeer lang onder Nederlandse vlag bedreven, ook al valt de grotere
ontwikkeling ervan pas na de tweede wereldoorlog. Omstreeks 1900 voeren er echter al
Nederlandse tankschepen en omstreeks dezelfde tijd werden in Nederland de eerste
tankschepen gebouwd voor rekening van de Kon. Ned. Mij. tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. Een van deze eerste tankschepen was de “J. B. August Kessler”,
die in 1900 in de vaart kwam, een schip met een draagvermogen van 6.565 ton. Jarenlang is dit
schip de trots van de Nederlandse tankvloot geweest en het heeft een voor een tankschip hoge
ouderdom bereikt. Eerst in 1935 werd het afgevoerd.
Waren het aanvankelijk alleen stoomschepen, in 1911 doet het eerste motorschip zijn intrede,
n.l. de „Vulcanus”, tevens het eerste zeeschip ter wereld dat een motor als voortstuwingsinstallatie had. Tot het jaar 1926 werden niet alle Nederlandse tankschepen in Nederland
gebouwd, daarna echter zijn bijna alle moderne Nederlandse schepen produkten van onze
scheeps- bouwindustrie.
Bestond de Nederlandse tankvloot in de jaren 1900 tot 1905 uit ongeveer 20 schepen van totaal
ca. 50.000 ton draagvermogen, langzaam maar zeker, en ook reeds in het laatste decennium
dat aan de tweede wereldoorlog voorafging, is de expansie onder Nederlandse vlag in deze
vaart gekomen. In 1939 bestond de Nederlandse handelsvloot uit 2.79 miljoen brt., waarvan
538.000 ton of 18.1 % tankschepen. Ook toen reeds was de Koninklijke Shell met haar
dochtermaatschappijen de grootste Nederlandse tankrederij. Enkele jaren geleden zijn al deze
vloten bij elkaar gevoegd en worden thans beheerd door Shell Tankers N.V.
De grote uitbreiding, die de tankvaart na de tweede wereldoorlog allerwegen heeft gekenmerkt,
is echter aan ons land voor een belangrijk deel voorbijgegaan, ook al is er groei merkbaar.
Begin 1956 bestond de Nederlandse tankvloot uit ongeveer 900.000 brt, en was daarmede ca,
370.000 ton groter dan voor de oorlog. Er is momenteel echter ruim 600.000 ton tankruimte

voor Nederlandse rekening in aanbouw of bestelling, zodat nog een belangrijke uitbreiding in
het verschiet ligt.
Het grootste deel van de Nederlandse tanktonnage wordt gecontroleerd door de grote
oliemaatschappijen. Ook voor de oorlog was dit reeds het geval en het ziet er niet naar uit dat
er veel verandering in deze situatie zal komen. Het Nederlandse rederijbedrijf is, zoals reeds
eerder opgemerkt, gespecialiseerd in de lijnvaart en heeft zich van de tankvaart altijd min of
meer afzijdig gehouden. Pas de laatste vijf jaar valt daarin enige verandering te constateren
door de oprichting van een aantal onafhankelijke tankrederijen, deels door bestaande scheepvaartmaatschappijen, deels door andere belangen. Wij moeten hier echter een uitzondering
maken voor Phs. van Ommeren N.V., die reeds sinds het begin dezer eeuw bij de tankvaart
geïnteresseerd is en bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog over 72.000 ton tankscheepsruimte beschikte.
In feite zijn er na de oorlog voor rekening van Nederlandse rederijen geen tankschepen besteld
vóór 1950/1951. Ook hier is weer de uitzondering, die Phs. van Ommeren N.V. daarop maakt,
die over het herstel van haar tankvloot geen gras heeft laten groeien.
Zo kan men dus zeggen, dat de tankvaart onder Nederlandse vlag sinds het begin dezer eeuw
bestaat en in een periode van vijftig jaar een langzame doch geleidelijke ontwikkeling heeft
doorgemaakt tot aan het uitbreken van de oorlog in 1939. Na deze oorlog is er wat meer
belangstelling van de Nederlandse reders voor het tankvaartbedrijf gekomen, doch niet in die
mate als elders het geval is geweest. Toch kan men ook weer niet zeggen, dat de deelneming
van Nederland aan de tankvaart in verhouding tot de andere bedrijfsvormen van het rederijbedrijf absoluut onvoldoende is. Bij het herstel van de vloot na de oorlog viel het accent elders,
en daarmede hebben onze reders een traditionele weg bewandeld.

Technische ontwikkeling
We leven in de eeuw van de techniek, en het is daarom zonder meer duidelijk, dat de ontwikkeling welke de techniek in de afgelopen halve eeuw heeft ondergaan, ook aan de scheepvaart
niet voorbij is gegaan. Vergelijk een schip uit het begin dezer eeuw met één van de moderne
vrachtvaarders van thans. De uiterlijke verandering reeds is ingrijpend, maar groter nog is die
welke in het inwendige der schepen heeft plaats gevonden en daarbij valt primair de aandacht
op de voortstuwing. De evolutie die zich op dit gebied heeft voltrokken is enorm geweest.
Daarbij mag dan tevens met een zekere trots gewaagd worden van het feit, dat de Nederlandse
reders ook in dit opzicht tot op zekere hoogte pioniersarbeid hebben verricht. Zij zijn met hun
tijd meegegaan en het nieuwe dat zich aandiende niet ontlopen. Waar zij de mogelijkheid zagen
om van de nieuwe uitvindingen van de techniek te profiteren hebben zij dit gedaan, en het is
ook mede aan deze eigenschap te danken, dat de ontwikkeling van de Nederlandse
handelsvloot altijd heeft plaats gevonden in het tempo dat door de omstandigheden werd
ingegeven. Het behouden van onze plaats als zeevarende natie door de jaren heen is daarom
ook een gevolg van het feit, dat onze reders altijd open hebben gestaan voor het nieuwe, omdat
zij zeer wel beseften, dat de voortschrijdende technische ontwikkeling nieuwe kansen bood.
Traagheid in dit opzicht zou onherroepelijk tot achterstand t.o.v. andere zeevarende naties
hebben geleid.
Alle Nederlandse rederijen hebben een deel bijgedragen tot de vooruitgang die de afgelopen
vijftig jaar zo nadrukkelijk hebben gekenmerkt, doch een willen wij in dit geval in het bijzonder
noemen, namelijk de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, die op technisch terrein altijd één van de
eersten geweest en menige nieuwe ontwikkeling heeft geïntroduceerd. Deze pioniersarbeid

gaat reeds terug tot 1883, toen zij voor de eerste maal in Nederland een schip uitrustte met de
triple expansie stoommachine. In 1887 was zij weer de eerste met een quadruple expansie
machine en éénpersoonshutten in de vaart op Indië. In 1901 ontwierp zij voor de eerste maal
een passagiersschip voor de grote vaart met de eerste klasse accommodatie in de midscheeps,
een systeem, dat nadien door alle andere maatschappijen werd nagevolgd. In 1914 bracht zij
het eerste Nederlandse turbine-vrachtschip in de vaart en gaf in hetzelfde jaar opdracht voor de
bouw van het eerste Nederlandse passagiersschip met stoomturbines als voortstuwingsmedium. In 1921 kwam zij met het eerste Nederlands motorvrachtschip voor de grote vaart en in
1924 gaf zij opdracht tot de bouw voor de eerste maal in ons land van een groot motorpassagiersschip. Vier jaar later gaf zij opdracht tot het vervaardigen van een motorinstallatie met
tandwieloverbrenging voor een motorvrachtschip en in 1934 tot installatie voor de eerste maal
in Nederland aan boord van een zeeschip van een hogedruk Sulzer monotubeketel met bijbehorende hogedrukturbine.
De opsomming van dit pionierswerk geeft tevens in grote trekken een beeld van de technische
ontwikkeling welke de schepen in de jaren tussen 1900 en 1939 hebben ondergaan en waarin
vooral na de eerste wereldoorlog de overschakeling van kolen op olie als energiebron een rol
van betekenis speelt. De dieselmotor had zich doen kennen als een betrouwbaar en economisch voortstuwingsmedium. Dat de Nederlandse reders zich ook in crisistijd technisch bleven
aanpassen, hoe bezwaarlijk dit financieel soms ook was, getuigt van hun realiteitszin.
Doch ook na de laatste wereldoorlog heeft deze tendens zich onverminderd voortgezet. Wij
willen hier volstaan met de Holland-Amerika Lijn als voorbeeld te stellen. Deze bekende
Rotterdamse rederij was de eerste ter wereld, die een omwenteling in het passagiersverkeer ter
zee op treffende wijze wist te materialiseren. Deze omwenteling is in de aanvang door geen
enkele rederij zo snel onderkend als door de Holland-Amerika Lijn en zij gaf daarop een
klinkend antwoord met twee fraaie schepen, de Rijndam, die in 1951, en de Maasdam, die in
1952 in de vaart werd gebracht, twee „democratische” schepen, die speciaal voor het vervoer
van toeristen waren gebouwd en die spoedig overal ter wereld algemeen navolging vonden.
Er zouden ook op ander gebied nog talloze voorbeelden te geven zijn, doch wij menen
hiermede te kunnen volstaan, omdat de voorbeelden welke wij gaven toch wel duidelijk
demonstreren, dat de Nederlandse reders scherp op het vinketouw zitten en geen kans laten
lopen om hun bedrijven aan te passen en te moderniseren indien nieuwe technische ontwikkelingen of zich wijzigende omstandigheden dit noodzakelijk maken.
Als wij aan het slot een algemene conclusie willen trekken, dan kunnen wij zeggen, dat de
Nederlandse handelsvloot zich in de afgelopen halve eeuw, die ons tot onderwerp diende,
steeds heeft weten te handhaven op de plaats die haar toekwam en dat haar gestage ontwikkeling het resultaat is geweest van de bekwame eigenschappen waarover onze reders in zo grote
mate beschikken, van het werk van onze zeelieden buitengaats en van het deskundige
personeel aan de wal.
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HUIDIGE SITUATIE VAN DE
NEDERLANDSE HANDELSVLOOT GEEFT GEEN REDEN
TOT BEZORGDHEID
Onze reders lijden stellig niet aan geestelijke
aderverkalking
Mythe-vorming met betrekking tot onze koopvaardij door
mr J. J. Oyevaar in het juiste licht gesteld
Dit artikel is het resultaat van een vraaggesprek, dat drie Nederlandse scheepvaartjournalisten
op verzoek van de Redactieraad van „Onze Vloot” hebben gehad met mr. J. J. Oyevaar, lid van
de Raad van Beheer van Phs. van Ommeren N.V. en oud-Directeur- Generaal van Scheepvaart. De drie betrokken journalisten zijn de heren C. Borstlap (Rotterdams Nieuwsblad), G. A.
J. Bovens (Holland Shipbuilding-Marine Engineering and Shipping Herald) en H. van Hoek
(Dagblad Scheepvaart). Dit team stond onder leiding van de heer Van Hoek, die de individuele
impressies van elk der drie ondervragers tot één geheel compileerde en dus een totaalbeeld
schiep van het gevoerde gesprek.

Inleiding
Er bestaat met betrekking tot de Nederlandse zeescheepvaart een aantal problemen die het
heden, doch meer in het bijzonder ook de toekomst raken, problemen die regelmatig ter sprake
plegen te komen, doch waarvan een zo verschillende uitleg bestaat, dat het niet eenvoudig is

om in het labyrinth van hele en halve waarheden, en ook wel van pertinente onwaarheden, de
juiste koers te vinden. Men moet daarbij ook nog rekening houden met de omstandigheid, dat er
bij hen, die deze problemen het nauwst raken, verschil van opvatting kan bestaan omtrent
bepaalde aspecten daarvan. De aangewezen weg om de grootheid en de betekenis van deze
problemen te peilen is ze voor te leggen aan een man van gezag, aan wiens visie ook internationaal grote waarde wordt toegekend.
Voor dit doel hebben wij ons gewend tot mr. J. J. Oyevaar, wiens achtergrond meer dan
voldoende waarborgen biedt voor een op grondig onder-zoek gebaseerde weldoordachte
uitspraak, een uitspraak „ex cathedra” als het ware, ook al was hij op het bewuste moment noch
bekleed met enige officiële functie noch de exponent van een groep belanghebbenden. Mr.
Oyevaar heeft als voormalig Directeur-Generaal van Scheepvaart het redersbedrijf van de
ambtelijke zijde leren kennen en kent het van ondernemerszijde in zijn huidige functie als lid
van de Raad van Beheer van Phs. van Ommeren N.V. Hij is de man die in nauwe
samenwerking met de Nederlandse reders één der zwaarste taken met succes heeft volbracht:
de reconstructie van de Nederlandse koopvaardijvloot na de tweede wereldoorlog en die na het
volbrengen daarvan de praktijk van het rederijbedrijf zelve als levenstaak heeft gekozen. Hij is
bovendien vertegenwoordiger van de Nederlandse Regering bij het Maritime Transport
Committee van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking te Parijs, van welk
comité hij sedert de oprichting in 1947 voorzitter is, en lid van ettelijke andere inter-nationale
organisaties op het gebied van de zeeescheepvaart.
Het is
vooral in deze functies dat men van hem kan zeggen dat hij een man is, die het algemeen
belang ziet. Dit laatste is belangrijk, omdat er bijna voortdurend afwijkingen te constateren zijn
b.v. tussen uitlatingen van leiders van organisaties en die van individuele leden daarvan. Aan de
internationale „standing” als scheepvaartdeskundige van onze zegsman bestaat dus niet de
minste twijfel.
Hij ziet de huidige situatie en haar problemen bovendien op nuchtere wijze, terwijl hij gewend is
in eenvoudige en ronde woorden zijn mening te zeggen.

Formulering
Om te komen tot een formulering en inventarisatie van de problemen die rond heden en — het
zij nog eens met nadruk gezegd — rond de toekomst de Nederlandse zeescheepvaart een rol
van meerdere of mindere betekenis spelen, is het noodzakelijk zich allereerst te bezinnen op de
factoren die met de toekomstige ontwikkeling van onze handelsvloot verband houden, factoren
die, hoewel min of meer van elkaar afhankelijk, toch ook een zekere correatie vertonen. Deze
factoren zijn summier omschreven als onderstaand.
Om onze zeescheepvaart verder te ontwikkelen moeten onze reders energie, fantasie, durf en
ondernemingszin aan de dag leggen en blijven leggen.
Om deze eigenschappen te materialiseren moeten op zeer grote schaal kapitaal worden
geïnvesteerd. Om deze schepen te kunnen bouwen moet bij voorkeur van de Nederlandse
werfcapaciteit gebruik worden gemaakt, en om ze te kunnen bemannen zijn zeelieden nodig.
Het beschouwen van deze factoren in het verband waarin ze zijn gegeven, roept tevens de problemen op die er ten aanzien van de huidige en toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse
zeescheepvaart bestaan. Het zijn deze problemen, die wij aan de hand van een aantal
schriftelijk gestelde vragen met mr. Oyevaar hebben besproken. Wij gingen daarbij uit van de —
misschien wat optimistische — gedachte, dat uit de antwoorden op deze vragen een toekomstprognose ten aanzien van de Nederlandse koopvaardijvloot voor de eerstkomende tien jaar zou
kunnen worden afgeleid. Wij moesten evenwel de ervaring opdoen, dat dit niet wel mogelijk is.
Men kan nu eenmaal de nukken van de conjunctuur niet voorzien, en het is vooral de scheepvaart die zelfs voor de geringste conjunctuurschommelingen zo uiterst gevoelig is. Mr. Oyevaar
wilde zich daarom dan ook zeer beslist onthouden van het antwoord op de laatste vraag die wij
hem stelden: Kunt u een prognose geven voor de ontwikkeling van de Nederlandse
koopvaardijvloot gedurende de eerstvolgende tien jaren? Wij geloven niet, dat door het
ontbreken van deze prognose de resultaten van ons gesprek met mr. Oyevaar minder waarde
vol zijn, hoewel toch het verkrijgen daarvan min of meer een bekroning had kunnen zijn van de
antwoorden, die wij op de andere vragen welke wij stelden hebben gekregen. Niettemin zijn wij
ervan overtuigd, dat het zwaarste accent op de huidige ontwikkeling valt en dus momenteel ontegenzeggelijk belangrijker is dan de wetenschap, hoe het in 1965 of in 1970 met onze handelsvloot zal zijn gesteld, ook al plegen reders niet in jaren doch in perioden van jaren te denken.

Persoonlijke visie
In enkele woorden zullen wij eerst een samenvatting geven van de mening van onze zegsman
over alle vragen die wij hem voorlegden, om daarna in de details van ons gesprek af te dalen.
In het algemeen, aldus mr. Oyevaar, geeft de zorg die men zich in brede kringen maakt over de
toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse koopvaardijvloot, een te pessimistische kijk op de
werkelijkheid weer. Onze reders beschikken wel degelijk nog over energie, fantasie, durf en
ondernemingszin. De ontwikkeling van onze lijnvaart na de oorlog is daar het bewijs van.
Vlootvernieuwing is een urgent vraagstuk en zal een snelle oplossing behoeven. Voor wat
betreft de financiering van dit enorme kapitalen vergende object is het standpunt van de reders
bekend. Zij prefereren de interne financiering, waaraan door fiscale overheidsmaatregelen geen
onnodige beletselen in de weg mogen worden gelegd. Bouwen op buitenlandse werven, als in
Nederland geen hellingruimte beschikbaar is, behoeft niet duurder te zijn, en het personeelsvraagstuk heeft tot nu toe geen onoverkomelijke moeilijkheden opgeleverd. Het is niet vol te

houden, dat wij als zeevarend land zijn achtergebleven. Wij hebben een koopvaardijvloot, die er
zijn mag.
Als men dus alle feiten in aanmerking neemt, deze nuchter en nauwgezet analyseert en
datgene het zwaarst laat wegen wat ook inderdaad het zwaarst weegt, dan komt men onherroepelijk tot de slotsom, dat er geen reden is voor bezorgdheid met betrekking tot de toestand
van de Nederlandse handelsvloot.

De hier weergegeven zienswijze van mr. Oyevaar is uiterst persoonlijk en daarom even subjectief als b.v. de visie van de reder op de expansie van de vervoersbehoefte, waarnaar hij de
grootte en de samenstelling van zijn vloot af meet.
Als men in de werkkamer van deze prominente figuur uit het Nederlandse rederij bedrijf met
hem in dit vraaggesprek over heden en toekomst van onze zeescheepvaart is gewikkeld, dan
lichten de vele facetten van dit voor ons land zo uitermate belangrijke bedrijf de een na de
ander op uit de algemeenheid van een vraag, die een afdalen in het detail noodzakelijk maakt.
Nu eens is het antwoord gedecideerd, geen twijfel latend over de mening van de antwoordgever. Een antwoord dikwijls gestaafd door een huidige gunstige situatie, of cijfers die onom-

stotelijk de werkelijkheid laten zien. Maar een ander antwoord laat somtijds een zekere twijfel
doorschemeren als de voorzichtigheid, die elke Nederlandse reder blijkbaar, en met recht, in
zijn arsenaal van goede eigenschappen een plaats geeft, gebiedt te erkennen, dat hier meer
dan één mogelijkheid bestaat, omdat het geen mens gegeven is zich een mening te vormen
over toekomstige zaken die van te veel onbekende factoren afhangen.
Het gesprek ontwikkelt zich met gestage regelmaat. Problemen worden aangesneden, op hun
mogelijke oplossingen beschouwd. Er komt sfeer in het gesprek, geaccentueerd door het
havenrumoer op verre achtergrond en het dynamische rivierbeeld, dat — hier op korte afstand
gelegen — soms even de blik vangt.
De wereldscheepvaart met de plaats van Nederland als vergelijkingspunt begint gestalte te
krijgen. De problemen tekenen zich duidelijk af, de moeilijkheden van het heden liggen klaar en
duidelijk in het gesprek en de mogelijkheden gaan vaster vorm aannemen. Uit deze factoren
kristalliseren zich wensen en komen kansen naar voren, die Nederland ongetwijfeld heeft. Want
de wereldbevolking blijft toenemen, de consumptie stijgt. De achtergebleven gebieden moeten
worden ontwikkeld en gaan verkeer tot zich trekken. Het wereldverkeer moet noodwendig
blijven groeien. Wat zal het aandeel van Nederland daarin zijn?

De eerste vraag
De eerste vraag, die logisch voortvloeit uit de reeds eerder genoemde formulering en inventarisatie van de problemen, luidt als volgt: Beschikken de Nederlandse reders nog over voldoende
energie, fantasie, durf en ondernemingsgeest om hun bedrijven verder uit te bouwen? Deze
vraag is gebaseerd op de omstandigheid, dat de naoorlogse periode wél een sneue reconstructie en ook een expansie van onze handelsvloot te zien heeft gegeven, doch dat er in feite niet
— of vrijwel niet — van de traditionele weg is afgeweken, ook al schemert er in dit opzicht een
belofte voor de toekomst. In dit verband past dan tevens de vraag, waarom Nederland in de
tankvaart „de bus heeft gemist”, een uitspraak die afkomstig is van een Nederlandse tankreder.
Gezien de achtergrond van mr. Oyevaar’s betoog, welke wij reeds uitvoerig schetsten, is zijn
visie van groot belang voor de nationale meningsvorming met betrekking tot de Nederlandse
scheepvaart, vooral ook omdat de stemmen, die zich de laatste tijd hebben doen horen,
klonken in een min of meer controversiële sfeer, die niet bevorderlijk was voor de objectiviteit.
Om deze reden mag men dan ook twijfelen aan de juistheid van wat men mag beschouwen als
de grootste gemene deler van de geponeerde opvattingen ten aanzien van de toestand van de
Nederlandse handelsvloot en die hierop neerkomt, dat de Nederlandse reder versuft en ingeslapen zou zijn, dat onze handelsvloot niet in gelijke mate als die van andere landen is uitgebreid en dat het met de leeftijdsopbouw van die vloot niet zo erg best gesteld is. Het gaat hier
dus in feite om een conflict tussen twee visies, die van de recente commentatoren en die van
de heer Oyevaar, twee visies, die zich baseren op dezelfde cijfers. Het verschil in opvatting
ontstaat dus door “L’art de grouper les chiffres”, waaraan men hier onmiddellijk de uitlating van
Emile Zola zou kunnen vastknopen, dat „L’art c’est la nature vue a travers un tempérament”,
want het temperament van de commentatoren, die zich over onze koopvaardij hebben
uitgesproken, is toch wel zeer bepalend geweest voor hun opvattingen dienaangaande.

Mythevorming
Het is een feit, dat men, en niet eens in beperkte kring, de laatste tijd wel eens in twijfel
getrokken heeft of de Nederlandse reders inderdaad nog wel over durf en ondernemingszin
beschikken. Mr. Oyevaar is echter de man, wiens mening ten aanzien van de Nederlandse

koopvaardij sterk afwijkt van hetgeen de laatste maanden in dit opzicht werd gesteld, en wel in
zodanige mate, dat hij zelfs meent dat het tijd wordt „de mythevorming” op dit punt eens in het
juiste licht te stellen. En dan laat zijn antwoord aan duidelijkheid en beslistheid niets te wensen
over. Er is geen sprake van, dat de Nederlandse reders aan geestelijke aderverkalking lijden.
Ook na de oorlog hebben ze ruimschoots bewezen in voldoende mate te beschikken over de
eigenschappen die onontbeerlijk zijn voor het op gezonde wijze uitoefenen van hun bedrijf. De
Nederlandse reders zouden zijn ingeslapen? Wie dit veronderstelt vergist zich schromelijk.
Zowel op het eind van 1954 als op het eind van 1955 behoorde Nederland tot de drie landen,
die de grootste tonnage aan nieuwbouworders hadden geplaatst. Engeland komt eerst, dan
Noorwegen en vervolgens Nederland, op de voet gevolgd door Italië, en deze volgorde geldt
voor de beide genoemde tijdstippen. Kijken wij alleen maar naar de nieuwbouw van tankers,
dan zitten wij in de groep van vier landen die met opdrachten aan het hoofd staan. Eind 1953
waren wij het derde, eind 1954 het vierde land in die groep!
De Nederlandse scheepvaart heeft zich na de oorlog traditioneel weer gewend tot de internationale lijnvaart, waarvan in het bijzonder ook de cross trades een sector van zeer groot belang
zijn. Al deze lijnen worden bevaren met prachtige schepen, waarvan de gemiddelde leeftijd niet
onderdoet voor die van andere landen. Van de traditionele wegen is dus niet af geweken. Men
kan er ook niets beters voor in de plaats stellen. Is de tankvaart beter? Natuurlijk, hoge tonnagecijfers verwerft men erdoor, en sommige lijden vandaag de dag aan een nieuwe ziekte: de
tonnenmaatpsychose. Maar die tonnagecijfers zijn met van essentieel belang. Van werkelijk belang, en ook in even grote mate beslissend, is datgene wat nationaal-economisch bezien het
beste is. En dan heeft Nederland het beste deel gekozen.

Wie beweert dat Nederland in de tankvaart de bus heeft gemist, vergist zich. De Nederlandse
reders zijn in een andere bus gestapt, de bus van de lijnvaart. En met goede resultaten. Men
kan nu eenmaal niet in twee bussen tegelijk zitten, hoewel sommigen dat gaarne zouden wensen. En als het dan gaat om het kiezen van een bus, gaat het er tevens om in de goede bus te
stappen. En dat hebben de Nederlandse reders ongetwijfeld gedaan. Indien het de verkeerde
was geweest zouden ze onderweg stellig wel zijn uitgestapt om de juiste route op te zoeken,
gedachtig aan het oude adagium, dat men beter ten halve kan keren dan ten hele dwalen.
Overigens zal men in feite over een jaar of twintig pas kunnen uitmaken of de vlucht in de tankvaart, zoals men die in andere landen kan waarnemen, juist is geweest of niet.
De feiten zijn echter, dat de Nederlandse koopvaardijvloot niet in die mate is uitgegroeid als in
andere landen het geval is. En wat de leeftijdsopbouw betreft, deze laat inderdaad te wensen
over. Zowel de heer Oyevaar als de eerder genoemde commentatoren gaan bij het beoordelen
van de feiten uit van de omvang van de wereldhandelsvloot. Deze vloot vormt in haar samenstelling echter geen homogene eenheid, doch bestaat uit een groot aantal typen van vaartuigen,
die aangepast zijn aan evenzovele vormen van zeetransport. Eén type, de tanker, heeft een
verbazingwekkend snelle groei doorgemaakt, dank zij een ontwikkeling, welke zich in een
geheel eigen sfeer heeft voltrokken. Deze groei is bovendien nog lang niet ten einde, maar
voltrekt zich in een steeds sneller tempo.
Een grote vloot en de ouderdom daarvan vormen één probleem. Het tweede probleem is dat
van de tankers. De grote uitbreiding van de wereldtankvloot na de tweede wereldoorlog is van
invloed op de leeftijd van de gehele vloot. Het is dan ook bij de tanker, dat de wegen van de
heer Oyevaar en die van de eerder genoemde commentatoren scheiden. Onze zegsman
isoleert de tanker, de anderen doen dit niet. Mr. Oyevaar beziet wat hij noemt het „fenomeen”
van de naoorlogse tankvaart geheel afzonderlijk, omdat men anders het beeld onherroepelijk
scheef trekt. Want, zoals reeds gezegd, de expansie na de oorlog van de individuele vloten der
verschillende zeevarende landen met nieuwe tankertonnage is van grote invloed geweest op de
leeftijdsopbouw dier vloten als eenheid gezien. Daarom kan slechts een juiste beoordeling
ontstaan indien men de tankers afscheidt van de droge lading schepen, want dan distantieert
men zich tevens van de absolute waarde van het gemiddelde leeftijdscijfer van een bepaalde
vloot om te komen tot de intrinsieke waardering van dit cijfer.

Verrassende conclusies
Zich baserend op dit standpunt ontwikkelt mr. Oyevaar zijn theorie verder. Wanneer de tankers
zijn „geïsoleerd”, zijn leeftijd en omvang van de Nederlandse handelsvloot zeker niet minder
dan die van de overeenkomstige vloten van andere landen. Bovendien is de droge lading vloot
onder Nederlandse vlag ongeveer dezelfde gebleven ten opzichte van die van andere zeevarende landen, dus ook ten opzichte van die van de wereldvloot. Ongetwijfeld zijn dit op
zichzelf reeds twee belangrijke conclusies.
En de derde conclusie is, dat door de bestaande grote uitbreidingsplannen het leeftijdsgemiddelde van de Nederlandse vloot elke dag beter wordt.
Als men de 14.5 miljoen ton opgelegde en gedeeltelijk als drijvende graanpakhuizen in gebruik
zijnde scheepsruimte van de Amerikaanse reservevloot — ook bekend onder de meer populaire
benaming van „motballenvloot” — niet meetelt, is de tonnage van de wereld droge lading vloot
sinds 1939 niet toegenomen. Mede daardoor manifesteert zich vandaag de dag een tekort aan
droge lading ruimte. De grote stroom van nieuwbouworders en de op de open markt genoteerde
hoge vrachtcijfers vormen daarvoor de duidelijkste bewijzen die men maar wensen kan.

Weliswaar zijn de schepen sneller geworden en is op deze wijze de vervoerscapaciteit van de
wereldvloot dus toegenomen, doch daar staat als nadelige factor tegenover, dat havencongestie en andere oorzaken van oponthoud in vele havens deze winst aan vervoerscapaciteit weer
opheffen. Indien men erin zou slagen de havencongesties te beperken of op te heffen zou de
wereldvloot aanzienlijk meer lading kunnen vervoeren dan thans het geval is en dus ook zonder
te worden uitgebreid. Ondanks de nadelige factoren mag men echter constateren, dat de
vervoerscapaciteit van de naoorlogse droge lading vloten der maritieme landen niet ernstig
tekort schiet ten opzichte van volume en gewicht van de ten vervoer aangeboden lading. Ten
opzichte van het geheel verdwijnen van havencongesties nu en in de toekomst is mr. Oyevaar
echter wat pessimistisch gestemd.
Beziet men de cijfers, die betrekking hebben op de groei van de onderscheiden droge lading
vloten, dan komt men tot nog een verrassende conclusie, namelijk dat, met uitzondering van
Zweden en even afziende van vloten onder de vlag van landen als Liberia en Panama (wij
komen daarop terug), de vooruitgang die Nederland in de droge lading vaart heeft geboekt
groter is, sedert 1939, dan die van welk ander zeevarend land ook. Dat Zweden sedert 1939
een grotere vooruitgang kon boeken vindt zijn verklaring in het simpele feit, dat dit land in de
tweede wereldoorlog neutraal is gebleven en dus ook niet, gelijk Nederland, vrijwel de helft van
zijn droge lading ruimte verloren heeft zien gaan. Ten opzichte van 1939 is de Zweedse droge
lading vloot gegroeid van 1,4 miljoen bruto ton tot 1,9 miljoen in 1955, dat is een vooruitgang
van bijna 36 %. Die van Nederland nam toe van 2,4 miljoen ton in 1939 tot 2,8 miljoen in 1955,
wat een uitbreiding van 17 % betekent. Doch wanneer men zich realiseert dat Nederland, in
tegenstelling tot Zweden, in de oorlog de halve vloot verloor, dan blijkt uit een vergelijking
gebaseerd op de stand op het eind van de oorlog, dat de Nederlandse prestatie belangrijk

groter is dan de Zweedse. Immers, de beide vloten bij het eind van de oorlog als uitgangspunt
nemende, was de Zweedse droge lading vloot in 1955 met 27 % aangegroeid, maar de Nederlandse met niet minder dan 130 %.
We mogen dus zonder enig voorbehoud zeggen, dat de Nederlandse handelsvloot op het stuk
van de droge lading vaart een weldadige groei te zien heeft gegeven. Wil men nog een andere
vergelijking, men zie slechts naar Engeland, dat evenals Zweden gedurende de oorlogsjaren
kon blijven bouwen en welks droge lading vloot vergeleken met de vooroorlogse jaren een
achteruitgang te zien geeft. Met betrekking tot ons land bestaat er dus zeker geen reden tot
ongerustheid.
De reden waarom de Nederlandse droge lading vaart zozeer de aandacht heeft gehad — en de
heer Oyevaar legt daarop sterk de nadruk — moet worden gezocht in de omstandigheid dat de
lijnvaart, een vorm van vervoer die uitsluitend met droge lading schepen wordt bedreven, altijd
de bijzondere specialiteit van het Nederlandse rederijbedrijf is geweest. Zodra dit na het beëindigen der vijandelijkheden mogelijk was, hebben de reders alles in het werk gesteld de overzeese verbindingen, waarop de oorlog uiteraard een destructieve werking had uitgeoefend,
weer zo snel mogelijk te herstellen. In het bijzonder de voor onze lijnvaart zo belangrijke cross
trades — de vaart tussen derde landen — is weer op energieke wijze ter hand genomen. Deze
vaart maakt de Nederlanders van de twintigste eeuw tot de vrachtvaarders niet alleen van Europa maar van de gehele wereld. De tendens naar deze vaart, die zich dus niet op Nederlandse
havens baseert, is na de oorlog zelfs veel krachtiger geworden, met dienovereenkomstige
resultaten, zodat Nederland zich in deze cross trades een belangrijke maritieme positie heeft
weten te verwerven. Hoe belangrijk deze vaart is, moge blijken uit het feit dat van de ruim
honderd lijndiensten die onder Nederlandse vlag over de gehele wereld worden onderhouden,
er goed veertig Nederlandse havens niet aanlopen. Aan dit facet van de Nederlandse vlootbouw
wordt volgens de heer Oyevaar veel te weinig aandacht geschonken. Veel meer dan naar deze
prestaties kijken sommigen naar hoge statistische tonnagecijfers.

Tankvaart
Het zijn dus, zoals reeds eerder opgemerkt, de tankers geweest, die de verhoudingen in het
statistische beeld van de wereldvloot sedert de tweede wereldoorlog belangrijk hebben
gewijzigd. Dit vindt in de eerste plaats zijn oorzaak in het feit, dat de groei van de wereldtankvloot sindsdien fenomenaal is geweest en buiten alle proporties met die van de rest van de
wereldtonnage. De wereldtankvloot is vandaag de dag tweeëneenhalfmaal zo groot als vóór de
oorlog het geval was en omvat thans 41 miljoen ton draagvermogen, terwijl haar vervoerscapaciteit in verhouding nog groter is omdat de schepen in het algemeen veel sneller zijn dan in
de vooroorlogse jaren het geval was. Bovendien zijn niet minder dan 14 miljoen ton in aanbouw
of bestelling. Naar verwachting zal tussen nu en 1960 de wereldtankvloot met nog ruim vijftig
procent aan vervoerscapaciteit toenemen. Veronderstelt men daarbij, dat de stijging van de
olieconsumptie vijf procent per jaar zal blijven bedragen, dan lijkt de te verwachten toevloed van
tankertonnage groter dan die van de vervoersbehoefte. Hierbij is dan tevens rekening gehouden met het gewijzigde vervoerspatroon in de tankvaart, hetgeen wil zeggen, dat in de genoemde vijf procent consumptie-uitbreiding de grotere hoeveelheid tonnage is verwerkt welke nodig
zal zijn, omdat de afstanden waarover de olie moet worden aangevoerd groter zijn geworden.
Zo is het b.v. wel zeker, dat de Verenigde Staten voor hun olieaanvoer in belangrijke mate op
het Midden-Oosten aangewezen zullen blijven. Hoe snel de groei van de wereldtankvloot heeft
plaatsgevonden moge nog blijken uit een vergelijking met 1948, toen deze vloot uit nog maar 22
miljoen ton draagvermogen bestond. In ruim zeven jaar tijds heeft de werldtankvloot zich dus
bijna verdubbeld.
Het is dus helemaal geen uitgemaakte zaak, dat het op dit ogenblik voor Nederland absoluut
noodzakelijk is om in de particuliere sector op grote schaal de tankvaart te gaan bedrijven.
Overigens is het zaak ook hier de juiste verhoudingen in het oog te houden. Voor 60 à 70 %
onttrekt zich de tankvaart, en dus ook de tankerbouw, aan het initiatief van de particuliere reder.
Immers 55 à 60 % van de tankvloot behoort toe aan de grote oliemaatschappijen, 5 à 10 %
behoort toe aan regeringen, en dan is er een groot percentage, dat vaart onder de vlaggen van
landen als Panama, Honduras, Liberia, die niet toegankelijk zijn voor de Nederlandse reder. Dit
zijn de z.g. „Panhonlib”-vlaggen, de flags of convenience, landen waar geen belastingen van de
scheepvaart worden geheven. Wat dan resteert is de scheepsruimte, die door de onafhankelijke

rederijen wordt geëxploiteerd en op de vrije markt wordt vercharterd. En als men dan uit de
nieuwbouw-statistieken ziet, dat voor Nederlandse particuliere tankreders op dit ogenblik evenveel tankertonnage op stapel staat of besteld is, als de gehele particuliere tankvloot van Nederland op het ogenblik groot is, dan vraagt men zich af of sommigen hier geen spoken zien.
Volledigheidshalve moet hierbij vermeld worden dat zich hieronder ook een grote post bevindt
voor een Nederlandse dochtermaatschappij van een buitenlandse reder.

Exploitatievormen
Men kan zich met betrekking tot de tankvaart twee vragen stellen: is het aanbevelenswaardig
veel tankers in de nationale handelsvloot te hebben, en is het juist dat de Nederlandse tankervloot is achtergebleven ten opzichte van die van andere landen? Met andere woorden: Is de
keuze van de Nederlandse rederijen wel de goede geweest?

Om deze vragen op de enig juiste wijze te kunnen beantwoorden dient men zich te realiseren,
dat de olievaart een geheel ander type van bedrijf is dan de lijnvaart, waarop de Nederlandse
reders na de oorlog op zo grote schaal zijn teruggevallen, aldus een traditie handhavend. Het
grote onderscheid tussen de beide typen van bedrijf is in hoofdzaak gelegen in de wijze van
exploitatie. Er zijn namelijk drie manieren waarop men de tankvaart kan uitoefenen en die alle
drie aanzienlijk verschillen van de exploitatievorm der lijnvaart. Daar is in de eerste plaats de
vrije reder, die risico’s draagt en zijn schepen op korte tijdcharters of reischarters verhuurt. Deze
vorm van exploitatie, zo meent de heer Oyevaar, raakt hoe langer hoe meer uit de mode.
De tussenvorm is het langlopend tijdcharter. Meer en meer maakt deze methode plaats voor het
demisecharter of bareboat charter, dat met een grote oliemaatschappij wordt afgesloten.
Eenvoudigweg gezegd: de reder verhuurt het naakte schip zonder meer aan een oliemaatschappij.
De reder die een schip volgens deze methode verhuurt, kan met het bareboat charter, dat hij
met een oliemaatschappij heeft afgesloten, naar een geldschieter gaan, met het charter als
onderpand geld opnemen en daarvan een schip laten bouwen. Zodra dit schip in de vaart komt
krijgt hij de charterhuur uitbetaald. Deze huur heeft hij nodig voor aflossing van de voor de bouw
gesloten lening en rentebetaling daarop, terwijl er dan voor hem nog een kleine marge overblijft.

Het is deze gang van zaken, die de tank vloten doet uitdijen en de tonnagecijfers doet oplopen
tot astronomische getallen. Uit nationaal scheepvaart-economisch standpunt bezien, werpen
deze transacties echter weinig nut af, zo meent de heer Oyevaar. Rente en afschrijving gaan
naar de bank en wat de reder overhoudt is niet voldoende om na verloop van tijd een eigen
schip te kunnen laten bouwen. De reder, die zijn schepen zelf exploiteert, schrijft af, reserveert,
en houdt tenslotte het schip over. Dit is in de scheepvaart de gezonde gang van zaken. In de
gelaakte vorm van exploitatie zit niet het minste ondernemersrisico. Een kind zou dit bij wijze
van spreken kunnen doen.
Onze zegsman wees in dit verband ook op Noorwegen, dat veelal niet anders dan deze
methode van exploitatie heeft kunnen aanvaarden. Noorwegen heeft na de oorlog op deze
wijze een zeer grote tankvloot opgebouwd. Voor dit land liggen de zaken evenwel anders dan
bij ons, zo betoogt de heer Oyevaar, want de Noren moeten in het buitenland schepen laten
bouwen, doch krijgen voor dit doel van hun regering geen deviezen. Willen zij dus toch bouwen,
dan zijn zij min of meer par force gedwongen in het buitenland de benodigde kapitalen aan te
trekken. Vandaar dat zij wèl, en op grote schaal, gebruik maken van de gelegenheid die hun
door de reeds besproken financieringswijze wordt geboden. Overigens houde men bij alle
vergelijkingen met Noorwegen in het oog dat dit land — in tegenstelling tot ons goede
vaderland — vrijwel geen andere bestaansgrond kent dan de scheepvaart en de visserij.
De derde wijze van tankvaart beoefenen wordt dan ten slotte gevormd door de eigen vloten, die
door de grote oliemaatschappijen worden geëxploiteerd. Dit zijn dus wel rederijen, maar zij
behoren toe aan ondernemingen, die het vervoer van eigen produkten zelf verzorgen, een vorm
van transport die men elders in het bedrijfsleven kan terugvinden.
Het geheel overziend is mr. Oyevaar van mening dat als Nederland 8 jaar geleden op grote
schaal in de tankvaart was gegaan, dit zeker — zoals de conjunctuur verlopen is— voor ons
land geen windeieren had opgeleverd, maar dat dit dan zeker voor een deel ten koste zou zijn
gegaan van de lijnvaart, hetgeen nationaal-economisch bezien te betreuren zou zijn geweest.

Dat thans het moment gunstig zou zijn om een grootscheeps tankerinitiatief te nemen, meent
onze zegsman te moeten betwijfelen, wat natuurlijk weer niet betekent dat een traditionele
particuliere tankerrederij, zoals die waarvan hij aan het hoofd staat, zal zorgen haar plaats in
het geheel te handhaven.
Weliswaar heeft ook de lijnvaart haar moeilijkheden, die o.a. voortkomen uit het probleem van
de goedkope vlaggen en het euvel der vlagdiscriminatie, maar — aldus de heer Oyevaar —
zonder mij over te geven aan een al te optimistische beschouwing durf ik te zeggen dat het
algemene beeld dat de Nederlandse koopvaardij laat zien, er zijn mag. Wij hebben een
handelsvloot die meetelt. En om deze reden is het stellig ook niet vol te houden, dat de Nederlanders ten opzichte van andere scheepvaartnaties zijn achtergebleven.

Financiering
Een ander belangrijk punt, dat tijdens ons onderhoud ter tafel kwam, was de financiering voor
vernieuwing en uitbreiding van de vloot. Het noodzakelijke vlootvernieuwingsprogramma zal
enorme kapitalen vereisen. Kunnen de reders deze intern financieren, of zullen zij een beroep
moeten doen op de kapitaalmarkt? Is de mogelijkheid aanwezig, dat de regering bereid is voor
dit doel fiscale faciliteiten te verlenen, b.v. door het bieden van gelegenheid tot ruimere afschrijving en reservering? Het is bekend, dat de Nederlandse rederijen van een semi-overheidsinstelling scheepsbouwcredieten kunnen krijgen, doch deze niet wensen. Wat is daarvan de
reden? Het vasthouden aan de interne financiering?

De heer Oyevaar begon met op te merken, dat de Nederlandse reder een voorzichtig man is.
Hij breidt zijn vloot met een schip uit als hij meent voor dit schip emplooi te kunnen vinden. Niet
eerder. Dit betekent dat hij bereid is het risico te nemen dat aan het in de vaart brengen van een
nieuw schip verbonden is, omdat hij niet bij bareboat-charters zweert. In wezen staat hij geheel
vreemd tegenover deze bedrijfspolitiek. Hij wenst het risico geheel zelf te nemen en daarom
financiert hij zijn schip bij voorkeur uit middelen die via de winst door afschrijving en reservering
in het bedrijf zijn gehouden, de klassieke methode van de interne financiering dus. In de ogen
van de Nederlandse reders is dit de enige gezonde financieringswijze. Komt er dan een conjunctuuromslag, dan blijft hij baas in eigen huis, kan het zelf uitzingen en valt niet in handen van

banken en crediteuren. Zouden de rederijen desondanks toch met geleende gelden willen
werken, dan kunnen zij zich altijd nog wenden tot de institutionele beleggers zonder verdere
tussenkomst. Een scheepvaartbank, waarover wel gesproken wordt, is daar zeker niet voor
nodig. Deze wijze van financiering blijft volgens mr. Oyevaar voor de meeste Nederlandse
rederijen onaantrekkelijk, al zijn hem van nabij wel enkele rederijen bekend, die zich wat dit
betreft aan de omstandigheden aanpassen. Verder geeft hij uitdrukking aan de hoop, dat de
fiscale maatregelen in Nederland nimmer ongunstiger mogen zijn dan die, welke in andere
zeevarende landen van kracht zijn. Wij hebben al te maken met acht miljoen ton scheepsruimte
onder Panamese en Liberiaanse vlag, waarvan 4,6 miljoen ton tankers en 3,7 miljoen ton droge
lading schepen, koopvaardijvloten die reeds het voordeel hebben buiten de belastingen te
vallen. Tegen deze goedkope vlaggen kunnen wij nu eenmaal niet concurreren en deze situatie
zullen we zonder meer moeten aanvaarden. Maar als andere landen — en mr. Oyevaar dacht
hierbij in de eerste plaats aan Engeland — in het genot van grotere belastingfaciliteiten zouden
worden gesteld dan Nederland, dan kunnen we er niet meer tegenop. Evenals met de Panhonlib-schepen, doet zich dit euvel pas goed gevoelen in tijden van neergang. Dan kunnen die
andere reders nog vervangen, wanneer het voor ons onmogelijk is geworden. Het is wel
jammer dat, evenals ten aanzien van de vlagdiscriminatie — de z.g. cargo preferences — de
Verenigde Staten ook op dit punt zo’n schadelijk voorbeeld geven. Men zie slechts naar de
cijfers. Volgens gegevens van eind vorig jaar, was medio 1955 van de vloten van Amerikaanse
eigenaren of hun dochtermaatschappijen onder de „Panhonlib”- vlaggen geregistreerd niet
minder dan 1.800.000 bruton ton aan tankers en 240.000 bruto ton aan droge lading schepen,
dus tezamen 2 miljoen ton op een totaal van 8 miljoen. Verder was op die datum in aanbouw of
in bestelling, eveneens voor Amerikaanse rekening en bestemd voor Panhonlib-vlaggen, nog
eens 1 miljoen ton tezamen aan tankers en droge lading schepen.

Waar bouwen?
Een aangelegenheid, die in recente maanden nogal de belangstelling heeft getrokken, is de
bouwcapaciteit der Nederlandse werven in verband met de vernieuwing en uitbreiding van de
Nederlandse handelsvloot. Een voordracht, gehouden door een directielid van een grote rederij,
en een daarop gevolgde polemiek in Dagblad Scheepvaart, heeft deze zaak in het licht
geplaatst. Het is dus alleszins begrijpelijk, dat bij ons onderhoud met de heer Oyevaar ook dit
punt van alle kanten werd bekeken en besproken aan de hand van de door ons gestelde
vragen.

Zoals bekend is de bouwcapaciteit der Nederlandse scheepsbouwindustrie voor een periode
van vier à vijf jaar voor een groot deel in beslag genomen door opdrachten van Nederlandse en
buitenlandse reders, en onder de laatsten zijn er die in ons land schepen laten bouwen voor
registratie onder goedkope vlaggen. Het zal dus voor de Nederlandse reders in de eerstkomende jaren ongetwijfeld moeilijkheden opleveren hun bouworders met gunstige levertijden bij
de nationale scheepsbouwindustrie onder te brengen. Bouwen in het buitenland betekent in het
algemeen duurdere schepen en grote uitgaven in vreemde valuta. Bovendien worden sommige
op Nederlandse werven voor buitenlandse rekening bestelde schepen met behulp van Nederlandse credieten gebouwd. Het uiteindelijke resultaat is dus, dat de nationale scheepsbouwindustrie schepen voor concurrerende vlaggen bouwt.
Uit de bovenstaande feiten distilleerden wij enkele vragen, die als volgt luidden: Ware het niet
mogelijk geweest, dat de Nederlandse reders, gezien hun bouwplannen, tijdig hellingruimte
hadden gereserveerd? Is hier niet sprake van een te grote voorzichtigheid, voortvloeiende uit
het zo streng volgehouden dogma der interne financiering? Het wil ons voorkomen, dat een
nauwer contact tussen de Nederlandse reders en de Nederlandse scheepsbouwers, uiteraard
in organisatorisch verband, deze impasse had kunnen voorkomen. Hoe zal een en ander
uirwerken op de ontwikkeling, vernieuwing en uitbreiding van de Nederlandse handelsvloot?
Bestaat de kans, dat hierdoor vertraging in de uitvoering van de bestaande plannen zal
optreden? Het is — na wat van andere zijde reeds over deze zaak is gezegd — verrassend te

constateren, dat mr. Oyevaar haar niet zo somber inziet. Het schip, dat de Nederlandse reder
wenst aan te schaffen, zal hij liefst in eigen land laten bouwen. Er zijn echter van die momenten
dat hij daar niet terecht kan. In zulke gevallen zal hij elders een gaatje dienen te zoeken. Hij
heeft, voorzichtig als hij nu eenmaal is, niet lukraak zijn orders gegeven en dus, exceptionele
gevallen daargelaten, ook geen hellingruimte in eigen land gereserveerd. Speculatie past niet in
zijn bedrijfspolitiek.
Ten aanzien van de bezetting van een deel der bouwcapaciteit van de nationale werven zijn de
laatste maanden nogal wat woorden gevallen, waarbij in het bijzonder de opdracht voor de
bouw van 21 schepen voor Griekse rekening werd gelaakt, omdat deze mede dank zij de hulp
van de overheid tot stand heeft kunnen komen. De heer Oyevaar is met betrekking tot deze
kwestie uitdrukkelijk de mening toegedaan, dat scheepvaart en scheepsbouw twee geheel
afzonderlijke takken van bedrijf zijn, ieder met eigen verplichtingen doch ook met eigen
vrijheden. Een reder, aldus de heer Oyevaar, die voor zichzelf vrijheid van handelen opeist, kan
deze aan andere bedrijfstakken niet ontzeggen. Van de Nederlandse werven kan men dus niet
anders verwachten, dan dat zij hun orderportefeuilles zo snel en zo voordelig mogelijk zouden
vullen. Als Nederlandse orders uitblijven worden vanzelfsprekend buitenlandse aanvaard. Mr.
Oyevaar is dan ook van mening, dat de betrokken werven volkomen gerechtigd waren deze
veelbesproken en evenzeer gelaakte opdracht te accepteren. Ongelukkigerwijze is deze echter
op een wat ongelegen ogenblik gekomen. Er is een vloedgolf van orders over de wereld
gegaan, die alle werven letterlijk heeft doen vollopen. Ook Nederland heeft daar zijn deel van
gekregen, zodat aan de Nederlandse rederijen, die in eigen land wensten te bouwen, min of
meer de pas werd afgesneden. En dit dwong hen elders hun heil te gaan zoeken, overigens niet
met die desatreuze gevolgen wat de prijs betreft, welke men in de laatste maanden wel eens
heeft afgeschilderd. Bouwen in het buitenland behoeft niet noodwendig duurder te zijn. De
prijzen in de verschillende landen lopen niet zover uiteen als men wel eens heeft doen voorkomen.
Het meest besproken aspect in de onderhavige kwestie is wel de invloed geweest, die de
overheid op het tot stand komen van de transactie heelt uitgeoefend. Immers, doordat zij voor
de herverzekering van het bouwcrediet zorg droeg, maakte zij de transactie mogelijk. Mag men

de overheid daarover nu hard vallen? Mr. Oyevaar meent van niet. Hij vindt wat er in dit opzicht
gebeurd is op zich zelf niet zo verschrikkelijk. De faciliteiten, waarvan de scheepswerven in dit
geval gebruik maakten, waren die, welke de overheid verleent ter bevordering van de werkgelegenheid. Deze machinerie was evenwel ten tijde van het verlenen van de opdracht niet
meer zo nodig als in het verleden het geval was en zou dan ook worden stopgezet. Evenwel,
zoals dit met méér machines het geval is en vooral met ambtelijke machines geschiedt, die een
groot traagheidsmoment plegen te hebben, zij draaide nog één slag door, en van die laatste
slag hebben de betrokken buitenlandse reders nog juist kunnen profiteren. Thans zal dit hopelijk
wel niet meer gebeuren. Laat men toch ook hier geen spoken zien. Mr. Oyevaar schat dat van
de totale Nederlandse werfcapaciteit op het ogenblik zeker 60 % maar waarschijnlijk méér is
ingenomen door opdrachten van Nederlandse rekening.

Standaardisatie
De vraag, of een beter contact tussen de Nederlandse scheepsbouwers en de Nederlandse
reders niet nuttig zou kunnen zijn voor een nauwer samengaan in de toekomst, beantwoordt de
heer Oyevaar zeer positief. Aan een dergelijke samenwerking bestaat zeker behoefte, en
bepaald niet alleen in het economische vlak, maar ook ten aanzien van de techniek, die overigens sterk door de economie wordt beïnvloed. Een raakpunt tussen de twee takken van de
maritieme nijverheid zou naar de mening van de heer Oyevaar kunnen vormen het gemeenschappelijk overleg met betrekking tot het ontwerpen van een voor de Nederlandse scheepvaart
geschikt type standaardschip, ter vereenvoudiging van het thans bestaande aantal typen, waardoor meteen een kans wordt geschapen voor eenvoudiger en sneller werken, een omstandigheid die uiteraard ook een snellere levering zou bevorderen.
Het ontwikkelen van een standaard schip houdt in een min of meer grote vereenvoudiging van
het gangbare scheepstype en zijn voortstuwingsmachine, een type, dat zou kunnen beantwoorden aan de behoeften van de scheepvaart in het algemeen. Deze zijn dat tramprederijen
schepen kunnen verhuren aan rederijen die lijndiensten exploiteren. Voorts zouden de ontegenzeggelijke voordelen van standaardisatie ten goede komen aan alle lijndiensten, waarin
verschillende rederijen gemeenschappelijke belangen hebben. Standaardisatie blijft echter een
moeilijk vraagstuk.

Bemanningsvraagstuk
Het behoeft geen verwondering te wekken, dat ook het bemanningsvraagstuk tijdens ons
gesprek aan de orde kwam. Er zijn in verband met dit vraagstuk, de laatste maanden allerlei
veronderstellingen geuit, die tenslotte een culminatiepunt vonden in de stellig uitgesproken
overtuiging, dat er in ons land een tekort aan zeelieden bestaat.
Wij hadden de op dit probleem betrekking hebbende vragen als volgt geformuleerd: Er is reeds
thans een tekort aan zeelieden en bij een verdere uitbreiding van de vloot zal dit tekort zich
ongetwijfeld nog meer doen gevoelen. Acht u dit tekort, evenals dit in vrijwel alle andere
bedrijfstakken valt waar te nemen, een verschijnsel van temporele aard, of moet er uit worden
afgeleid, dat de Nederlandse beroepsbevolking minder sea-minded is dan voorheen het geval
was? Aan de andere kant zou echter kunnen worden gesteld, dat een land, dat er in ruim tien
jaar tijds in geslaagd is zijn handelsvloot — in vergelijking met 1939 — met ruim driekwart miljoen ton uit te breiden en deze ook te bemannen, mogelijk in dit opzicht geen grote zorgen voor
de toekomst behoeft te koesteren. Er zouden 4.000 Nederlandse zeelieden onder vreemde vlag
varen. Acht u het mogelijk deze onder eigen vlag terug te brengen, en op welke wijze? In dit
geval zou er voor de nabije toekomst van een tekort zeker geen sprake behoeven te zijn. Acht u
het, met het oog op vlootexpansie, noodzakelijk het zeeemansberoep aantrekkelijker te maken
en ook de sociale voorzieningen nog hoger op te voeren? Acht u het gewenst, dat de reders
propaganda voor het zeevarend beroep maken?
De heer Oyevaar, die daarover natuurlijk wel een mening heeft, moet echter mededelen, dat hij
ons die op dit stuk moet onthouden. Het is een vraagstuk met vele facetten, ter behandeling
waarvan de redersgemeenschap een specifieke organisatie heeft ingesteld, t.w. de Raad van
Bestuur voor de Zeevaart, en hij acht het beter daarvoor naar die Raad van Bestuur te
verwijzen.

Lading
De wereldnieuwbouw, momenteel in aanbouw of bestelling, is dermate omvangrijk, dat men
zich wel eens moet afvragen of de wereldvloot straks niet te groot zal zijn, want niet een grotere
handelsvloot schept de noodzaak van een vervoersexpansie, doch een vervoersexpansie

schept de noodzaak voor een grotere handelsvloot. Deze gedachtengang bracht ons tot de
volgende vraag: Acht u de ontwikkeling van de wereldeconomische- en de wereldpolitieke
situatie van dien aard, dat de mogelijkheid daartoe bestaat, d.w.z. tot een expansie van het
vervoer. Gelooft u, dat ook de uitbreiding van de handel tussen Oost en West voor de scheepvaart een factor van betekenis zou kunnen worden? En welke rol kan de Nederlandse
handelsvloot hierbij spelen?
Mr. Oyevaar antwoordde hierop van mening te zijn, dat elke verruiming van de internationale
handel ook de Nederlandse scheepvaart ten goede zou komen. En het kan niet anders of het
wereldvervoer zal moeten toenemen indien het Westen zijn taak verstaat. Ook de toeneming
van de handel tussen Oost en West acht hij in dit opzicht van belang, waarbij hij ter illustratie
wees op hetgeen gezegd wordt in het laatste jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse
Stoomboot Maatschappij met betrekking tot de heropening van de traditionele lijndienst dezer
maatschappij op Leningrad. Van zeer groot belang voor de Nederlandse scheepvaart acht mr.
Oyevaar ook de ontwikkeling van de achtergebleven gebieden. Indien het Westen deze
ontwikkeling met kracht ter hand neemt zal er vanuit deze gebieden een steeds krachtiger
vraag naar zeetransport ontstaan. Voor de uitbreiding van de wereldhandel is deze ontwikkeling
stellig een van de voornaamste factoren.

Discriminatie
Een van de grootste problemen, waarvoor de Nederlandse zeescheepvaart zich vandaag de
dag ziet gesteld, is dat der vlagdiscriminatie, en in het bijzonder die vorm dezer politiek, welke
men aanduidt met de term „fifty percent” clausule, een scheepvaartpolitieke gedragslijn
waarvan de Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog het voorbeeld hebben gegeven, later
door andere landen hierin nagevolgd. De Amerikaanse Cargo Preference Act, waaruit deze
clausule voortvloeit, heeft vooral in de traditionele Europese scheepvaartlanden, die voor de
vrijheid ter zee op de bres staan, al heel wat kwaad bloed gezet. De Nederlandse reders, die
geen bezwaren koesteren in verband met de bouwen exploitatiesubsidies welke de Amerikaanse regering aan particuliere Amerikaanse scheepvaartbedrijven onder bepaalde voorwaarden

toekent, zijn van mening, dat het toch wel te ver gaat de reeds op deze wijze gesubsidieerde
Amerikaanse handelsvloot óók nog door middel van discriminatoire wettelijk gesanctioneerde
maatregelen van lading te voorzien. De heer Oyevaar ontkent evenwel, dat de actie van de
traditionele maritieme landen zó ver zou gaan, dat de Europeanen gebruik zouden maken van
het lobbysteem om politieke druk op de Amerikaanse regering uit te oefenen. Dit wordt namelijk
in de Verenigde Staten bij herhaling beweerd en zelfs heeft men zich niet ontzien de directeur
van de Noorse reders vereniging, de heer Bernt Lund, die uitgenodigd was om tijdens de
jongste „hearings” verklaringen m.b.t. de 50 percent-clausule af te leggen, er achteraf van te
beschuldigen, dat het doel van zijn komst was lobbyactiviteit te voeren. De heer Oyevaar, aan
wie eenzelfde verzoek was gericht, heeft echter hieraan geen gevolg kunnen geven.

Het feit, dat de Amerikaanse landbouw óók tegen de 50 percent-clausule gekant is, omdat deze
de afzet van surplus agrarische produkten belemmert, heeft daar niets mee te maken. Het
betekent alleen, dat de Europese scheepvaart hierdoor een medestander heeft gekregen in het
„vijandelijke kamp” en zij is daar uiteraard dankbaar voor.
Nochtans gelooft de heer Oyevaar niet in een afschaffing van de gewraakte wetgeving.
Hoogstens is volgens hem een verzachting van de bepalingen te verwachten. Ook is weigering
van Amerikaanse surplusgoederen niet altijd mogelijk, ook al kunnen dergelijke leveranties het
patroon van de wereldhandel verstoren. De O.E.E.C. te Parijs houdt zich, naar hij meent te
weten, met dit vraagstuk bezig. Er zijn immers velerlei landbouwprodukten en één ervan is de
katoen. En wij hebben in ons land een textielindustrie, die het moeilijk schijnt te hebben, en
waarvoor deze leveranties nuttig kunnen zijn.

In de materialisatie van de Inter-governmental Maritime Consultative Organisation, bedoeld als
een „specialized agency” van de Verenigde Naties, heeft de heer Oyevaar geen vertrouwen
meer. Reeds in 1948 kwam te Genève onder zijn leiding de betreffende conventie tot stand.
Deze conventie moet om van kracht te worden, geratificeerd worden door 21 landen, waarvan
er zeven de beschikking hebben over een handelsvloot van een miljoen ton of meer. Aan de
laatste voorwaarde was voldaan, maar nu schijnt Griekenland zijn ratificatie ongedaan te willen
maken. En er zijn in totaal maar achttien ratificaties binnen. Daarbij ontbreken die van de
Scandinavische landen, die sterk tegen de I.M.C.O. geopponeerd hebben, aangezien zij een te
grote overheidsbemoeiing met de scheepvaart, speciaal op economisch gebied, vrezen. De
opzet van I.M.C.O. was o.a. een internationaal forum te zijn, waar ook de discriminatie ter
sprake zou kunnen worden gebracht met de bedoeling een oplossing voor dit probleem te
vinden. Het ziet er volgens mr. Oyevaar echter niet naar uit, dat er uit de gehele opzet van
I.M.C.O. nog iets groeien zal. Zonder de Scandinaviërs en Griekenland, maar mèt misschien de
oneigenlijke scheepvaartlanden als Liberia, Panama etc., blijft er van de gezonde opzet niet
veel over. En daarmede zou dan ongetwijfeld een medium wegvallen, dat in de bestrijding van
de discriminatie mogelijk van belang had kunnen worden.

Conclusie
Concluderend kunnen we na het gesprek met de heer Oyevaar het volgende zeggen. De
situatie van en de perspectieven voor de Nederlandse handelsvloot zijn zeker niet somber te
noemen, ook al zijn er problemen die op korte termijn om een oplossing vragen. De Nederlandse reder heeft, evenals in het verleden het geval was, ook na de oorlog getoond over durf en
ondernemingsgeest te beschikken. De snelle wederopbouw van onze koopvaardijvloot, die de
Nederlandse vlag laat waaien langs alle kusten ter wereld, is daar als het sprekende bewijs. Dit
geeft vertrouwen in de toekomst. Onze reders zitten niet stil. Integendeel. Overal waar zich
mogelijkheden openen grijpen ze hun kans. De Nederlandse reder is een man, die grote
zelfstandigheid behoeft om zich te kunnen doen gelden, die het liefst zijn eigen weg gaat en niet
om faciliteiten vraagt. Alleen vraagt hij dat de Overheidsmaatregelen, o.a. de fiscale, niet
zwaarder drukken dan die welke op de reders in omringende landen van toepassing zijn. Indien
enigszins mogelijk zal hij trachten zelf het geld voor zijn nieuwe schepen te verdienen. Leningen
passen niet in zijn bedrijfspolitiek. Dat zijn klassieke financieringsmethode de laatste tijd nogal
eens kritiek heeft uitgelokt, moet worden toegeschreven aan het feit, dat men tegenwoordig het
gereserveerde geld zo lang moet vasthouden in verband met de lange levertijden van de
schepen. Vroeger vielen dergelijke reservering niet zo op.
Resumerend kan men tenslotte zeggen, dat de ontwikkeling van de Nederlandse
zeescheepvaart ten nauwste samenhangt met het bijzondere karakter ervan, namelijk het
lijnvaartkarakter, dat sterk overwegend is in een aantal rederijen, welke gegroepeerd zijn rond
een aantal kernen. Beschouwt men de Nederlandse scheepvaart als één geheel, dan zou men
haar kunnen vergelijken met een groot concern als b.v. de P. & O.-Groep in Engeland. Deze
groep gaat zich thans ook op het terrein van de tankvaart bewegen en wel in een zodanige
vorm, dat er iets meer spreiding wordt geschapen tussen de bestaande belangen in de droge
lading vaart en de tankvaartbelangen. Een soortgelijk verschijnsel kan men thans ook in
Nederland waarnemen. Ook hier is men zich in de tankvaart gaan begeven, maar evenals bij de
P. & O.-Greep het geval is, op beperkte schaal. En dan kan men constateren, dat de huidige
deelneming van de Nederlandse rederijen aan de tankvaart, in verhouding tot haar belangen in
de droge lading vaart, niet onvoldoende is.

Een maritieme blik vooruit
door J. F. W. Nuboer

Toen Nederland op 4 april 1949 met
elf andere Westerse landen het
NATO-verdrag ondertekende,
aanvaardde het de verplichtingen,
die daarin zijn neergelegd, als het
raam, waarbinnen de Nederlandse
defensie is gevat. Zolang dit
verdrag van kracht is, kan de
Nederlandse maritieme defensie
dus niet los gezien worden van die
van de gehele NATO. Want ook al
belette de bewoording van de
Amerikaanse grondwet de opname
in het verdrag van een automatische verplichting van alle deelnemers om de oorlog te verklaren aan
een agressor, die één hunner mocht
aanvallen, de praktische uitvoering
heeft de strijdkrachten van alle
deelnemers zodanig samengevlochten, dat zij nauwelijks afzonderlijk kunnen worden aangevallen.
De NATO is dus een wezenlijk
defensief militair bondgenootschap.
De NATO omvat bijna alle hoog-ontwikkelde Westerse landen. De deelgenoten liggen zowel in
Noord-Amerika als in Europa. Het geografische centrum is dus de Noord-Atlantische Oceaan.
Terecht is als naam van het bondgenootschap dan ook die van de zee gekozen, die het hart
van deze gemeenschap vormt. En niet alleen geografisch.
Alle verbindingen, die de Amerikaanse en Europese leden van het bondgenootschap samenbinden, lopen over de Noord-Atlantische Oceaan. Alle onderlinge uitwisseling van materialen en
mensen gaat door dit gebied. Van hier stralen ook de meeste verdere verbindingslijnen uit, naar
meer afgelegen bronnen van grondstoffen en energie, zonder welke de Westerse industrieën
niet kunnen blijven produceren. Zoals het hart in het lichaam het centrum is van de bloed-

stroom, die de stofwisseling van alle delen verzorgt, zo is de Noord-Atlantische Oceaan dat
voor het zeeverkeer, dat hetzelfde doet voor alle delen van de NATO. Want de huishouding van
alle NATO-landen is volkomen afhankelijk van het zeevervoer. Nog onlangs gaf de Amerikaanse
chef van de Marinestaf enkele cijfers, waaruit blijkt dat zelfs de Ver. Staten het zeeverkeer niet
kunnen missen, hoewel zij een continent op zichzelf vormen, dat zeer rijk is aan delfstoffen.
Toch moeten de V.S., van de 77 kritische strategische materialen, er 66 geheel of gedeeltelijk
van overzee betrekken. Daarbij zijn chroom, antimoon, en mangaan, onmisbaar bij de staalfabricage, mica, onmisbaar voor de elektrische industrie, en asbest. Bijna 70 % van de bauxiet,
de grondstof voor de aluminiumfabricage, moet van overzee komen, uit Suriname en Brits
Guyana. De Amerikaanse vliegtuigproductie zou voor 2/3 tot stilstand komen als deze toevoeren
worden afgesneden. Maar ook zelfs ijzererts wordt niet meer voldoende in de Ver. Staten
gevonden en moet in toenemende hoeveelheden van overzee worden ingevoerd, uit Liberia,
Venezuela en Labrador. Vele van de zeeverbindingen, waarlangs deze goederen vervoerd
moeten worden, voeren over de Noord- Atlantische Oceaan.
De West-Europese leden van de NATO zijn in nog veel hoger mate van overzeese aanvoeren
afhankelijk. Deze oude industrielanden hebben hun eigen delfstof-voorraden reeds veel langer
bewerkt en daardoor nog meer uitgeput. Vrijwel de gehele West- Europese industrie is dan ook
voor de voorziening van haar grondstoffen op overzeese aanvoeren aangewezen. En niet
alleen voor de grondstoffen, maar ook voor een groot deel van haar energie.
West-Europa is arm aan aardolie. Bijna alle petroleum moet worden aangevoerd van overzee.
Zonder de olie uit de Perzische golf of uit Venezuela zou het vervoer in West-Europa tot
stilstand komen, en daarmede het leven zelf. Maar ook steenkolen worden in West-Europa niet
meer voldoende geproduceerd en zonder aanvoer uit Amerika zou reeds nu een deel van de
Europese industrie worden stilgelegd door energie-gebrek.
Het energie-verbruik neemt ieder jaar toe. De afhankelijkheid van West-Europa van de aanvoeren van overzee, vooral voor petroleum-producten, wordt dus steeds groter. Bijna al deze
aanvoeren moeten de Noord-Atlantische Oceaan passeren.
De NATO-landen kunnen zonder het zeevervoer dus niet bestaan. Het is dan ook niet toevallig,
dat 90 % van de wereld koopvaardijvloot tot de landen van de NATO behoort, als men de
„goedkope” vlaggen, zoals die van Panama en Liberia, die grotendeels feitelijk Amerikaanse
tonnage dekken, ook bij de NATO rekent. De zeeschepen vormen de peilers waar de gehele
economie van de NATO-wereld op rust, nu en in de afzienbare toekomst.
In oorlogstijd zou dat niet anders zijn, want een volk moet blijven leven om te kunnen vechten.
Boven het vredesgebruik komt dan dus nog het militaire. Vooral petroleum en metalen, zoals
staal en aluminium, zouden in oorlogstijd veel meer worden verbruikt dan in vredestijd. De
massale vervoeren van grondstoffen en brandstoffen zouden dus in oorlogstijd nog groter
worden dan nu en daar bovenop zou het zeeverkeer de zuivere militaire vervoeren moeten
verzorgen, om de strijdkrachten van alle bondgenoten te kunnen inzetten en bevoorraden, waar
zij het snelst en zekerst de overwinning kunnen bevechten.
Ook deze zuiver militaire vervoeren zouden miljoenen tonnen per maand omvatten. Het tempo
van de oorlogvoering van de NATO zou dus bepaald worden door de beschikbaarheid van
scheepsruimte, net als in de afgelopen oorlog voor de Westerse bondgenoten het geval was.
Opnieuw zouden de woorden gelden, die de grote leider en kroniekschrijver van dat laatste
conflict, Churchill, in zijn memoires schreef: „Amid the torrent of violent events one anxiety
reigned supreme. Battles might be won or lost, enterprises might succeed or miscarry, territories

might be gained or quitted, but dominating all our power to carry on the war, or even keep
ourselves alive, lay our mastery of the ocean routes and the free approach and entry to our
ports”.

Deze afhankelijkheid van de zee is aan onze potentiële tegenstander, Rusland, wel bekend.
Zelf is Rusland een typische landmacht. Waar de Westerse wereld, die nu grotendeels in de
NATO verenigd is, tot stand kwam door de overzeese expansie van de West-Europese
volkeren, is Rusland tot zijn huidige omvang gegroeid door uitbreiding te land. In wezen draagt
Rusland nog het kenmerk van het steppenrijk, dat door veroveringen om zich heen zijn grenzen
steeds verder over land uitstrekte, totdat het geheel Noordelijk Azië en Oost Europa in zijn
macht had. Zoals de Westerse wereld op het zeeverkeer is gebouwd, zo is de Russische wereld
gebouwd op het landverkeer. De spoorwegen en de binnenvaart zijn de belangrijkste Russische
verkeersaders. De zeevaart speelt daarnaast een minder voorname rol, zij dient in hoofdzaak
de uitwisseling van produkten met het buitenland.
Essentieel is die uitwisseling echter nauwelijks, daar Rusland, als typische landmogendheid,
zijn economie op autarkische basis gevestigd heeft.
Dat Rusland desondanks sedert de oorlog een grootse krachtsinspanning heeft ontwikkeld voor
de vorming van een oorlogsmarine, kan dan ook moeilijk anders verklaard worden dan uit
offensieve oogmerken tegen de Westerse wereld. Ook de samenstelling van de Russische vloot
wijst daar op, want het zwaartepunt is gelegd in het onderzeebootwapen, dat ten aanzien van
de scheepvaart vooral offensief van betekenis is.
De groei van de Russische marine is zeer opmerkelijk. Bij het einde van de oorlog in 1945
bezat Rusland vrijwel geen marine meer. In de Oostzee waren alle steunpunten en bases,
behalve Leningrad met Kroonstad, door de vijand bezet geweest en Leningrad was een belegerde vesting. Ook in de Zwarte Zee had de vijand bijna de gehele kuststrook tijdelijk bezet en
had het restant van de Russische vloot tenslotte een schuilplaats moeten vinden in Batoem in
de uiterste Oost-hoek. Alleen de vloten in Oost- Siberië en de Poolzee waren dus intact gebleven. Nog voordat de oorlog ten einde was, toonde Rusland echter reeds een grote belangstelling voor de zeemacht. Alle Duitse oorlogsschepen, waar het de hand op kon leggen, maakte

.
het tot krijgsbuit. Ettelijke onvoltooide Duitse onderzeeboten, die het op de werven langs de
veroverde Oostzeekust aantrof, liet het voltooien en daarna naar Rusland overbren-gen. Vele
Duitse technici, die de Russen in handen kregen, werden gedwongen hun kennis in dienst te
stellen van de opbouw van een nieuwe Russische zeemacht. De gehele scheeps-bouwindustrie
werd in dienst gesteld van de opbouw van de oorlogsvloot, de bouw van koopvaardijschepen
werd zoveel mogelijk uitbesteed aan het buitenland.
Zo groeide de nieuwe Russische zeemacht op, die nu na 10 jaar, die van Engeland reeds
ruimschoots is voorbij gestreefd. Zij telt op het ogenblik, naar de beste schattingen, 30 grote
kruisers, 500 onderzeeboten, 150 grote torpedojagers, 300 escorteurs, 1000 mijnenvegers, 500
motortorpedoboten en 4000 vliegtuigen; dat alles is na de oorlog gebouwd. Aan personeel telt
zij 750.000 man, waarvan 350.000 ingescheept en 100.000 bij de vliegdienst.
Haar huidige samenstelling maakt haar nog niet geschikt voor de strijd om het meesterschap
over de oceaan. Het hoofdwapen van de moderne vloot voor de zeeslag, het vliegkampschip,
komt nog niet in de Russische vloot voor. Haar actie op de oceanen, ver van de eigen kust, zal
dus nu nog wel beperkt moeten blijven tot het onderzeebootwapen. Daarin is de Russische
vloot dan ook bijzonder sterk, zoals bovenstaande getallen doen zien. Geen andere marine
heeft ooit in vredestijd zoveel onderzeeboten gehad. Wat de Russen nu al aan onderzeeboten
in zee zouden kunnen brengen, is evenveel als het maximum dat Duitsland in de vorige oorlog
ooit beschikbaar had. De nu reeds bestaande Russische bedreiging van onze oceaanverbindingen mag dus zeker niet onderschat worden. Dichter bij de Russische steunpunten, binnen
bereik van hun vliegvelden, komt daar het gevaar uit de lucht nog bij. De actieradius van de

nieuwe lichte straalbommenwerpers is zeer groot. Niet lang geleden vloog een Britse Canberra
non-stop over de oceaan, de lichte bommenwerpers van de Russische marine zijn zeker tot
hetzelfde in staat. Wij moeten dus aannemen, dat het gehele gebied van de Noordzee, het
Kanaal en de zeeën rond Engeland, nu reeds binnen bereik ligt van de Russische marine-bommenwerpers, agerend van vliegvelden achter het IJzeren Gordijn.
De nieuwe kruisers en jagers van de Russische marine hebben alle een zeer grote actieradius.
De Russen zullen deze schepen echter slecnts node wagen buiten het gebied, waar zij de
steun van het luchtwapen kunnen krijgen. dat slechts van de Russische vliegvelden kan ageren.
Men zou zich kunnen afvragen, waarom zij dan zo’n grote actieradius hebben, die toch ten
koste gaat van andere eigenschappen. Vermoedelijk moet hier gedacht worden aan een
verdere toekomst.
De opbouw van de Russische marine is nog maar net begonnen. Tien jaar is niet veel voor de
schepping van een vloot. Vermoedelijk hebben de Russen zich ook wat dit betreft gespiegeld
aan de Duitsers. De Duitse marine streefde in 1933 naar een harmonische opbouw van de
vloot, rekenende op de verzekering van Hitler, dat er vóór 1947 geen oorlog met Engeland zou
komen. Toen die oorlog desondanks reeds in 1939 uitbrak, was de Duitse marine in het geheel
niet klaar. Zowel haar slagvloot als haar onderzeebootwapen waren nog aan het begin van de
opbouw. Zij moest toen overstag gaan en alles werpen op de opbouw van de onderzeebootmacht, omdat die alleen op korte termijn een factor van betekenis kon worden in de strijd op
zee. Zo kwam het, dat de Duitsers pas na twee jaar oorlogvoeren de beschikking begonnen te
krijgen over een aanzienlijk aantal onderzeeboten.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de Russen zich deze les ter harte hebben genomen en dus zijn
begonnen met de opbouw van de onderzeebootvloot en van het marine luchtwapen aan de wal.

Daarna komt dan de slagvloot aan de beurt en de nieuwe kruisers en jagers met hun zeer grote
actieradius zouden daarvan dan de eerste elementen vormen. Wij zullen vermoedelijk niet heel
lang behoeven te wachten op de verschijning van de eerste Russische aanvalsvliegkampschepen, die de kern vormen van de moderne slagvloot. De eerste berichten over de bouw van
dergelijke schepen in Rusland duiken reeds op.
De bedreiging van de NATO-heerschappij over de oceaanroutes zal dus waarschijnlijk in de
toekomst zeer aanzienlijk toenemen. Rusland moge dan, wat zijn steunpunten betreft, in een
nadelige positie verkeren, omdat die gedeeltelijk aan binnenzeeën liggen, waarvan de
uitgangen in NATO-handen zijn, maar zowel aan de Pacific als aan de Atlantic heeft het ook
steunpunten aan de open oceaankust. Het kanalenstelsel in Rusland is bovendien nu zo
ontwikkeld, dat schepen tot de grootte van torpedojagers binnendoor van de Oostzee kunnen
worden verplaatst naar de Poolzee, waar de basis Moermansk een groeiende betekenis krijgt.
De vaarroute door de Poolzee naar de Beringstraat is verder nu zo verbeterd, dat het vorige
jaar een kruisereskader langs deze weg van Moermansk naar Oost-Siberië kon worden
verplaatst. In de zomermaanden beschikt Rusland in deze route over een binnenweg, die een
snelle concentratie in Pacific of Atlantic mogelijk maakt en de Westerse landen dus dwingt in
beide zeeën permanent sterker te zijn. Rusland ontwerpt thans door atoomkracht voortgestuwde ijsbrekers, die deze route ook in de wintermaanden zullen kunnen openhouden.
Het zijn zonder twijfel deze ontwikkelingen die de vorige chef van de Amerikaanse marinestaf
ertoe brachten zijn bezorgdheid te uiten over de maritieme positie van de NATO. De groei van
de Russische marine in de Pacific dwingt de Amerikanen, die zich voor die oceaan vrijwel alleen
verantwoordelijk voelen, meer strijdkrachten van de Atlantic daarheen over te brengen. De
beheersing van de Atlantische Oceaan wordt daardoor in de waagschaal gesteld. Admiraal
Carney wees daarom op de noodzaak, nu kennelijk een sterke Russische zeemacht in opkomst
is, opnieuw een ,,two-ocean navy” te bouwen, doch nu in samenwerking met de bondgenoten
van Amerika.

Deze waarschuwing van Admiraal Carney werpt het vraagstuk van de verdeling der
defensietaken binnen de NATO weder op. Toen het verdrag in 1949 werd gesloten, waren de
continentale Europese bondgenoten nog slechts 4 jaren van de Duitse bezetting bevrijd.
Gedurende de periode van nationale vernedering hadden deze landen hun gehele krijgsmacht
vrijwel zien te gronde gaan, zij moesten die van de grond af weder opbouwen. Vooral de marines, die nu eenmaal een lange groeiperiode nodig hebben, waren de eerste jaren nog niet van
veel betekenis. Haast vanzelf viel de hoofdtaak op zee daardoor toe aan de bondgenoten, die
als bevrijders uit de laatste oorlog waren gekomen en daardoor hun zeemacht intact hadden
gehouden, de Ver. Staten, Groot Brittannië en Canada. Daar kwam nog bij, dat de Russische
marine toen van nog geringe betekenis was en de NATO, met de beschikbare middelen van die
bondgenoten, op zee een over het algemeen voldoende overmacht had. Er waren wel tekorten
van speciale aard, zoals vooral aan moderne mijnenvegers, maar over het geheel was de
positie op zee wel verzekerd. Te land daarentegen stond de NATO tegenover een grote
overmacht, zodat het begrijpelijk was, dat aan de continentale Europese landen gevraagd werd
in de eerste plaats te zorgen voor een snelle opbouw van een leger met bijbehorende tactische
luchtmacht. Daar kwam nog bij, dat het uiteraard eenvoudiger is een leger in Europa te vormen
en paraat te houden uit de daar levende bevolkingen, dan uit de overzee wonende bondgenoten.
Toch schuilt in deze verdeling van verantwoordelijkheden vooral voor de Europese bondgenoten een groot gevaar. De neiging kan alras ontstaan om nu maar de gehele vorming van de
NATO-landstrijdkrachten op die bondgenoten af te wentelen, hoewel zij in mankracht slechts
ongeveer de helft van de totale NATO-bevolkingen tellen. Van die helft woont bovendien 1/5 op
het eiland Groot Brittannië en dat deel gevoelt zich om die reden ook al gerechtigd om de
verantwoordelijkheid voor de vorming van een leger van zich af te schuiven. Van de 450 miljoen
zielen tellende NATO-bevolkingen blijven er zo slechts 200 miljoen over voor de vorming van
het NATO-leger, het deel van de krijgsmacht, dat nu eenmaal naar zijn aard het grootste beroep
op de mankracht moet doen. Een rationele opbouw van de NATO-krijgsmacht in haar geheel,
wordt door deze taakverdeling dus onmogelijk gemaakt. Het NATO-leger dreigt daardoor
permanent te zwak te blijven.
Er is echter nog een ander gevaar voor de continentale Europese bondgenoten in deze situatie
besloten. In de oorlog is het defensief gewoonlijk het kostbaarst aan verliezen en van nature
negatief in resultaten. De aanvaller heeft het initiatief en zorgt wel ter plaatse een overmacht te
hebben. Er is dus alles aan gelegen de periode van het defensief zoveel mogelijk te bekorten
en zo spoedig mogelijk een situatie te scheppen, waarbij men tot een tegenaanval kan overgaan en het initiatief aan de tegenstander ontneemt. De mogelijkheid daartoe hangt in de eerste
plaats af van de beschikbare reserves. Hoe eerder die ter plaatse zijn, des te korter de
defensieve phase, met al haar nadelen, moet worden ondergaan. Komen de reserves te laat ter
beschikking, dan kan de nederlaag reeds geleden zijn met een wellicht catastrofaal verlies aan
krijgsmacht en aan terrein. Gezien de sterkte der bevolkingen moet de massa van de reserves
van de NATO-legers geleverd worden door de overzeese bondgenoten. De tijdsduur van hun
overvoer na mobilisatie is een onvermijdelijke, nadelige factor. Wat echter wel vermeden kan
worden is tijdverlies bij hun mobilisatie vóór de overvoer, en dat tijdverlies wordt onvermijdelijk,
als de overzeese bondgenoten in vredestijd hun legers verwaarlozen. Er is daarom zeer veel
aan gelegen de overzeese bondgenoten ten volle betrokken te houden bij de vorming van de
NATO-landstrijdkrachten en het is ook met het oog daarop noodzakelijk, dat de continentale
Europese NATO-leden een groter aandeel nemen in de vorming van deNATO-zeemacht.

En tenslotte is er ook een andere, meer directe noodzaak. West-Europa is, nog meer dan
Noord- Amerika, voor zijn bestaan afhankelijk van het zeeverkeer over de Noord-Atlantische
Oceaan. De beheersing van dat zeegebied is van nog meer belang voor Europa dan voor de
Ver. Staten. Het is dus uitermate gevaarlijk voor de Europese bondgenoten, voor die beheersing
afhankelijk te zijn van de Amerikaanse bondgenoot, die het wellicht voor zichzelf belangrijker zal
achten, als er een keuze gedaan moet worden, de Pacific te beheersen, dan de Atlantic. De
boven geciteerde uitlating van admiraal Carney duidt daar zelfs op. Europa, dat zo afhankelijk is
van de zee, zal zelf de vloot moeten hebben, die de Atlantische routes kan open houden. Die
vloot is er op het ogenblik niet. Het Britse rijk is niet sterk genoeg meer om naast een strategische luchtmacht en een over de wereld verspreid leger, ook nog een volledige vloot in stand
te houden, die alléén de Russen in de Atlantische Oceaan de baas zou kunnen blijven. Vooral
als de Russen straks ook aanvalsvliegkampschepen zullen hebben, zal Europa gezamenlijk
een slagvloot moeten kunnen vormen, die sterker is. De kern van die macht zal vanzelfsprekend de Britse vloot moeten zijn, maar de andere Europese NATO-leden zullen een
belangrijke bijdrage moeten leveren, naar de mate van hun maritieme belangen en krachten.
De zo te vormen Europese NATO-vloot zal de evenknie moeten zijn van de Amerikaanse vloot,
de andere helft van de NATO-,,two-ocean navy”. Hier ligt voor alle maritieme Europese NATOlanden een grote taak voor de komende jaren, vooral ook voor Nederland. Ons land is het
dichtst bevolkt van geheel Europa. Alleen daardoor al zijn wij meer afhankelijk van aanvoeren
van overzee, dan de anderen. Ons land is bovendien zeer arm aan delfstoffen, zodat bijna alle
grondstoffen voor onze industrie en een groot deel van de energie moeten worden ingevoerd
van overzee. De legers en luchtmachten, die ons zouden moeten verdedigen, zijn voor hun
bevoorrading al evenzeer afhankelijk van overzeese aanvoeren, als de burgerbevolking. De
beheersing van de Noord-Atlantische routes is voor ons dus een zaak van leven en dood.
Alleen om die reden al zal Nederland een naar verhouding grote bijdrage moeten leveren aan
de Europese vloot van de NATO. Bovendien echter hebben wij grote belangen op zee in onze
koopvaardij. Er is dus voor ons een dubbele noodzaak om een flink aandeel te nemen in die
nieuwe Europese vloot.
Het kader, waarbinnen deze vloot gevormd zou kunnen worden, is in de maritieme organisatie
van de NATO reeds gegeven. De opperbevelhebber over de Atlantische Oceaan, heeft een
onderbevelhebber, die de verantwoordelijkheid draagt over het oostelijk gedeelte van de
Atlantic. Deze (Britse) admiraal krijgt nu reeds bij mobilisatie een Europese vloot onder zijn
bevelen van Britse, Franse, Noorse en Nederlandse eenheden. De gehele NATO- vloot spreekt
één taal en wordt voortdurend geoefend in samenwerking, ondanks de verschillende
nationaliteiten. Ook zonder Europese integratie zou de Europese vloot dus nu reeds gevormd
kunnen worden.
Nog beter zou natuurlijk zijn een volkomen politieke en vooral ook economische integratie van
Europa. Ook politiek is het kader voor deze formatie reeds aanwezig in de West-Europese Unie,
die nu uit 7 landen bestaat, de 5 van het oude pact van Brussel en West-Duitsland en Italië.
Deze 7 landen vormen de kern van West-Europa en zouden gezamenlijk binnen de NATO een
blok kunnen vormen, dat op meer gelijke voet met de Amerikanen kan samenwerken. Deze 7
landen zouden ook het Europese deel kunnen vormen van de NATO-„two-ocean navy”. De
duurzaamheid van de NATO zou bij dit samengaan van Europa slechts winnen. Het zou een
einde kunnen maken aan de huidige toestand, waarbij de Amerikaanse bondgenoot met de
Russische tegenstander wedijvert in de ondergraving van de West-Europese belangen in Afrika

en Azië, eenvoudig omdat Europa verdeeld en daardoor te zwak is om voor eigen recht op te
komen.
Dit samengaan zou ook een stap kunnen zijn naar de politieke en economische integratie van
Europa. De defensie, ook ter zee, zou door een federatie van Europa, nog hechter kunnen
worden. Een bondgenootschap is nu eenmaal slechts een bondgenootschap. Het heeft voor
ieder der leden slechts één doel, de eigen veiligheid te verhogen met hulp van de anderen. Het
eigenbelang blijft overheersen, men weet immers dat de band verbroken zal worden zodra het
gemeenschappelijk gevaar is geweken.
Die wetenschap beheerst ook de militaire samenwerking tussen de bondgenoten. De ervaring
van de Brits-Amerikaanse alliantie in de tweede wereldoorlog is er om dat te bewijzen, hoezeer
ook die samenwerking wordt geroemd als een der weinige voorbeelden uit de historie, waar een
militaire alliantie een succes was. Dat de gemeenschappelijke opperbevelhebbers en staven
van Britten en Amerikanen in het algemeen met succes hebben kunnen werken, dankten zij aan
het rigoureus handhaven van het beginsel, dat de oorlogsoperaties van de geallieerde krijgsmacht alleen de gemeenschappelijke belangen mochten dienen. Met argusogen werd door
beide partijen, maar vooral ook door de Amerikanen, over dat beginsel gewaakt. De levens van
de geallieerde krijgslieden mochten niet in de waagschaal worden gesteld voor belangen, die
niet ook hun volk raakten.
Wij Nederlanders zijn toen van dat beginsel de dupe geworden. Toen West-Nederland was
afgesneden en door een meedogenloze vijand met de hongerdood werd bedreigd, had onze
regering wel alle sympathie van de geallieerde opperbevelhebber, maar deze kon niet bewogen
worden tot een operatie over te gaan om West-Nederland te bevrijden. Zo’n operatie zou van
geen betekenis geweest zijn voor de eindoverwinning op Duitsland, het enige gemeenschappelijke belang. Voor de redding van de Nederlandse bevolking, die alleen voor ons van belang
was, mocht generaal Eisenhower niet één Amerikaans, Brits of Canadees leven in de waagschaal stellen.
In Ned. Indië was het al niet anders. Generaal MacArthur mocht wel de Philippijnen volledig bevrijden, een reeds in vredestijd nauw met de Ver. Staten verbonden gebied, maar niet Ned.
Indië, dat afgesneden van Japan, voor de oorlogvoering niet meer van belang was. De
Nederlanders, die op Java en Sumatra gevangen waren, werden dus aan hun lot overgelaten.
Hun verlossing zou alleen een Nederlands belang gediend hebben en daarvoor mocht geen
Amerikaan of Brit of Australiër worden opgeofferd.
Hetzelfde beginsel zou ook nu weer gelden. Vooral voor een klein land als het onze, zou de
defensie dus veel beter verzekerd kunnen worden, als wij konden komen tot een permanente
politieke aaneensluiting, tot een federatie. Men behoort dan bij elkaar, ook na afloop van het
conflict. Men heeft dan een gemeenschappelijke krijgsmacht, die het geheel dient, ook in al zijn
delen. Daarom zou de verdediging van West-Europa er veel bij kunnen winnen als wij WestEuropeanen, met inbegrip van de Britten, tot een federatie konden komen.
Inmiddels zijn wij echter nog lang niet zover. Voorlopig is de realiteit een verdeeld Europa.
Voorlopig zien wij in de Franse moeilijkheden in Noord-Afrika slechts een Franse zaak en in de
Britse problemen in het Midden-Oosten slechts een vraagstuk voor Engeland. Frankrijk en
Duitsland kunnen strijden om het Saargebied, ondanks de kolen- en staalgemeenschap.
Eenheid van Europa blijft nog een vrome wens en Nederland staat op zichzelf in de NATO.

Zoals in ieder bondgenootschap, hebben ook in de NATO de leden naast gemeenschappelijke,
ook eigen specifiek nationale defensiebelangen. Het is zeer noodzakelijk, vooral voor een klein
land als het onze, voortdurend scherp in het oog te houden, welke defensiebelangen gemeenschappelijk zijn en welke niet. Voor die laatste mogen wij immers niet rekenen op bondgenootschappelijke hulp. Alleen wij zelf zullen daarvoor op moeten komen en als het gaat om
levensbelangen, dan zullen wij dus moeten zorgen, daarvoor in de eerste plaats de middelen
beschikbaar te hebben. Het is temeer noodzakelijk daar steeds op te letten, omdat de geallieerde opperbevelhebbers zich met deze belangen niet mogen inlaten en van hen dus ook zeker
geen aandrang te verwachten is, om daaraan iets te doen. Integendeel, de geallieerde opperbevelhebbers, die weten dat de totale krachten van een volk nu eenmaal beperkt zijn, zullen
altijd trachten zoveel mogelijk te krijgen voor de gemeenschappelijke taak, ten koste van de
specifiek nationale belangen.
Bij deze laatste gaat het vooral om de voorziening van de burgerbevolking. Militair gesproken
heeft de burgerij slechts betekenis in zoverre zij de krijgsmacht versterkt, door haar mankracht
en haar oorlogsproduktie. Naarmate een land dichter bij het front ligt, wordt het produktiepotentieel minder hoog aangeslagen. Voor ons, Nederland, is de geallieerde waardering van dat
potentieel zeker niet hoog. De instandhouding van de bevolking wordt dan onbelangrijk voor de
geallieerde oorlogvoering en blijft slechts een nationale zorg.
Voor ons schept dat een enorm probleem. De invoer, die in oorlogstijd bij toepassing van een
zeer strenge rantsoenering in Nederland nodig zou zijn, werd in 1950 geschat op een miljoen
ton per maand. Bij de sterke groei van onze bevolking en haar steeds groter wordende
afhankelijkheid van het buitenland, zal die hoeveelheid over enkele jaren zeker 1 1/ 2 miljoen ton
bedragen, dus 50.000 ton per dag. Dit quantum is zo groot, dat het alleen over onze eigen
havens kan binnenkomen. Er is geen andere weg. Men heeft wel eens nagegaan of het niet
mogelijk zou zijn van een haven in West-Frankrijk gebruik te maken, zoals Le Havre, maar het
is volkomen uitgesloten zo grote hoeveelheden daarvandaan over land naar Nederland te
vervoeren, en zeker in oorlogstijd. Er is voor ons dus een absolute noodzaak onze havens en
de zeeroute daarheen open te houden. Dit is ons specifiek nationale maritieme defensiebelang
binnen de NATO.
Dit belang kan ook van bondgenootschappelijke betekenis zijn als onze havens tevens dienst
doen voor de militaire aanvoeren van de NATO-krijgsmacht in Europa. Wat capaciteit betreft zijn
zij daar uitstekend voor geschikt, Rotterdam is nu de tweede haven ter wereld.
Als de bondgenoten onze havens gebruiken voor de militaire aanvoer, dan kunnen wij er op
rekenen, dat zij ook zullen bijdragen in de verdediging van de route er heen. Maar als het
NATO-opperbevel de ligging van onze havens, betrekkelijk zo dicht bij het front, te gevaarlijk
zou achten en er de voorkeur aan zou geven havens te gebruiken die verder van het front zijn
gelegen, zoals b.v. Bordeaux, enz. wordt de toestand geheel anders. De militaire NATOverbindingslijn over de oceaan eindigt dan in de Golf van Biscaye en blijft buiten het Kanaal en
de Noordzee. Ook de nationale verbindingslijnen voor de verzorging van de burgerbevolking
van Engeland en Frankrijk zouden het Kanaal en de Noordzee mijden. De Fransen zouden hun
havens aan de Golf van Biscaye en aan de Middellandse Zee kunnen gebruiken en de Britten
de havens aan de Westkust van Engeland en Schotland, die minder bedreigd zouden zijn dan
die aan de Zuidkust en Oostkust. Zij deden dat in de vorige oorlog ook. Zo zou dus de route
door de Zuidelijke Noordzee en het Kanaal, tot ongeveer 150 mijl in de Oceaan, waar zij zou
aansluiten aan de geallieerde Trans- Atlantische convooi-route, alleen van betekenis zijn voor

de Belgen, de West-Duitsers en ons. Wij drieën zouden dan die route moeten openhouden,
zonder op hulp van de andere bondgenoten te mogen rekenen.
Dat zou geen kleine taak zijn. Tot onze havens zou deze convooi-route een lengte hebben van
circa 600 mijl, zij zou geheel binnen bereik liggen van vijandelijke vliegtuigen. In haar Oostelijk
gedeelte waar de zee ondiep is, zou het mijnengevaar groot zijn, in het diepere Westelijke
gedeelte de bedreiging door onderzeeboten. Daar in het Westen zou de route ook ver buiten de
kust komen, buiten bereik van de luchtverdediging van het land. Daar zouden jachtvliegtuigen
voor de verdediging van de scheepvaart alleen door een vliegkampschip geleverd kunnen
worden. Voor de bescherming van de convooien op deze route zouden dus alle scheepstypen
nodig zijn, van mijnenvegers tot vliegkampschepen. De gehele vloot van ons vlootprogramma
zou in sterkte tekort schieten om deze taak lang achtereen te vervullen. En toch zouden wij hier
vrijwel alleen voor kunnen komen te staan. De Belgen hebben weinig zeemacht en zouden
alleen met mijnenvegers en kleinere escorteschepen kunnen helpen; de West- Duitsers
concentreren hun maritieme inspanning op de steun van het leger bij de kust en op de verdedi-

ging van de uitgangen uit de Oostzee. De vloot van ons vlootprogramma zou dus nog met een
licht vliegkampschip en vier onderzeebootjagers moeten worden uitgebreid om deze taak voor
langere duur aan te kunnen.
Er zijn echter nog andere
nationale maritieme taken te
vervullen. Het NATO-verdrag is
beperkt gehouden tot de NoordAtlantische Oceaan benoorden
de kreeftskeerkring en aangrenzende binnen- en kustzeeën.
Onze Rijksdelen overzee vallen
daar alle buiten. De maritieme
verplichtingen in Suriname, de
Antillen en Westelijk NieuwGuinea worden door geen enkele
bondgenoot mede gedragen. In
die gebieden staan wij alleen voor de maritieme defensie. Onbelangrijk is die taak zeker niet.
Suriname is één van de grootste producenten van bauxiet voor de Amerikaanse aluminiumindustrie. De afvoer van deze vitale grondstof voor de oorlogsindustrie zal verzekerd moeten
blijven. Op de Surinamers en ons rust de taak de havens open te houden en de kust te
beveiligen zodat de scheenvaart ongehinderd de open zee kan bereiken. Verder zullen de
Amerikanen de bescherming wel op zich nemen van een belang, dat grotendeels het hunne is.
De Antillen bezitten op de eilanden Aruba en Curaçao een complex olieraffinaderijen, dat tot de
grootste ter wereld behoort. Hier wordt meer dan de helft van de in Venezuela gewonnen ruwe
olie verwerkt tot de eindprodukten. Venezuela is na het Midden-Oosten het grootste uitvoergebied van petroleum. Vooral in oorlogstijd, als het Midden-Oosten onder een sterke bedreiging
zou liggen, zou het Caraibische oliegebied van het grootste belang voor het Westen zijn en
daarmede de olieraffinage op de Antillen.
De raffinaderijen op Aruba en Curaçao drijven op de zeevaart. Tankers voeren de ruwe olie aan
uit Venezuela, waar de bronnen liggen, tankers voeren de produkten weer af naar de verbruiksgebieden. Deze eilanden vormen dus een zeer belangrijk verkeersknooppunt. De beveiliging
van de scheepvaart in het gebied van de Antillen zal dan ook alle aandacht vragen. De meer
lokale strijdkrachten daarvoor zullen daar door ons geleverd moeten zodat de tankerconvooien
tussen onze eilanden en Venezuela door ons zelf beschermd kunnen worden. Dat eist een
belangrijke uitbreiding van ons huidige vlootprogramma met kleine escortevaar-tuigen. Westelijk
Nieuw-Guinea is op het ogenblik in het brandpunt van de belang-stelling wegens de agressieve
politiek van het Indonesia van Soekarno. De bescherming van dit nog onontwikkelde gebied is
vrijwel geheel een maritiem vraagstuk. De marine is dan ook terecht met deze taak belast. Zij
wordt op het ogenblik uitgevoerd met een minimum aan middelen. Mocht ooit een wereldoorlog
uitbreken, dan zal de bewaking van Westelijk Nieuw-Guinea zeker veel groter eisen stellen aan
onze marine dan nu, vooral ook wegens de politiek zo uiterst labiele toestand in Indonesia. Al
onze oudere fregatten zouden hier een taak kunnen vinden.
Zo staat dan onze marine op dit ogenblik in het verband van de NATO-zeemacht. Zij is gelukkig
belangrijk sterker dan zij was vóór de oorlog. En toch is zij kennelijk nog niet sterk genoeg, zelfs
niet om onder alle omstandigheden onze eigen vitale nationale belangen te verdedigen.

Men vraagt zich wellicht af, hoe dat nu mogelijk is, nu Indië toch is verloren, en daarmede de
belangrijkste bestaansreden van de voor-oorlogse marine. Op het eerste gezicht zou men
zeggen, dat daar iets niet klopt.
Maar men vergeet dan, dat die voor-oorlogse marine voor een onmogelijke taak was gesteld.
Haar sterkte was zo gering, dat zij wel gedwongen was zich volledig te concentreren op één
vitaal onderdeel en dat kon niet anders zijn dan het eilandenrijk Indië, dat nu eenmaal alleen
door zeemacht verdedigd kon worden. De bescherming van de scheepvaart naar Nederland
werd dus noodgedwongen geheel verwaarloosd.
Doch zelfs die ene taak, de verdediging van Indië, was ónmogelijk zwaar. Hoewel onze
zelfstandigheidspolitiek het ons verbood overleg te plegen met anderen over een gezamenlijke
defensie, rekenden wij bij onze eigen defensievoorbereidingen toch op een bondgenootschap.
Alleen met hulp van Engeland of Amerika mochten wij hopen Indië te kunnen verdedigen tegen
het agressieve Japan. Zo speelden wij zelfs bij het enige onderdeel van de marinetaak, dat wij
wel voorbereidden, noodgedwongen een va-banque-spel. De gevolgen zijn niet uitgebleven.
Nu staan wij gelukkig geheel anders. Wij hebben een bondgenootschap, dat reële defensieplannen kan maken. Wij kennen die plannen en wij weten, voor welke onderdelen wij verantwoordelijk zullen zijn. Wij weten ook welke andere defensietaken door ons vervuld zullen moeten
worden, buiten de gemeenschappelijke NATO-plannen. Nu kunnen wij dus reële berekeningen
maken, nu weten wij, wat wij nodig zouden hebben.
Ons vlootprogramma vervult een groot deel van de behoefte aan zeemacht voor de bescherming van onze specifiek nationale belangen. Onze eerste taak in de komende jaren zal moeten
zijn de uitbreidingen te verkrijgen, die nodig zijn om deze nationale belangen volledig veilig te
kunnen stellen. Daarna en daarnaast zullen wij moeten streven naar een nauwere aaneensluiting van de West-Europese zeemachten om tenslotte te komen tot die eenheid in dit
werelddeel, die voorwaarde is voor ons verder voortbestaan. Vooral ook bij de nu reeds
duidelijk kenbare toename van de Russische dreiging op zee. Onze Koninklijke Marine heeft
zich tijdens en na de oorlog tussen de bondgenoten een zeer eervolle plaats verworven. Van de
kleine marines is zij de enige, die vol meetelt; van wie allen weten dat zij in kwaliteit niet onder
doet voor een der grootsten. Haar beheer is het meest efficiënte in de gehele NATO, geen

ander land krijgt zoveel voor het beschikbare geld. Laat ons daarom met vertrouwen voortgaan
dit instrument verder op te bouwen, tot heil van ons land en van onze Westerse beschaving.

De eerste reserve voor de Marine:
de koopvaardij
L. L. VON MUNCHING BIBLIOTHECARIS VAN HET MINISTERIE VAN MARINE
Van oudsher valt de marine in tijd van
oorlog of oorlogsgevaar onmiddellijk
terug op de koopvaardij voor de
uitbreiding van het materieel. Dan moet
de vloot worden uitgebreid: grote
passagiersschepen worden gehuurd of
gerequireerd om te dienen als
hulpkruiser of troepen-transportschip,
andere moeten dienen als moederschip
voor een flottielje onderzeeboten of
torpedoboot jagers en weer andere
worden ingericht tot werkschip.
Vrachtschepen kunnen voor velerlei
doeleinden dienen: als voorraad- of
munitieschip, als transportschip of als
hulpmijnen-legger, zeesleepboten zijn
goed bruikbaar als patrouillevaartuig of
als hulpmijnenveger of bergingsvaartuig. Tankschepen moeten worden gevorderd of gehuurd
om de schepen van brandstof te voorzien.
Maar, niet alleen het materieel, ook het personeel van de handelsvloot vormt de eerste reserve
voor de marine. Hoevele koopvaardijofficieren zijn geen officier bij de Koninklijke Marine
Reserve? En van heel wat Nederlandse koopvaardijschepen, die men zo regelmatig uit onze
havens ziet vertrekken, waait van de achtersteven de vlag van de K.M.R., hetgeen wil zeggen
dat de gezagvoerder reserve-officier is bij onze Koninklijke Marine. In tijd van oorlog, als het
varende materieel sterk wordt uitgebreid, is de betrekkelijk kleine kern van beroepsofficieren té
gering om alle schepen van beroepsofficieren te voorzien, en de officieren van de K.M.R.
vormen dan een zeer goed bruikbare reserve, waarop de Koninklijke Marine nimmer tevergeefs
een beroep doet. Zó wordt ook op het personeel van de koopvaardij in tijden van oorlog een
grote wissel getrokken.
In elke oorlog, dat valt uit de feiten duidelijk op te maken, is het aantal koopvaardijschepen dat
voor marinedoeleinden geschikt wordt gemaakt, toegenomen. Elke oorlog stelt weer nieuwe en
zwaardere eisen en steeds groter wordt de bijdrage, welke de koopvaardij levert. Er wordt,
sinds de eerste Wereldoorlog, maar nog in veel groter mate sinds Wereldoorlog II, bij de bouw

van nieuwe koopvaardijschepen dan ook rekening mee gehouden, dat zij in tijd van oorlog
moeten worden bewapend en kanonfundaties en verstijvingen van de dekken, worden thans
reeds bij de bouw aangebracht, zodat die verbouwingen niet meer behoeven te worden aangebracht als de nood aan de man is, en de werven reeds overkropt zijn met werk.
Bovendien zien we tegenwoordig, dat vele wijzigingen, die gedurende de oorlog aan schepen
werden aangebracht, thans reeds in de bouw zijn verdisconteerd. Als we afbeeldingen bezien
van koopvaardijschepen uit de afgelopen jaren, dan hebben zij vrijwel alle nog slechts één
schoorsteen. Waarom, zult u zich afvragen. Dat is de „mode” van tegenwoordig. Nu is het waar,
dat de modernere ketels een veel grotere stoomproductie hebben dan die, van b.v. dertig jaar
geleden, maar toen werden vele passagiersschepen tóch met meer schoorstenen uitgerust, dan
strikt noodzakelijk was. Van vele schepen, die tijdens de jongste oorlog als hulpkruiser of als
troepentransportschip dienst deden, werd vrijwel steeds één van de schoorstenen verwijderd.
We herinneren maar even aan de „Alcantara” en „Asturias” van de Royal Mail Line, de
„Rawalpindi” en zusterschepen van de „R”-klasse van de Peninsular & Oriental Steam
Navigation Company, e.d. In vele gevallen waren dit loze, z.g. „dummy” schoorstenen, die
alleen dienden ter verfraaiing van het silhouet, maar die in tijd van oorlog alleen maar obstakels
vormden voor het luchtafweergeschut. Zij werden eenvoudig verwijderd, waardoor de luchtafweerkanons en -mitrailleurs een groter schootsveld kregen of moesten plaats maken voor de
radarmast. Vele moderne schepen hebben ook maar één mast; vaak is deze al opgesteld
achter de brug. Meer en meer ziet men reeds gebruik maken van driepootmasten, die vroeger
uitsluitend op oorlogsschepen werden gemonteerd. De achterste mast werd tijdens de oorlog
immers ook vaak weggenomen, ook dat bleek in vele gevallen een hindernis in het schootsveld
van de antilucht-batterijen. Aan de beveiliging van de schepen wordt tegenwoordig de grootst
mogelijke aandacht besteed. Wij willen daarmede natuurlijk niet zeggen, dat dit vroeger niet het
geval was, maar wèl, dat men thans alles in het werk stelt om de uitwerking van één torpedo- of
mijnentreffer zo gering mogelijk te maken. Een beschadigd schip is natuurlijk wel gedurende
enige tijd bij de oorloguit voering uit geschakeld, maar een verloren schip, is toch altijd nog een
véél groter verlies.
Van de verschillende taken, die het koopvaardijschip in tijd van oorlog kan vervullen, zal die van
hulpvliegkampschip wel één van de, zo niet dè voornaamste zijn. We zullen daarom nog eens
zien, hoe koopvaardijschepen tijdens de afgelopen oorlog, bij de oorlogvoerende partijen zijn
gebruikt, vooral, omdat hierover de laatste tijd meer gegevens bekend zijn geworden.

Geboorte van het hulpvliegkampschip
Bij het uitbreken van Wereldoorlog II bleek eerst recht, welk een schreeuwend tekort aan
vliegkampschepen er bestond. Bij de Britse marine bleek al direct na het uitbreken van de
oorlog, dat het vliegkampschip een onmisbare eenheid was geworden voor de konvooibescherming. Maar het aantal beschikbare vliegkampschepen was maar gering en, in eerste
instantie, waren zij er voor de vloot en niét voor de koopvaardij. Toen dan ook, de „Ark Royal”, in
de eerste maand van de oorlog slechts ternauwernood ontsnapte aan de torpedo’s van de “U
39” en, wat nog veel erger was, de „U 29”, op 17 september 1939 de „Courageous” ten Westen
van Ierland met twee torpedo’s tot zinken bracht, besloot men de kostbare, maar ook kwetsbare
vliegkampschepen niet meer bij de konvooibeveiliging in te zetten. Voor het vervullen van deze
taak, kon men volstaan met kleinere, minder snelle en minder kostbare hulpvliegkampschepen.
Maar die waren maar niet direct beschikbaar. De eerste tijd behielp men zich met de z.g. CAM
(CAM = catapulted aircraft merchant ships); dit waren gewone koopvaardijschepen, die met een
catapult waren uitgerust en waarop dus een jachtvliegtuig kon starten. Dit was een kostbaar

experiment, want de jachtvliegtuigen konden door middel van deze catapult wel starten, doch
niet meer aan boord worden genomen, en moesten dus, als de brandstofvoorraad was verbruikt, worden ge”ditched” en het vliegtuig moest dus worden afgeschreven. De eerste schepen
die hiermede werden uitgerust waren de „Ariguani” (6.746 r.t.b. van Elders & Fyffes), de
„Maplin” en de „Springbank”, alsmede een oud vliegtuigmoederschip, de ,,Pegasus”. De beide
eerstgenoemde schepen werden gebruikt op de Noordatlantische route bij OB-, HX- en SCkonvooien; de beide schepen werden gebruikt bij de OB-, maar ook bij de OG, HG- en SLkonvooien en werden dus ook gebruikt bij de konvooien naar Gibraltar en Sierre Leone. Maar
intussen werd ook gewerkt aan het eerste hulpvliegkampschip bij de Britse marine, H.M.S.
„Audacity”, dat in Juni 1941 werd voltooid. Dit was het vroegere Duitse prijsschip „Hannover”,
dat in het begin van de oorlog door de Britse marine was buitgemaakt.
Ook de — nog steeds neutrale — Amerikaanse marine werd evenwel door de Britse activiteit
beïnvloed. We moeten hieraan toevoegen, dat vooruitziende mannen, dit reeds hadden
voorspeld. De Amerikaanse admiraal J. M. Reeves — die van 1934 tot 1936 opperbevelhebber
was van de Amerikaanse marine, had reeds verklaard, dat konvooien niet konden worden
beschermd tegen vijandelijke vliegtuigen en onderzeeboten, zonder de hulp van „carrier-borne”
vliegtuigen1).
Reeds op 13 december 1940 vestigde de toenmalige schout bij nacht William F. Halsey,
commandant van de Aircraft Battle Force, de aandacht van Admiraal Stark erop, dat een
oorlogsverklaring het onmiddellijke gebruik van de zes vlootvliegkampschepen noodzakelijk zou
maken, hetgeen een fatale invloed zou hebben op de opleiding van marinevliegers en het
transport van vliegtuigen naar overzeese bases. Om aan deze penibele situatie het hoofd te
bieden, drong Schout bij nacht Halsey erop aan, dat daartoe geschikte koopvaardijschepen, zo
spoedig mogelijk zouden worden verbouwd tot hulpvliegkampschepen, waarbij tevens de eisen
werden opgegeven, waaraan snelheid en het vliegdek moesten voldoen. Een week later
adviseerde President Roosevelt Admiraal Stark om een aantal rompen van 15-mijls koopvaardijschepen uit te rusten met een vliegdek, zodat vliegtuigen met een lage lan- dingssnelheid op
dit vliegdek konden landen.
Zo ving in januari 1941 de verbouwing aan van het eerste schip, de „Mormacmail” tot het
hulpvliegkampschip „Long Island”. President Roosevelt drong zo aan op de spoedige
oplevering, dat dit hulpvliegkampschip reeds op 2 juni gereed was. Drie maanden daarvoor, in
maart 1941, had de General Board, de verbouwing toegestaan van een onbepaald aantal
rompen van koopvaardijschepen van het C 3-type tot hulpvliegkampschepen.
De Britse marine, die nu de wrange vruchten plukte van de overdracht van de Fleet Air Arm aan
de R.A.F. kort na de eerste Wereldoorlog, vroeg aan de Verenigde Staten om hulpvliegkampschepen te bouwen onder de bepalingen van de Leen- en Pachtwet. Op 29 april 1941 vroeg de
Britse Admiraliteit om de verbouwing van zes rompen van C 3-schepen tot hulpvliegkampschepen voor de koopvaardijbescherming en reeds een week daarna werd een aanvang
gemaakt met de ombouw van de „Mormacland” tot H.M.S. „Archer”.
Medio november kwam dit schip gereed, doch intussen was een aanvang gemaakt met de
ombouw van nog vijf rompen. Eén hiervan werd U.S.S. „Charger”; de andere kwamen bij de
Britse marine als „Avenger”, „Biter”, „Dasher” en „Tracker”.
De Japanse overval op Pearl Harbor deed de situatie geheel veranderen. Verschillende takken
1
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dienst van de Amerikaanse marine wierpen begerige ogen op de rompen van de C 3-schepen,
omdat deze rompen het best te gebruiken waren voor velerlei doeleinden. Nu was bij de
Amerikaanse marine een z.g. Auxiliary Vessels Board in het leven geroepen en deze had de
ondankbare taak de rompen van de beschikbare schepen te verdelen. Dat was een moeilijke
taak, want er waren veel liefhebbers en maar weinig rompen beschikbaar; bovendien moest
een geweldig nieuwbouwprogramma ten uitvoer worden gebracht en er was letterlijk een tekort
aan alles: aan schepen, aan materialen, ja, aan wat niet al! Om nu toch aan zoveel mogelijk
aanvragen te kunnen voldoen, besloot de Auxiliary Vessels Board in december 1941 vier
marinetankschepen van de „Cimarron’-klasse te verbouwen tot hulpvliegkampschepen. Dit
waren de „Sangamon”, „Suwanee”, „Chenango” en „Santee”. Zij waren tijdig gereed om deel te
nemen aan de invasie van Noord Afrika (Operatie Torch) in november 1942. Deze schepen
bleken zo voortreffelijk te voldoen, niet alleen voor de anti-onderzeebootpatrouilles, maar ook bij
de amphibische operaties, dat de drie eerstgenoemde na afloop van deze operaties naar de
Pacific werden gedirigeerd om het daar heersende tekort aan vliegkampschepen ten minste
enigszins te compenseren. Voorts stelde de Maritime Commission in december 1941 voor om
20 rompen van C 3-schepen, die op werven aan de Westkust in aanbouw waren, tot hulpvliegkampschepen om te bouwen. Tien hiervan behoorden tot de z.g. „Prince William”-klasse
(standaard-waterverplaatsing 14.200 ton, snelheid 17 mijl) en de tien andere werden afgebouwd voor de Britse marine. Dit werden de latere „Attacker”, „Battler”, „Chaser”, „Fencer”,
„Hunter”, „Pursuer”, „Ravager”, „Searcher”, „Stalker” en „Striker”. Het vliegdek van deze
schepen was evenwel 42 voet 12,80 meter) korter dan dat van de “Sangamon”-klasse.
In april 1942 werden opnieuw 15 rompen van dit scheepstype ter beschikking gesteld en in mei
nogmaals, nu 20. Voordat deze evenwel gereed waren, werd besloten deze aan de Britse
marine over te dragen; de Amerikaanse marine daarentegen behield de nieuwere eenheden
van de „Casablanca”- klasse.

Deze laatste groep kwam op een merkwaardige wijze tot stand: bij de Amerikaanse marine had
men juist een betere „Prince William”-klasse ontworpen, toen, begin juni 1942, Mr. Henry J.
Kaiser het Bureau of Ships binnenwandelde, met een ontwerp voor een vliegtuigtransportschip.
Hij bood aan, 30 of meer schepen van dit type binnen zes maanden te bouwen, als de marine
met het ontwerp akkoord ging. Maar daarop ging de marine natuurlijk niet in: zij kon niet alleen
op particuliere werven gebouwde schepen financieren, bewapenen en uitrusten, maar bovendien had de werf ook geen enkele ervaring op dit gebied. Maar Mr. Kaiser zou Mr. Kaiser niet
zijn geweest, als hij zich hierbij had neergelegd. Hij stapte naar President Roosevelt en deze
verzocht de marine en de U.S. Maritime Commission met hem te onderhandelen. En voor de
maand ten einde was, had Mr. Henry J. Kaiser een contract voor 50 tot 55 hulpvliegkampschepen in zijn zak! Deze zouden worden gebouwd van rompen van snelle transportschepen

van het P 1 type, die met zuigermachines waren uitgerust en die een snelheid van 20 mijl
konden ontwikkelen. Maar, het ontwerp was eerst verbeterd door de Maritime Commission, die
ook bij de bouw toezicht hield. Het eerste van deze schepen was de „Casablanca”, die in juli
1943 gereedkwam. Bijna alle schepen van dit type werden aan de Amerikaanse vloot in de
Pacific toegevoegd. Deze hulpvliegkampschepen hadden een standaard-waterverplaatsing van
10.000 ton en een snelheid van 19 mijl. Het aantal vliegtuigen dat zij konden vervoeren, was
gelijk aan dat van de „Prince William”-klasse, nl. 12 bombardements- of torpedovliegtuigen en
16 jachtvliegtuigen.
Hieruit blijkt wel, dat de Amerikaanse koopvaardijvloot op grote schaal heeft bijgedragen tot de
snelle levering van hulpvliegkampschepen. Men kan hen natuurlijk niet vergelijken met de grote,
speciaalgebouwde vlootvliegkampschepen, maar dat neemt niet weg, dat zij gedurende de
oorlog toch zeer nuttig werk hebben verricht, niet alleen bij de defensieve verdediging van de
konvooien, maar ook offensief, bij de bestrijding van onderzeeboten. Tezamen met enkele
torpedobootjagers, opereerde een dergelijke groep op een bepaalde route en maakte jacht op
vijandelijke onderzeeboten. De „Guadalcanal” bv., onder Captain Gallery, bracht op deze wijze
verschillende Duitse onderzeeboten tot zinken en slaagde er bovendien in, één van de boten
buit te maken. In zijn boek „Clear the decks” vertelt hij van zijn avonturen op geestige wijze.

De Britse marine
Naast de 38 Amerikaanse hulpvliegkampschepen, die onder de bepalingen van de Leen- en
Pachtwet aan de Britse marine werden geleend voor de duur van de oorlog, bouwden de Britten
ook nog enkele hulpvliegkampschepen. Eén hiervan, de „Activity”, was oorspronkelijk op stapel
gezet als het m.s. „Telemachus” voor Alfred Holt & Co’s Blue Funnel Line, doch werd op de
helling verbouwd. De drie andere, de „Campania”, „Nairana” en „Vindex” — namen die weer
herinneringen wakker roepen aan de eerste vliegdek- en vliegtuigmoederschepen van de Britse
marine uit de eerste Wereldoorlog — waren oorspronkelijk op stapel gezet als koelschepen voor
de Shaw, Savill & Albion Company en de Port Line en werden ook tijdens de bouw gewijzigd in
hulpvliegkampschepen.
Het zou ook onjuist zijn om in dit verband de MAC-schepen (MAC = Merchant Aircraft Carriers)
achterwege te laten, al behielden deze schepen hun status van koopvaardijschip. De 19
schepen, die als zodanig bij de Britse marine dienst hebben gedaan, hebben immers ook hun
bijdrage geleverd aan de beveiliging van de handelsverbindingen ter zee. Zoals bekend voeren
twee hiervan, de „Macoma” en „Gadila” onder de Nederlandse driekleur. Het aan boord zijnde
personeel voor de vliegtuigen werd geleverd door het (Nederlandse) 860 Squadron.
Deze MAC-schepen bestonden uit twee verschillende groepen, nl. de graanschepen — die met
een hangar waren uitgerust — en de tankschepen, die geen hangar bezaten, en waar de
vliegtuigen dus op het dek geparkeerd moesten blijven. Van de graanschepen bestonden er
zes, nl. de „Empire Mac Alpine” en „Empire MacKendrick” (beide gebouwd bij de Burntisland
Shipbuilding Company), de „Empire MacAndrew” en „Empire MacDermott” (gebouwd bij Wm.
Denny & Bros) en de „Empire Macrae” en „Empire MacCallum”, afkomstig van Lithgows Ltd.
Deze schepen waren niet geheel identiek, doch de afmetingen verschilden slechts weinig. De
(verschillende) machine-installaties waren alle motoren met een vermogen van 3.300 apk. voor
een snelheid van 121/ 2 mijl. De eerste van de MAC-schepen was de „Empire MacAlpine”, die in
juni 1942 werd besteld en op 21 april 1943 werd opgeleverd. Oorspronkelijk werd veelal
gemeend, dat Sir John Lamb van de Anglo-Saxon Petroleum Company de uitvinder was van dit
soort schepen, doch achteraf is dit niet juist. Het idee was afkomstig van Sir Douglas Thomson

van het Ministery of War Transport. De hangar van deze schepen had de afmetingen: 43,28 m
lang, 11,38 m breed en 7,32 m hoog; de lift had een lengte van 12,80 m en een breedte van
6,10 m.
Van de resterende 13 schepen waren er negen, die reeds als tankschip in de vaart waren;
hiertoe behoorden ook de beide Nederlandse schepen. De overige waren de „Rapana”,
„Amastra”, „Ancylus”, „Miralda”, „Acavus”, „Adula” en Alesia”. De vier resterende schepen, die
ook niet geheel identiek waren, waren de „Empire MacKay” (gebouwd bij Harland & Wolff te
Govan), de „Empire MacColl” (afkomstig van Cammel Laird & Co. te Birkenhead), de „Empire
MacMahon” (van Swan, Hunter & Wigham Richardson) en de „Empire MacCabe” (gebouwd
door dezelfde werf). Deze schepen hadden geen grotere snelheid dan 11 mijl en beschikten dus
niet over het 11/ 2 -mijl snelheidsoverschot, dat de graanschepen bezaten.
Na de oorlog zijn de graan- en tankschepen weer tot normale koopvaardijschepen verbouwd.

Japanse hulpvliegkampschepen
Maar niet alleen de Amerikaanse en Britse marine beschikten over hulpvliegkampschepen; ook
de Japanse marine had er verschillende in gebruik. Drie snelle passagiersschepen van de
Nippon Yusen Kaisha van de sneldienst Japan-W. Europa, de „Nitta Maru”, „Yawata Maru” en
„Kasuga Maru” van 17.200 r.t.b., die in de jaren 1940/41 werden voltooid, werden kordaarop
verbouwd tot respectievelijk de „Chuyo”, „Unyo” en „Taiyo”. Zij hadden toen een standaardwaterverplaatsing van 17.830 ton; bij een machinevermogen van 25.200 apk. hadden zij een
snelheid van 21 mijl. Zij kregen een vliegdek over de gehele lengte: het schip had een lengte en
breedte van 173,7 m bij 22,5 m; het vliegdek van 172 bij 23,5 m. Wat bij deze schepen
merkwaardig was en bijna ongelooflijk in onze oren zal klinken, is, dat bij de bouw er geen
rekening mee was gehouden, dat zij in tijd van oorlog als hulpschip dienst zouden kunnen doen.
Kanonfundaties en verstijvingen waren op deze schepen niet aangebracht en dit moest dus
alles later geschieden. Géén van hen overleefde de oorlog.
Bovendien was in 1939 op Japanse werven aangevangen met de bouw van twee snelle luxe
schepen voor de trans-Pacificdienst, de „Izumo Maru” en „Kashiwabara Maru”, eveneens voor
de Nippon Yusen Kaisha. Deze schepen, die een bruto inhoud zouden krijgen van 27.700 ton,
werden uitgerust met turbines met een vermogen van 56.250 apk. voor een snelheid van 25 1/ 2
mijl. Met de bouw van deze schepen was er echter wél rekening mee gehouden, dat zij in tijd
van oorlog als hulpvliegkampschip zouden kunnen worden gebruikt: zij hadden een dubbele
romp, waren uitgerust met liften en extra brandstoftanks. Zij hebben nimmer als passagiersschepen gevaren en werden, nog op stapel staande, verbouwd tot vliegkampschip. Onder de
namen „Hiyo” (juli 1942 gereed) en „Junyo” (mei 1942 gereed) werden zij bij de Taokoku Kogun

ingelijfd. Zij hadden een standaard-waterverplaatsing van 24.149 ton, hadden een lengte (op de
waterlijn) van 215,3 m en een breedte van 26,7 m. Hun vliegdek had de afmetingen van
210,3 m bij 27,3 m.
Ook de snelle mailboot „Argentina Maru” van de Osaka Shosen Kaisha, groot 12.75 5 r.t.b.,
werd gedurende de oorlog verbouwd tot hulpvliegkampschip „Kaiyo”. Dit schip had een
waterverplaatsing van 13.600 ton en bij een machinevermogen van 52.500 apk. een snelheid
van 231/ 2 mijl. Het vliegdek had een de afmetingen 160 bij 23 meter. Het zusterschip „Brasil
Maru” (12.752 r.t.b.), dat ook als hulpvliegkampschip dienst zou kunnen doen, ging reeds voor
de vordering als zodanig, als transportschip verloren: het werd op 1 augustus 1942 door een
Amerikaanse onderzeeboot tot zinken gebracht. Tenslotte verbouwden de Japanners ook nog
de Duitse mailboot „Scharnhorst” van de sneldienst op Oost-Azië van de N.D.L. te Kure tot het
hulpvliegkampschip „Shinyo”. Bij een standaard-waterverplaatsing van 17.500 ton en een 21mijls vaart, had dit vliegkampschip een vliegdek van 180 bij 24,5 m. Van deze zeven schepen
overleefde alleen de „Junyo” de oorlog; alle andere gingen ten gevolge van vijandelijke actie
verloren.
De Japanners hebben nog drie andere schepen tot vliegkampschip verbouwd, nl. de moederschepen voor onderzeeboten „Taigei”, „Tsurugizaki” en „Takazaki”. De beide eerstgenoemde
schepen waren reeds in dienst gesteld en wel resp. op 31 maart 1934 en 1 5 januari 1939,
terwijl men besloot laatst genoemde in januari 1940 om te bouwen, toen dit schip nog op stapel
stond. Zij werden als hulpvliegkampschip in dienst gesteld op resp. 28 november 1942 als
”Ryuho”, op 26 januari 1942 als “Soho” en op 27 december 1940 als „Zuiho”. Dit waren echter
al oorlogsschepen en als zodanig vallen zij dus eigenlijk buiten het bestek van dit artikel. Volledigheidshalve wilden wij hen echter vermelden.
Wat evenwel minder bekend is, is dat de Japanners ook MAC-schepen hebben bezeten. Zij zijn
evenwel niet meer tijdig gereed gekomen. Het eerste type omvatte de „Shimane Maru” en
„Otokiza Maru”. Dit waren standaard-vrachtschepen van het type 1TL (= First Tanker Large).
Deze tankschepen waren gebouwd voor particuliere rederijen en zouden door de marine
worden gecharterd. Zij werden van een vliegdek voorzien, zodat zij vliegtuigen konden meenemen ter bescherming van het konvooi. Er zouden oorspronkelijk vier schepen worden
gebouwd, doch alleen de hier genoemde kwamen gedeeltelijk gereed. De „Shimane Maru” was
het 10e tankschip van dit type, dat op deze werf te Kawasaki werd gebouwd en liep op 17
december 1944 van stapel. Zij was in februari 1945 bijna gereed, toen het plan werd gewijzigd
en werd besloten het schip af te bouwen tot een normaal vrachtschip. Doch ook dit plan vond
geen doorgang en het onvoltooide schip werd daarop in de nabijheid van Shido gemeerd, waar
het verder door geallieerde luchtaanvallen zo ernstig werd beschadigd, dat het zonk. De
„Otakizan Maru”, de 12e tanker van dit type, liep aldaar op 14 januari 1945 van stapel, waarna
ook hiervan de bouw werd stilgelegd. Toen zou het weer tot vrachtschip worden afgebouwd en
bij het staken der vijandelijkheden was het bijna gereed. Op 25 augustus 1945, toen het schip
bij Kobe voor anker lag, begonnen de ankers te krabben en kort daarop liep het in een mijnenveld en ging onder. Deze beide schepen hadden een bruto inhoud van 10.000 ton, een waterverplaatsing van 9.100 ton leeg en van 20.469 ton beladen. Het draagvermogen bedroeg
14.500 ton. De voortstuwing geschiedde door een turbine met een vermogen van 8.600 apk.
voor een dienstvaart van 15 mijl (18 1/ 2 mijl topsnelheid). Aan boord konden tien vliegtuigen
worden meegenomen. De bewapening bestond uit 2 kns. van 12 cm t.l., 32 mitrailleurs van 25
mm en 16 dieptebommen. Zij waren van het gladdektype (en hadden dus geen eiland) en
waren alleen voorzien van twee masten aan sb-zijde.

De andere klasse, het 2TL-type (2nd. Tanker, Large) was eveneens een standaardtype van het
nieuwbouwprogramma, vrijwel identiek aan het vorige, doch waarbij de constructie van de romp
was vereenvoudigd. Het eerste schip, de „Yamashio Maru”, kwam in januari 1945 te Yokohama
gereed. Daarna werd besloten het schip om te bouwen tot vrachtschip, doch deze werkzaamheden werden kort daarop stilgelegd en het schip werd in de haven van Yokohama opgelegd.
Luchtaanvallen brachten het toen tot zinken. Het tweede schip, de „Chigusa Maru”, was op 11
september 1944 te Yokohama op stapel gezet. Later werd besloten ook dit schip tot vrachtschip
af te bouwen, doch het duurde tot de herfst van 1946 (dus lang na de oorlog, voor het eindelijk
de helling verliet. Vermoedelijk is het toen gesloopt. Deze tankschepen hadden een bruto
inhoud van 10.000 ton,een waterverplaatsing leeg van 9.000 ton en van 22.048 ton in beladen
toestand. Een 5.000 apk. turbine-installatie gaf hen een dienstvaart van 13 en een topsnelheid
van 15 mijl. De bewapening stond nog niet vast; 10 tot 20 vliegtuigen zouden kunnen worden
meegevoerd.
Een ander interessant type hulpvliegkampschip was de „Kumano Maru”. Dit schip behoorde tot
de z.g. “M”-schepen (M = Military special ship), waarvan er vijf op stapel werden gezet, doch
slechts vier werden voltooid. Drie hiervan waren moederschepen voor landingsvaartuigen,
terwijl de „Kumano Maru” zowel voor het vervoer van landingsvaartuigen als voor vliegtuigen
werd ingericht. Eerstgenoemde werden vervoerd op het tweede dek en werden tewater gelaten
middels een openslaande deur in het achterschip. Op het bovendek werden de vliegtuigen
opgeborgen en het schip had een vliegdek met lift. De „Kumano Maru”, gebouwd te Innoshima,
werd in maart 1945 opgeleverd. De waterverplaatsing bedroeg 7.000 ton; twee turbines, tezamen 10.000 apk., gaven het schip een snelheid van 19 mijl. Het schip bezat geen eiland,
doch had aan sb-zijde de bekende, naar buiten omgebogen kromme schoorsteen, zoals de
oudere Japanse vliegkampschepen die hadden. Het schip overleefde de oorlog en werd daarna
gebruikt als pier in de Baai van Tokio.
Twee andere merkwaardige schepen waren de „Akitsu Maru” en „Nigitsu Maru”. Deze werden
te Harima op stapel gezet in resp. november 1939 en juni 1941 en opgeleverd in resp. januari
1942 en maart 1943. Zij waren eigendom van de Nippon Kaiun Kaisha en waren ontworpen als
„landing craft carriers”, doch werden van een vliegdek voorzien. De „Akitsu Maru” nam deel aan
de landing van de Japanse strijdkrachten in de Bantam Baai en werd op 1 maar 1942 daar tot
zinken gebracht door een torpedotreffer. Later werd het gelicht en te Singapore hersteld. Eerst
in 1943 keerde het naar Japan terug; op 15 november 1944 werd het door de Amerikaanse
onderzeeboot „Queenfish” getorpedeerd in de Straat van Korea. Het zusterschip „Nigitsu Maru”
werd op 12 januari 1944 getorpedeerd door de Amerikaanse onderzeeboot U.S.S. „Hake” ter
hoogte van Rasa Island. Deze schepen konden ± 30 vliegtuigen meenemen.

Italië
De Italiaanse voornemens, om twee passagiersschepen, de „Roma” (30.816 r.t.b.) en
„Augustus” (30.418 r.t.b.) tot vliegkampschip om te bouwen, werden niet verwezenlijkt. Dit
zouden ook normale vlootvliegkampschepen worden, want hun snelheid van 30 mijl zou hen in
staat stellen tezamen met andere oorlogsschepen, in smaldeelverband te opereren. Men weet,
dat de „Aquilla” (ex „Roma”) bij de capitulatie van Italië in september 1943 bijna gereed was te
Genua. De „Sparviero” (ex „Falco”, ex „Augustus”), met welks ombouw pas in november was
begonnen, was nog maar gedeeltelijk gereed.
De „Roma”, oorspronkelijk een passagiersschip met een turbine-installatie van 33.000 apk. en
een snelheid van 21 mijl, zou, zo werd begin 1939 bekend gemaakt, van een krachtiger

Parsons turbine-installatie worden voorzien, waardoor de dienstvaart tot 25 mijl kon worden
opgevoerd. Ook het zusterschip „Augustus”, het grootste motorschip ter wereld, zou tot
turbineschip worden verbouwd. Van beide schepen zou de voorsteven worden gewijzigd en het
voorschip worden verlengd. Het uitbreken van Wereldoorlog II verhinderde evenwel deze plannen en toen de Italiaanse marine de „Roma” overnam om tot vliegkampschip in te richten, werd
besloten het schip uit te rusten met twee stel turbines met tandwieloverbrenging, die oorspronkelijk waren bestemd voor de lichte kruisers van het type „Scipione Africano”, de „Cornelio Silla”
en de „Paolo Emilio”, waarvan de bouw was stilgelegd. Deze zouden tezamen een vermogen
ontwikkelen van 140.000 apk. en de snelheid doen toenemen tot 30/31 mijl. Vijftig vliegtuigen
zouden aan boord kunnen worden genomen.

Duitsland
De Duitsers maakten gedurende de oorlog vele plannen. Hun enige vliegkampschip, de „Graf
Zeppelin”, dat in december 1938 al van stapel was gelopen, werd evenwel niet afgebouwd,
hetgeen voornamelijk moet worden geweten aan het feit, dat er geen vliegtuigen waren, waarmede men het schip kon uitrusten.
Gedurende de oorlog werden nog plannen gemaakt de mailboten „Europa” (49.746 r.t.b.),
„Gneisenau” (18.160 r.t.b.) en „Potsdam’ (17.528 r.t.b.) alle van de Norddeutscher Lloyd, tot
hulpvliegkampschip om te bouwen. Eerstgenoemde zou kunnen worden uitgerust met 18
bommenwerpers en 24 jachtvliegtuigen, de beide andere met 8 bommenwerpers en 12 jachtvliegtuigen. Later werden ook nog plannen gemaakt de zich in Bordeaux bevindende mailboot
„De Grasse” (18.435 r.t.b.) van de Compagnie Générale Transatlantique om te bouwen, doch
ook deze plannen werden nimmer uitgevoerd, evenmin als die, om enkele zware kruisers te
verbouwen. Gebrek aan materieel en personeel en de overbelasting van de reeds op volle
kracht draaiende werven, maakten, dat al deze plannen nimmer verder kwamen dan de
papieren status.
De koopvaardijvloot heeft dus, wat de vliegkampschepen betreft, een zeer groot aandeel gehad
in de snelle levering van hulpvliegkampschepen. Maar, niet alleen op dit gebied, ook als hulp-

kruiser, als hulpmijnenlegger, als troepentransportschip, als moederschip en voor vele andere
doeleinden werd het koopvaardijschip gebruikt. Dat was reeds zo in de beide oorlogen, die
achter ons liggen. Mocht in de toekomst nog eens een conflict uitbreken — wat God verhoede
— dan zal er opnieuw een grote wissel worden getrokken op het haast onuitputtelijke reservoir,
dat de koopvaardij vormt.

