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Deel 3

De zeelieden
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Nederlanders op de koopvaardijvloot

Het was een bonte mengelmoes die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse 
koopvaardijvloot bevolkte: Nederlanders, Antillianen, Surinamers, Javanen, Chinezen en leden 
van volkeren in het toenmalige Brits-Indië, zoals Laskaren. Dat verschijnsel is echter van alle 
tijden. De Nederlandse koopvaardijvloot is eeuwenlang met vooral buitenlanders bemand ge-
weest. Rond 1640 telde de vloot (inclusief VOC, Marine, visserij en walvisvaart) ongeveer 46.000 
opvarenden. Daarvan kan echter niet worden vastgesteld in welke mate men ingezetene van de 
Republiek was. Directe aanleiding tot de aanwezigheid van buitenlanders was het tekort aan 
Nederlandse bemanningsleden, veroorzaakt door de enorme expansie die de scheepvaart rond 
1600 doormaakte met de uitbreiding van de vaart in en naar de Europese en buiten-Europese 
wateren, de opkomst van de walvisvaart en het directe contact met de Indische archipel. (Die 
expansie leidde, wat de vaart op de buiten-Europese wateren betreft, tot een verzameling van 
elkaar heftig beconcurrerende maatschappijen, uitmondend in de oprichting van de Verenigde 
Oostindische Compagnie in 1602.)
Onder de bevolking van de Nederlandse kust, vanouds de belangrijkste leverancier van scheeps-
volk, trad in dezelfde tijd echter een terugloop op vanwege de trek naar de grote steden. Daarom 
moesten de arbeidskrachten elders worden gezocht.1 Die behoefte aan buitenlandse beman-
ningsleden heeft honderden jaren achtereen voortgeduurd en bestaat in feite nog. De parle-
mentaire enquêtecommissie die in het derde kwart van de negentiende eeuw de toestand op 
de Nederlandse koopvaardijvloot onderzocht rapporteerde in 1875: ‘De kapiteins en scheepsof-
ficieren zijn in den regel Nederlanders; de verdere bemanning bestaat voor een goed deel uit 
vreemdelingen, vooral op de grote vaart meermalen een zamengeraapt volk, na elke reis door 
ander vervangen’.2    
Het totale aantal manschappen dat op de Nederlandse vloot voer bleef lange tijd onduidelijk. De 
eerdergenoemde parlementaire enquêtecommissie hierover: ‘De sterkte der bemanning van de 
Nederlandse koopvaardijvloot kan niet met juistheid worden bepaald’. Wel constateerde men dat 
er minder schepelingen waren dan voorheen: ‘Vroeger waren onze schepen zwaarder bemand 
dan de meeste vreemde; in de laatste jaren is dat veel verminderd’.3 Het aantal rederijen bleek in 
het peiljaar beter ‘telbaar’, want daar rapporteerde de commissie over: ‘Het aantal rederijen is in 
de laatste jaren zeer verminderd en tusschen 1859 en 1874 van 1190 tot 662 teruggegaan’.4

Kort na 1900 telde de Nederlandse Grote Handelsvaart ongeveer 10.000 opvarenden. Aan de voor-
avond van de Eerste Wereldoorlog was dat aantal gegroeid tot bijna 15.000, waarvan 65 procent 
van Europese herkomst was.5 In de crisisjaren van de twintigste eeuw vond wederom een inven-
tarisatie plaats. Daarbij bleek dat er in 1931 nog 58 Nederlandse scheepvaartondernemingen 
waren. Het varend personeel op de Nederlandse vloot bedroeg op 1 oktober 1929, 1930 en 1931 
respectievelijk 25.325, 24.451 en 20.912 personen.6

  1 Van der Woude. Het Noorderkwartier. 395
  2 Enquête omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot ���� - ����. 6.
  3 Ibidem.
  4 Ibidem. 7.
  5 Teitler. Zeevarenden. 100.
  6 Directie van den Arbeid. De crisisinvloed op het bedrijfsleven. 140.
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Tabel ��
Aantallen beoefenaren nautische beroepen in De Republiek/Nederland ���0 - ���0 �

  Koopvaardij	 VOC	 Marine	 Visserij	 	 Walvisvaart

1610 21.500 2.000 3.000  6.500  -------
1630 - 1640 25.500 4.000 8.000  7.000  1.500
1680 22.500 8.500 3.500  6.500  9.000
1725 22.000 11.000 3.500  4.000  9.000
1770 21.000 11.500 2.000  4.000  6.000
1825 17.000 ------- 5.000  2.000     100
1900 10.000 ------- 7.800  22.500 d)  -------
1914 15.000 ------- 7.500  11.750 e)  -------
1930 24.450 ------- 7.600  11.595 e)  -------
1940 31.900 ------- 14.000 b) 10.480 e)  --------
ter vergelijking:
2003 17.000 a) ------- 13.331 c)    2.314 f)  -------

Overige bronnen:
a) Overduin. Eeuwfeest Federatie van Werknemers in de Zeevaart. 
b) Bosscher. Bezuiniging en oorlog ���� - ����. 110. Het aangegeven aantal is een schatting van Bos-
scher en inclusief de reservisten die in verband met de oorlogssituatie in dit jaar werden opge-
roepen
c) www.nrc.nl/lab/profiel/krijgsmacht 
d) Loomeijer. De Nederlandse visserij. ��00 - ����. 11
e) afgeleid uit: Hildebrandt. De Nederlandse Visserij. pp. X-4, X-5, X-20, X-31, X-40, X-48, X-70, X-75, 
X-87. De enorme toename tussen 1825 en 1900 is te verklaren uit de snelle ontwikkeling der tech-
niek in die periode, die het mogelijk maakte dat er niet meer alleen langs de kust, maar ook op 
volle zee met grote schepen, waaronder loggers, kon worden gevist
f) www.minlnv.nl/thema/visserij

De Nederlandse koopvaardijvloot telde in 2005 768 schepen en bood werk aan bijna 20.000 op-
varenden. Slechts 4.579 functies aan boord werden vervuld door Nederlandse zeelieden en sta-
giaires. Dat schreven minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Mark 
Rutte van Onderwijs in mei 2006 aan de Tweede Kamer. Het werk aan boord van schepen onder 
Nederlandse vlag wordt door steeds meer buitenlandse officieren en matrozen verricht. In 2003 
monsterden 176 stuurlieden en scheepswerktuigkundigen uit andere EU-landen op Nederlandse 
schepen aan. Anno 2005 vervulden 805 andere Europeanen (en 1.142 officieren van buiten de 
EU) deze functies. De gezellen en het personeel van de civiele dienst komen voornamelijk uit 
landen buiten de EU: de Filippijnen, Indonesië en andere Aziatische landen. In 2005 voeren op de 
Nederlandse vloot 12.933 niet-Europese gezellen en personeel in de civiele dienst. In 2003 waren 
dat er nog 10.641. 
Volgens Peijs en Rutte zijn er verschillende oorzaken voor het dalende aantal Nederlandse zee-
varenden. Vooral jonge zeelieden verruilen het zeeleven vroegtijdig voor werk aan de wal. Ook 

  7  De cijfers tot en met 1825 zijn gebaseerd op: Van Royen. Het varend volk. op: www.nationaalarchief.nl/sont/hetvarendvolk. De cijfers 
waarbij geen verwijzing naar een bron staat aangegeven zijn afkomstig uit de tekst waar ze nader worden gedocumenteerd.
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gaan er thans meer zeelieden met pensioen dan er jongere opvarenden bijkomen. Dat relatief 
weinig jongeren voor een carrière bij de koopvaardij kiezen komt volgens de bewindslieden ook 
vanwege de te geringe belangstelling voor technische opleidingen in zijn algemeenheid en een 
zeevaartopleiding in het bijzonder.8

  8  Overduin. Bemanning Nederlandse vloot steeds exotischer.
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De vloot voor en na de Tweede 
Wereldoorlog

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak waren op de 843 Nederlandse schepen die zich buitengaats 
bevonden 31.900 opvarenden aanwezig, waarvan circa 12.500 uit Nederland afkomstig waren.9 
Niet alle Nederlandse schepen waren op dat moment echter op zee of in het buitenland. In totaal 
telde de Nederlandse vloot ten tijde van het uitbreken van de oorlog 1.102 schepen, zodat er dus 
259 in hun thuishaven of op een werf lagen, waardoor ruim 5.000 bemanningsleden gedurende 
de oorlog noodgedwongen binnenslands verbleven.10 Ook was nog een honderdtal schepen in 
aanbouw. Die vielen, evenals de binnen liggende schepen, in handen van de Duitse bezetter.
Direct na de Tweede Wereldoorlog maakte, zoals in de meeste economische sectoren het geval 
was, ook de koopvaardij een grote opbloei door. Rondom 1950 telden de Grote en de Kleine Han-
delsvaart samen ongeveer 30.000 opvarenden. Nog eens 6.000 Nederlanders voeren op buiten-
landse schepen, waarvan 4.000 op Noorse. In 1960 en 1961 bedroeg het aantal zeevarenden in 
ons land, inclusief buitenlandse opvarenden, 51.000, een aantal dat vijf jaar later echter al weer 
gedaald was tot 40.000.11 Het was in deze jaren dat de rederijen die zich toelegden op de pas-
sagiersvaart de concurrentie van het vliegtuig begonnen te voelen. In 1974 voeren bijna 10.000 
Nederlanders op de Grote en 3.300 op de Kleine Handelsvaart.12 Deze drastische afname werd 
veroorzaakt door het feit dat Nederland op dat moment bijna geen grote passagiersschepen meer 
kende, direct gevolg van de concurrentie ten gevolge van de transatlantische lijnen van de lucht-
vaartmaatschappijen. Ook het feit dat door de technische vooruitgang steeds minder beman-
ningsleden op de schepen nodig waren, speelde een rol.
De Koninklijke Marine telde in 1876 bijna 800 officieren en ruim 7.000 onderofficieren en schepe-
lingen. Ten opzichte van die cijfers was in het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw in 
de totale personeelsbezetting van de marine slechts weinig veranderd. Er waren toen 7.600 per-
soneelsleden bij het wapen werkzaam.13 De belangrijkste eenheden van de Nederlandse oorlogs-
vloot bevonden zich op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Nederlands-Indië.14 
Van het gedeelte van de vloot dat zich op 10 mei 1940 in Nederland bevond, wisten enkele sche-
pen naar Engeland te ontsnappen, waaronder een kruiser en een drietal onderzeeboten.15 Enkele 
duizenden Nederlandse marinemensen maakten zo de Tweede Wereldoorlog op zee mee.
De meeste Nederlandse vissersvaartuigen vielen in de meidagen van 1940 in Duitse handen. Zij 
waren vanwege de oorlogsdreiging en het mijnengevaar op zee niet uitgevaren. Wel bevond zich 
een aantal (grotere) trawlers buitengaats, op meer dan een etmaal varen van de thuishaven. Van 
deze vaartuigen wisten er 26 Engeland te bereiken. In de eerste dagen van de oorlog volgden nog 
elf trawlers, alsmede een logger. Van de in de havens liggende kleinere vissersvaartuigen bereik-
ten er twaalf Engeland, afgeladen met vluchtelingen.16 In totaal waren ongeveer 200 visserlui aan 
boord van deze vaartuigen.

  9  Ruim driekwart van de Nederlandse handelsvloot bleef uit handen van de vijand. Het betrof 465 schepen voor de grote vaart, 182 
voor de korte vaart, 109 kustvaarders, 49 zeesleepboten en 38 grote vissersvaartuigen. Bezemer. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij 
in de Tweede Wereldoorlog. 190.
10  Centraal Bureau voor de Statistiek. Historie verkeer en vervoer vanaf ��00. www.cbs.nl.
11  Oyevaar. De Nederlandsche koopvaardij  – ����. 4 - 9.
12  Teitler. 101.
13  Ibidem. 102.
14  Bezemer. Zij vochten op de zeven zeeën. 14.
15  Ibidem. 51.
16  Bezemer. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 190.
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Terschellingers op de vloot

Het aantal manschappen afkomstig van Terschelling dat gedurende de anderhalve eeuw vooraf-
gaand aan de Tweede Wereldoorlog als zeeman of in een ander nautisch beroep heeft gevaren, is 
af te leiden uit de gegevens die in het Bevolkingsregister zijn opgenomen.17 Voor dit onderzoek 
werd nagegaan welke aantallen Terschellinger mannen vanaf 1860 tot 1939 een nautisch beroep 
uitoefenden. Doel was, een antwoord te verkrijgen op de vraag in welke mate er in die periode 
vanaf Terschelling werd gevaren. Dat verschaft inzicht in de importantie van de nautische activi-
teiten vanaf het eiland en in de mate waarin men daar voor de verwerving van een inkomen van 
de vaart afhankelijk was. Er is voor 1860 als startjaar gekozen omdat toen de overgang van zeil-

vaart naar stoomvaart, eerst schoorvoetend 
maar binnen enkele jaren steeds sneller, 
een aanvang nam. Daarmee startte de mo-
derne en voor opvarenden, schip en lading 
ook veel veiliger koopvaardij. 
De Terschellinger zeevarenden hebben al-
tijd een aanzienlijk deel van de beroepsbe-
volking gevormd, zo blijkt uit de beroepen-
vermeldingen in het Bevolkingsregister. Tot 
1910 verdiende nagenoeg de helft van de 
mannelijke beroepsbevolking van Terschel-
ling zijn inkomen op zee (zie Tabel 15). Na 
dat jaar nam het aantal zeevarende Ter-
schellinger mannen geleidelijk af. In 2002 
bedroeg het aantal zeevarenden op het 
eiland nog geen tien procent meer van de 
beroepsbevolking.18 Oorzaken zijn de mi-
gratie van zeemansgezinnen naar de grote 
havensteden in het westen van het land in 
de eerste decennia van de twintigste eeuw 
(men wilde het liefst zo dicht mogelijk bij 
de plaats wonen waar de rederij was geves-
tigd om niet meer de lange reis van en naar 
Terschelling te hoeven maken) en de afne-
mende noodzaak voor Terschellinger man-
nen om te gaan varen, gevolg van de ontslui-
ting van het eiland en de grote vlucht die de 
recreatie op het eiland nam, met name in 
de naoorlogse jaren.  
De in Tabel �� genoemde aantallen hebben 
betrekking op alle mannen die van 1860 - 

17  Geraadpleegd werden: Bevolkingsregister gemeente Terschelling 1850 (4 delen), 1860 - 1880 (7 delen), 1880 - 1890 (6 delen), 1890 
- 1910 (6 delen), 1910 - 1933 (10 delen) en 1933 - 1939 (9 delen), alle aanwezig in het Gemeentearchief Terschelling.
18  Fryslân yn sifers. 2002.

Groep van Terschelling afkomstige zeelieden op het ss 
‘Willy’ (’t Behouden Huys)
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1939 een nautisch beroep uitoefenden en dus regelmatig voeren. Het gaat daarbij zowel om 
zeevarenden op Grote en Kleine Vaart als om beurt- en binnenschippers en hun personeel, per-
soneel van loods-, betonnings- en veerdiensten, vissers en personeel van de Koninklijke Marine. 
Voorzover dat te berekenen was, is in procenten ook het aandeel van Terschellinger zeelieden in 
de opvarenden op de totale vloot tot uitdrukking gebracht. De gevonden cijfers zijn weliswaar 
gering, waarbij echter wel moet worden bedacht dat de eilandbevolking destijds tussen de 3.000 
en 4.000 zielen telde. Zo bedroeg die in 1910 3.978 zielen, en toch telde het eiland een dermate 
hoog aantal zeelieden dat dit goed was voor ruim 4,5 procent van alle opvarenden van de Neder-
landse vloot!

Tabel ��
Aantallen zeevarenden op Terschelling ���0 - ����

Peiljaar	 Aantal	zeevarenden	 Aandeel	beroepsbevolking	(%)	 		Aandeel	vloot	(%)
1860  233      47,94    *** 
1880  326      49,32    ***
1890  363      49,32    3,63
1910  682      50,22    4,54
1933  467      35,25    1,91
1939  238      24,24    1,94

***: niet na te gaan wegens gebrek aan voldoende gegevens

In Tabel �� zijn de aantallen beoefenaren van de verschillende nautische beroepen op Terschelling 
over de periode 1860 - 1939 nader aangegeven. 

Tabel ��
Nautische beroepen op Terschelling ���0 - ����

Peiljaar	 	 	 	 1860	 1880	 1890	 1910	 1933	 1939
Beroep
Zeeman*)   156 251 250 246 161 89
Gezagvoerder   - - 6 8 2 3
Stuurman   - - 1 10 66 40
Stuurmansleerling  - - - - 1 -
Machinist   - 2 4 19 42 27
Motordrijver   - - - - - 2
Marconist   - - - - 3 2
Bootsman   - - - - - 1
Scheepstimmerman  - - 13 8 3 2
Matroos    - - - 22 15 8
Lichtmatroos   - - - - 1 -
Dekjongen   - - - 1 -  -
Stoker    - - 1 7 14 8
Tremmer   - - - - 1 1
Hofmeester   - - - 2 1 1
Kok    1 - - - - 2
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Bediende   - - - - 1 -
Schipper    17 32 40 68 21 9
Schippersknecht   4 11 3 11 2 -
Loods    36 10 20 27 14 4
Hulploods   1 - - 2 - -
Loodsleerling   6 14 4 18 7 1
Loodsschipper   5 1 5 13 6 1
Loodsmatroos   - - - 5 19 4
Loodskok   - - - - 1 -
Beurtschipper   - - - - 3 4
Postschipper   1 1 1 - - -
Kapitein Postboot   - - - - 1 -
Stuurman Postboot  - - - 1 - -                    
Matroos Postboot   - - - - 2 -
Kapitein Sleepboot  - - - - 4 4
Stuurman Sleepboot  - - - - 1 -
Matroos Sleepboot  - - - - 1 -
Schipper Reddingboot  - - - - 1 1
Stuurman Reddingboot  - - - - 1 1
Visser    5 4 13 210**) 69 22
Vissersknecht   - - - 2 - -
Schelpenvisser   - - 2 2 2 -
Personeel Kon. Marine  - - - - 1 -
Personeel Betonningsdienst 1 - - - - 1

Totaal:	 	 	 	 233	 326	 363	 682	 467	 238

*) In de boeken van de Bevolkingsregisters staan deze zeelieden als zodanig omschreven, waar-
door het onduidelijk is in welke functie ze voeren. Ze hebben kennelijk kortweg ‘zeeman’ als 
hun beroep opgegeven. Hoogstwaarschijnlijk betrof het echter matrozen of vertegenwoordigers 
van andere lagere rangen, aangezien een officier of onderofficier zich uit beroepstrots onder zijn 
rang zal hebben laten inschrijven, zo mag worden aangenomen.

**) Het hoge aantal vissers in dit peiljaar valt te verklaren uit de talrijke Terschellingers die toen 
op Nederlandse of Duitse haringloggers voeren. In deel � bleek, dat dit om circa 300 mannen ging. 
Een deel daarvan zal zich hebben uitgeschreven naar de gemeente van waaruit hun schip ope-
reerde. In eerdere perioden waren de aantallen vissers in vergelijking met die in de jaren 1890 - 
1910 erg laag. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat het beroep van visser vaak nevenactiviteiten 
naast het eigenlijke beroep betrof. Wie echter op een logger voer, was daar honderd procent van 
zijn tijd mee bezig zodat het hier specifiek om het hoofdberoep van de ingeschrevene ging.
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Risico’s op zee
Vooral ten tijde van de zeilvaart was varen niet zonder risico’s. Tijdens storm was schipbreuk 
niet denkbeeldig, al of niet ten gevolge van stranding. Zo zijn voor de kust van Terschelling in 
de Terschellinger Gronden in de loop der tijden honderden, misschien wel duizenden schepen 
gestrand en vervolgens door de zee uit elkaar geslagen en gezonken. Hoeveel mensen daarbij het 
leven hebben verloren is niet precies na te gaan, aangezien er niet altijd goed aantekening van is 
gehouden. Het Comité Zeeliedenherdenking ����, dat elk jaar een Zeeliedenherdenking organiseert 
bij het in 1994 bij het Groene Strand geplaatste monument, gaat er vanuit dat door de eeuwen 
heen meer dan 1.000 Terschellinger zeelieden bij het uitoefenen van hun beroep om het leven 
zijn gekomen, niet alleen rond Terschelling, maar ook in den vreemde. Maar niet alleen schip-
breuk eiste in vroeger dagen mensenlevens. Tal van ongelukken waren denkbaar: van overboord 
slaan tot een val uit één van de hoge masten van de schepen. Daarnaast eisten in het pre-vaccina-
tietijdperk tropische ziekten een hoge tol onder zeelieden. 
In de Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente werd nagegaan in welke mate tussen 
1850 en 1939 Terschellinger zeelieden om het leven kwamen ten gevolge van stranding, ongeval-
len en ziektes. Tabel 17 geeft daar inzicht in. Opvallend daarbij is dat de Eerste Wereldoorlog niet 
opvallend meer Terschellinger levens eiste dan in vredestijd. Anders was dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, die in dit overzicht buiten beschouwing is gelaten.

Tabel ��
Tijdens vaart omgekomen Terschellinger zeelieden ���0 - ������

1850 4 
1851 5
1852 8
1853 7
1854 11
1855 4
1856 9 
1857 7
1858 6
1859 11 
1860 8
1861 4
1862 2
1863 1 
1864 2 
1865 – 
1866 – 
1867 8 
1868 9
1869 13
1870 – 
1871 1
1872 3 

19  Cijfers afkomstig uit: Registers van de Burgerlijke Stand Gemeente Terschelling 1831 - 1855, 1856 - 1870, 1871 - 1890, 1891 - 1905, 
1906 - 1920, 1921 - 1935, 1936 - 1950, alsmede dossier ‘Overlijden van Terschellingers op zee 1871 - 1900’, inv. nr. BIBB 75/2, ds. 25; dossier 
‘Vermiste Terschellingers’, inv. nr. 824/84, ds. 31, stuk 280 tot en met 291. Alle aanwezig in het Gemeentearchief Terschelling.

1918 -
1919 2
1920 1
1921 -
1922 1
1923 1
1924 -
1925 15
1926 3
1927 1
1928 1
1929 1
1930 -
1931 1
1932 2
1933 -
1934 -
1935 1
1936 -
1937 1
1938 1
1939 1
Totaal:	 266

1895 -
1896 3
1897 2
1898 1
1899 2
1900 1
1901 -
1902 2
1903 2
1904 -
1905 2
1906 4
1907 1
1908 -
1909 -
1910 1
1911 8
1912 -
1913 2
1914 2
1915 5
1916 2
1917 -

1873 4 
1874 5
1875 2
1876 6 
1877 2
1878 3
1879 1 
1880 12
1881 5
1882 1
1883 – 
1884 – 
1885 5 
1886 – 
1887 2
1888 6 
1889 – 
1890 4
1891 3 
1892 2
1893 3
1894 4
1895 - 
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De Nederlandse koopvaardijvloot tijdens 
de Tweede Wereldoorlog

De geschiedenis van de Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog is elders op we-
tenschappelijk niveau zeer nauwkeurig in beeld gebracht. Ook verscheen een aantal algemene 
overzichtswerken die een beschrijving bieden van de gebeurtenissen rond vloot en opvarenden 
gedurende de oorlog, alsmede persoonlijke getuigenissen van koopvaardijmensen uit die peri-
ode en publicaties die ingaan op de lotgevallen van zeelieden afkomstig uit bepaalde regio’s of 
plaatsen en op die van afzonderlijke schepen. Over de rol van de kustvaart in oorlogstijd ver-
schenen eveneens enkele publicaties, net als over die van de Koninklijke Marine. Reden waarom 
op deze plaats van een beschrijving van de lotgevallen van de vloot in oorlogstijd is afgezien en 
wordt volstaan met een beknopt overzicht van de rol der Nederlandse vloot in die periode en een 
korte beschrijving van het verloop van de strijd op zee.
Toch is, ondanks het hoge niveau der verschenen werken, de kanttekening op zijn plaats dat 
vergeleken met de geschiedschrijving over andere aspecten van de oorlog, in de Nederlandse oor-
logsliteratuur slechts op beperkte schaal aandacht wordt geschonken aan rol en lotgevallen van 
de koopvaardijvloot en zijn opvarenden gedurende de oorlogsjaren. De oorzaken daarvan zijn 
terug te voeren op de geringe publieke belangstelling die hier gedurende de naoorlogse jaren 
voor bestond en die met het verstrijken van de tijd bepaald niet is toegenomen.

De verrichtingen van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog kunnen in 
drie periodes worden ingedeeld: 20 

-    3 september 1939 tot 10 mei 1940, ook wel de schemeroorlog genoemd
- 10 mei 1940 tot 8 december 1941, nadat de Verenigde Staten door de val van Pearl Harbour 
 bij de oorlog betrokken raakten
- 8 december 1941 tot 15 augustus 1945, nadat Japan had gecapituleerd. Het was gedurende  
 deze periode, waarbij behalve de Verenigde Staten ook Oost-Azië bij de oorlog betrokken was,  
 dat die op wereldschaal woedde

 Ook zijn er drie fronten waarop, globaal gezien, de oorlog op zee werd gevoerd. De Neder-
 landse vloot was op alle drie de fronten actief.
- De Slag om de Atlantische Oceaan21

- De Slag om de Middellandse Zee
- De Slag om het Oost-Indisch en Oost-Aziatisch zeegebied

 Eveneens werden materieel en manschappen, alweer globaal gezien, via drie routes onder  
 andere door de Nederlandse vloot vervoerd:
- Van Amerika naar Engeland
- Van Nederlands-Indië (tot de Japanse inval) en Australië naar West-Azië en Afrika
- Van Amerika en Engeland naar de Middellandse Zee en verder naar onder meer Kaap De   
 Goede Hoop, waarbij de konvooihaven Freetown in Sierra Leone van groot strategisch belang was

20  Specificatie periodes, fronten en routes gebaseerd op: Zuidhoek. Varen voor de Vrijheid.. Dl. 5, 28 en dl. 6, 38.
21  Voor de Terschellinger zeelieden was de Atlantische Oceaan het meest risicovolle vaargebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van 
de 30 Terschellingers die door oorlogsgeweld op zee omkwamen stierven in dat vaargebied 16 zeelieden, op de Noordzee vier, in Neder-
land drie, in Britse wateren twee en in Indische wateren vijf.
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De ‘Athenia’ nadat zij was getorpedeerd door de U 30 (Imperial War Museum, Londen)

Verloop van de strijd op zee
Binnen een week na het uitbreken van de oorlog op 3 september 1939 hadden de Duitsers reeds 
veertien Britse koopvaardijschepen vernietigd, overeenkomend met 80.000 ton laadruimte. Het 
eerste Britse schip dat ten prooi viel aan een Duitse onderzeeboot was het grote passagiersschip 
‘Athenia’ (13.581 ton, Donaldson Atlantic Line Ltd.), dat reeds op 3 september werd getorpedeerd 
door de U 30 onder commando van de jonge ltz 1 F.J. Lemp. Op deze dag waren al 49 van de 57 
onderzeeboten waarover de Duitsers op dat moment beschikten operationeel en patrouilleerden 
in de wateren rond Groot-Brittannië. De U 30 bevond zich daarbij op circa 250 mijl westelijk van 
de Hebriden. Het is zinvol even stil te staan bij de vernietiging van de ‘Athenia’, gezien de inter-
nationale politieke ontwikkelingen gedurende deze eerste oorlogsdag.
Om 11:00 uur deze dag maakte de Britse minister van Marine, Winston Churchill, via een extra 
radio-uitzending van de BBC aan de bevolking bekend dat Duitsland geen gehoor had gegeven 
aan het Britse ultimatum om de vijandelijkheden tegen Polen te staken. Churchill: ‘Derhalve 
bevindt ons land zich thans in oorlog met Duitsland’. De zich rond Groot-Brittannië op hun 
posten bevindende U-boten ontvingen daarop het bevel van de leiding der Kriegsmarine dat de 
vijandelijkheden tegen Engeland ‘terstond’ moesten worden begonnen. ‘Uw acties, ook bij optre-
den tegen handelsschepen, in de eerste plaats echter verdedigend’.22 
Rond 19:30 uur rondde de ‘Athenia’, met aan boord 1.418 passagiers en bemanningsleden, de 
noordpunt van Ierland om westwaarts te koersen, op weg naar de Verenigde Staten. Onder de 
passagiers bevonden zich honderden Europeanen, velen van Joodse afkomst, die zich aan de 
overzijde van de Atlantische Oceaan in veiligheid wilden stellen. Nadat men de extra BBC-uit-
zending had beluisterd met de oorlogsverklaring van Churchill verzekerde kapitein James Cook 
passagiers en bemanning dat men op grond van het volkerenrecht geen aanvallen van onderzee-
boten had te duchten. 

22  Costello en Hughes. De slag om de Atlantische Oceaan. 44.
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Even na 19:30 uur werd commandant Lemp van de U 30 door de uitkijk van zijn boot gewaar-
schuwd dat er een groot schip aan de horizon was verschenen. Lemp hield het schip vanwege 
haar gevolgde zigzagkoers voor een hulpkruiser. Hij werd nog versterkt in die mening doordat de 
‘Athenia’ verduisterd voer en zich bovendien buiten de gebruikelijke scheepvaartroutes bevond. 
Lemp besloot het schip daarom aan te vallen. Na te zijn gedoken gaf hij om 19:43 uur het bevel 
een waaier torpedo’s af te vuren. Eén daarvan trof de ‘Athenia’ aan bakboord, waarop het schip 
vrijwel direct zware slagzij maakte. Tal van passagiers konden de reddingboten niet meer berei-
ken omdat hun hutdeuren waren ontzet en daardoor niet meer geopend konden worden. Na de 
torpedering kwam de U 30 boven water, waarop Lemp tot zijn schrik vaststelde dat hij geen hulp-
kruiser maar een passagiersschip had getroffen. Vertwijfeld probeerde hij met het boordkanon 
nog de antenne van de ‘Athenia’ weg te laten schieten opdat geen radioberichten konden worden 
uitgezonden. Daarop liet Lemp duiken en voer hij weg, zonder een enkel initiatief te tonen om 
hulp te verlenen. De ramp met de ‘Athenia’ kostte aan 118 van de opvarenden het leven. De ove-
rige 1.300 konden door in de buurt varende schepen worden opgepikt. Men was getuige geweest 
van de eerste torpedering in wat de Tweede Wereldoorlog zou worden.23

Toen de Amerikaanse president Roosevelt in één van zijn via de radio uitgezonden ‘praatjes bij 
de haard’ aan de torpedering van de ‘Athenia’ refereerde, beval Hitler de Kriegsmarine om de 
onderzeeboten te waarschuwen geen passagiersschepen meer aan te vallen, ook niet wanneer ze 
in konvooi voeren. Vrachtschepen moesten echter zonder meer worden vernietigd. Eerlijkheids-
halve moet van de meeste U-bootcommandanten worden gezegd dat zij - althans in 1939 nog 
- hun slachtoffers doorgaans eerst waarschuwden, de opvarenden gelegenheid gaven van boord 
te gaan en na het tot zinken brengen van de schepen vaak hulp aan de schipbreukelingen boden 
in de vorm van voedsel, medicijnen, sigaretten, een oorlam en een opgave van de koers naar de 
dichtstbijzijnde kust.
Op 14 september sloegen de Britten voor de eerste maal terug toen zij erin slaagden de U 39 
te vernietigen. Drie dagen later werd die onderzeeër op dramatische wijze gewroken door de 
U 29, die het Britse vliegdekschip ‘Courageous’ torpedeerde, waarbij 518 mensen om het leven 
kwamen.
In de laatste maanden van 1939 liepen in Engeland in hoog tempo escorteschepen van stapel om 
de kwetsbare koopvaardijvloot te beschermen. Op 10 oktober namen Duitse troepen Warschau 
in. Ltz 1 G. Prien wist met zijn U 47 op brutale wijze door te dringen tot de Britse vlootbasis in het 
zwaarbewaakte Scapa Flow (bij de Orkney Eilanden) en het slagschip ‘Royal Oak’ te vernietigen. 
Dit betekende een zware slag voor het moreel van de bevolking in Engeland, aangezien algemeen 
werd verondersteld dat de basis in Scapa Flow onneembaar was.

Intussen werd ook in Nederland alles in het werk gesteld om de koopvaardijvloot zo goed mo-
gelijk onder de oorlogsomstandigheden te kunnen laten functioneren. De Britse vloot werd tot 
opluchting van de bemanningsleden bewapend. De Duitsers gingen bij gebrek aan voldoende 
onderzeeboten over tot een mijnenoffensief in de Britse kustwateren, hetgeen aan Nederlandse 
zijde leidde tot de ondergang van onder andere het passagiersschip ‘Simon Bolivar’ van de KNSM 

23  De Duitse marineleiding kon het bericht dat de ‘Athenia’ door een Duitse onderzeeboot zou zijn getorpedeerd, aanvankelijk niet 
geloven. Men ontkende dan ook er iets mee te maken te hebben. De uitgevaardigde orders waren immers dermate strikt dat zij nauwe-
lijks verkeerd begrepen konden zijn. Enkele dagen later bleek echter dat er wel degelijk een U-boot in het spel was aangezien Lemp de 
torpedering na zijn thuiskomst op 7 september rapporteerde. Hij beriep zich op zijn argumenten bij het in zicht komen van het schip, 
waardoor hij meende met een hulpkruiser van doen te hebben. Hitler gaf de Kriegsmarine opdracht bij de aanvankelijke ontkenning te 
blijven. Men ging zelfs zover de op de ‘Athenia’ betrekking hebbende passages uit het logboek van de U 30 te verwijderen. Korte tijd later 
maakte Goebbels’ propaganda-apparaat bekend dat de ‘Athenia’ op last van Churchill door de Engelsen zelf was getorpedeerd. Toen wist 
men in Londen uiteraard genoeg. Pas na de oorlog kon aan Britse zijde de hele gang van zaken worden ontrafeld. Bezemer. Geschiedenis 
van de Nederlandse Koopvaardij. 76.
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hetgeen aan 80 mensen het leven kostte, waaronder veel kinderen. Evenals de ‘Athenia’ had de 
‘Simon Bolivar’ veel uit Europa vluchtende Joodse passagiers aan boord.
Toen een Duitse piloot in zijn ijver ook mijnen op een zandbank uitstrooide kregen de Britten 
één van deze projectielen in handen. Na demontage werd ontdekt dat het om magnetische exem-
plaren ging. Koortsachtig werden de koopvaardijschepen daarop voorzien van een zogenoemde 
degaussing-installatie. Daarmee kon het magnetisch veld dat elk schip uitstraalt en waar deze 
mijnen op reageren, worden opgeheven. Escorteschepen werden uitgerust met een Asdic-peilin-
richting om onderzeeërs te kunnen opsporen.
Deze in allerijl getroffen maatregelen leidden echter niet tot opzienbare resultaten. In december 
1939 had Engeland reeds 150 koopvaardijschepen verloren, wat overeen kwam met twee pro-
cent van de vooroorlogse sterkte. Begin april 1940 bezette Duitsland Noorwegen en Denemarken. 
Churchill nam op 10 mei de plaats van de onbekwaam geachte Chamberlain als prime minister 
in, juist op de dag dat Duitsland het neutrale Nederland binnenviel. De nieuwe Britse regerings-
leider stuurde de ene smeekbede na de andere naar de Verenigde Staten voor de levering van 
wapens. De snelheid en durf waarmee de Duitsers optrokken leidden aan de overkant van de 
Atlantische Oceaan wel tot de nodige ongerustheid, maar tot Amerikaanse wapenleveranties 
aan Engeland kwam het nog niet. In 1939 hadden de Verenigde Staten immers besloten tot een 
politiek van strikte neutraliteit.
Op de oceanen braken voor de Duitse onderzeeboten de door hun commandanten alom ge-
roemde Glückliche Zeite aan. Het ene na het andere koopvaardijschip werd tot zinken gebracht en 
honderden zeelieden en passagiers vonden de dood door verdrinking of verbranding. De geal-
lieerden slaagden er maar niet in de codes te ontcijferen waarin het Duitse opperbevel contact 
met de U-boten onderhield. De Duitsers hadden daarentegen het voordeel dat ze in staat waren 
een groot gedeelte van het geallieerde radiocontact te kunnen begrijpen. Op 15 mei 1940 deed 
Churchill aan Roosevelt het wanhopige verzoek veertig tot vijftig verouderde torpedobootjagers 
aan de Britse marine af te staan om het tekort aan escorteschepen te verminderen. Daarnaast 
vroeg de Britse leider nog eens om enkele honderden vliegtuigen van het nieuwste type, lucht-
afweergeschut en munitie. 
Churchills vraag had tenminste als resultaat dat de Amerikanen hun eigen precaire positie meer 
in het oog begonnen te houden. Want inmiddels was het hen duidelijk geworden dat ook vanuit 
Japan de nodige dreiging viel te verwachten. De Amerikaanse strijdkrachten werden dan ook met 
spoed versterkt en de wapenindustrie uitgebreid. Terwijl Churchill aan president Roosevelt liet 
weten dat Engeland nimmer zou capituleren, moesten door de Duitsers in het nauw gebrachte 
Engelse en Franse troepen zich haastig terugtrekken uit Duinkerken. Met een geïmproviseerde 
vloot van 861 schepen en scheepjes, waaronder tal van Nederlandse, werden de militairen naar 
Engeland geëvacueerd. Op 31 mei 1940 meldde Churchill aan Roosevelt dat de sterkte aan tor-
pedobootjagers in Engeland ‘wanhopig’ was. Intussen trokken Duitse troepen zegevierend Parijs 
binnen.
In Engeland werd de werving van bemanningsleden voor de koopvaardijvloot in versneld tempo 
aangepakt. Nu bevoorrading vanuit West-Europa niet meer mogelijk was moest dat vanaf de over-
zijde der Atlantische Oceaan of nog verder weg gebeuren. Dit vereiste een verhoogde inzet van 
mensen en materieel. Schepen die allang gesloopt hadden moeten worden voeren toch weer uit. 
De oceanen werden het toneel van grote slachtingen. Grote groepen U-boten verenigden zich tot 
de zogenaamde wolvenhorden (wolfpacks) om zoveel mogelijk vijandelijke schepen tot zinken te 
kunnen brengen. Na de aanhoudende Britse verzoeken om wapenleveranties werd in de Verenig-
de Staten de gehele wapenindustrie onder regeringscontrole gebracht. Toen Churchill de Battle 
of the Atlantic proclameerde werd in eerste instantie de Engelse onderzeebootbestrijdingsdienst 
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verbeterd. In de zomer van 1940 gaf Hitler bevel Engelse steden te bombarderen.
Op 3 mei 1941 wisten de Britten zich meester te maken van de U 110 onder commando van ltz 1 
Lemp, dezelfde officier die op 3 september 1939 de ‘Athenia’ tot zinken had gebracht. Ditmaal 
kwam hij om. Voordat de boot zonk, slaagden de Britten erin de Enigma-decoderingmachine 
buit te maken. Dat betekende een belangrijk winstpunt, waardoor de Duitsers al in de loop van 
1941 hun U-bootsuccessen terug zagen lopen. De Britten wisten nu immers de Duitse radiobe-
richten te ontcijferen en troffen op grond daarvan hun maatregelen. 
Op 27 augustus van dat jaar wist de Engelse marine een complete U-boot te kapen en droog te 
zetten, waarna deskundigen zich op rustige wijze een volledig beeld konden vormen van de 
operationele mogelijkheden van het vaartuig. Dat leidde tot een onmiddellijke wijziging van het 
ontstekingsmechanisme der Britse dieptebommen.

Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjet Unie aan. Churchill zegde de Russen volledige hulp toe. 
Nog in dezelfde zomer vertrok het eerste konvooi met oorlogsmateriaal via IJsland naar Rusland, 
het begin van de beruchte Moermansk-konvooien. Intussen waren ook de Amerikanen ongewild 
steeds verder bij de oorlog betrokken geraakt. In september 1941 nam de Amerikaanse marine de 
bescherming van de konvooiroutes tussen Newfoundland en IJsland ter hand en op 27 november 
van dat jaar kondigde Roosevelt verscherpte waakzaamheid af voor de vloot in de Pacific.
Toen Japanse vliegtuigen op 7 december 1941 de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbour op Hawaï 
bombardeerden raakte Amerika - eindelijk - direct en rechtstreeks betrokken in de oorlog, die 
nu dus op wereldschaal woedde. De Duitse onderzeeërs werden ondertussen steeds brutaler en 
opereerden zelfs tot onder de ogen van de badgasten op de Amerikaanse oostkust. Tot in het 
voorjaar van 1943 behielden de U-boten hun macht op zee. Met name de Amerikanen slaagden er 
echter in zóveel en zó snel schepen te bouwen (de veelbesproken Victory- en Libertyschepen) dat 

U-boot op patrouille (Imperial War Museum, Londen)
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de successen van de Kriegsmarine in de loop van dat jaar drastisch terugliepen. Op een bepaald 
moment was de productie aan nieuwe schepen groter dan de Duitsers konden vernietigen. Een 
absolute Amerikaanse topprestatie was een Liberty-schip dat in niet meer dan 4 dagen, 15 uren 
en 28 minuten na de kiellegging van stapel liep, een resultaat dat mede mogelijk werd gemaakt 
door de inzet van honderden vrouwelijke lassers.24 Op het hoogtepunt van het Liberty-program-
ma leverden de Amerikaanse werven drie schepen per dag af.25 Het duurde echter nog vele maan-
den voordat in Europa een keerpunt in de oorlog was bereikt. De Moermansk-konvooien die via 
de Noordelijke IJszee Rusland bevoorraadden en aanvankelijk nog door de Duitsers ongemoeid 
werden gelaten incasseerden begin 1943 zeer zware verliezen. Aan geallieerde kant werd er toen 
nog ernstig rekening mee gehouden dat men uiteindelijk de oorlog zou verliezen.
Maar dankzij een nieuwe vinding, de radar, kon eindelijk met de U-boten worden afgerekend. 
Eind april 1943 vertoonden de statistieken reeds een beslissende wending in het nadeel van de 
Kriegsmarine. De grootste afname in de aantallen vernietigde tonnages deed zich aan gealli-
eerde zijde voor bij schepen die in konvooiverband voeren. In april 1943 slaagden de geallieerden 
erin maar liefst 14 onderzeeboten te vernietigen, mede dankzij de steeds ruimere toepassing van 
radar. Tijdens een gevecht dat zes dagen duurde sloeg een Britse escortegroep in de eerste week 
van mei de aanvallen van veertig onderzeeërs af. Het bleek dat de U-boten zich totaal niet tegen 
de geallieerde radar konden verweren. Een eenmaal ontdekte onderzeeër was zo onherroepelijk 
ten dode opgeschreven. 

Op 24 mei 1943 verklaarde admiraal Karl Dönitz, hoofd van de Duitse onderzeedienst: ‘wij heb-
ben de slag om de Atlantische Oceaan verloren’.26 Duitsland probeerde koortsachtig nog een 
aantal ‘super’-onderzeeërs in de vaart te brengen, maar slaagde daar niet meer in. In juli 1943 
vielen de geallieerden Italië binnen, dat op 8 september capituleerde. Het zou nog tot juni 1944 
duren voor de geallieerde legers ook de Franse stranden betraden. Voor Hitlers Derde Rijk bete-
kende dit het begin van het einde. Op zee zou het echter nog jaren gevaarlijk blijven. Ook na de 
oorlog vielen er nog slachtoffers doordat schepen op mijnen liepen. De meeste zeelieden konden 
pas lang na de bevrijding huiswaarts keren. De vaarplicht voor Nederlandse zeelieden werd in 
februari 1946 opgeheven.

Nederlandse zeelieden tijdens de Tweede Wereldoorlog
Toen Nederland op 10 mei 1940 door Duitse troepen  werd overrompeld, bevond een groot deel 
van de vloot zich op zee of was in buitenlandse havens bezig te laden of te lossen. Deze schepen 
ontkwamen zo weliswaar aan inbeslagname door de bezetter maar konden uiteraard niet meer 
naar Nederland terugkeren. De opvarenden verbleven hierdoor noodgedwongen jarenlang in 
het buitenland waarvan de meeste tijd op zee, varend in geallieerde dienst, werd doorgebracht. 
In totaal betrof het 843 schepen, waarvan de bemanningen in alle denkbare opzichten aan het 
oorlogsgeweld werden bloot gesteld. Alle ruim 18.500 Nederlandse koopvaardijmensen (waarvan 
12.000 met de Nederlandse nationaliteit en 6.500 andere inwoners van het Koninkrijk) alsmede 
13.400 buitenlanders (meest Chinezen en inwoners van het Britse Gemenebest, zoals Laskaren), 
vervulden gedurende de oorlogsjaren op zee dan ook de rol van de frontsoldaat die op directe 
wijze met de vijand in contact kwam.27 Of men daar al dan niet toe bereid was, stond niet ter 

24  Oliemans. De Victory-schepen. 10.
25  Keegan. A history of Warfare. 314.
26  Costello en Hughes. 98.
27  Van der Peet. Eindrapport SOTO. 2
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discussie. Slechts een klein deel van de opvarenden der Nederlandse koopvaardij-, kustvaart- en 
vissersvloot die zich tijdens de bezetting buiten Nederland bevonden en onder de invloedssfeer 
vielen van de Nederlandse regering in Londen, circa 700 personen, deserteerde of onttrok zich 
op andere wijze aan de opgelegde plicht tot varen. De overigen deden wat door de regering en de 
rederijen van hen werd verwacht en vanaf de invoering van de vaarplicht ook geëist: varen.28

Bij de bevrijding van Nederland in mei 1945 bleek dat 3.376 op Nederlandse koopvaardijschepen 
varende zeelieden - 1.396 inwoners van het Koninkrijk en 1.980 uitheemsen, veelal eveneens met 
de Nederlandse nationaliteit - waren omgekomen.29 Het aantal door vijandelijke actie verloren 
gegane schepen bedroeg 421, overeenkomend met 1.513.814 brt laadvermogen, cijfers die nog 
moeten worden verhoogd met de Nederlandse schepen die in Duitse dienst verloren gingen: 104, 
overeenkomend met 178.954 brt laadvermogen. De totale verliezen van Nederlandse schepen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog bedroegen derhalve 525 schepen met 1.692.768 brt verloren ton-
nage.30 (Ter vergelijking: van de ruim 8.000 Britse schepen gingen er 2.426 met een totaal laadver-
mogen van 11.331.933 ton verloren, hetgeen aan ruim 30.000 zeelieden het leven kostte31).
Het aantal omgekomen zeelieden was in september 1945 bij de capitulatie van Japan opgelopen 
tot ruim 3.600, overeenkomend met bijna twintig procent van het totale aantal zeelieden met 
de Nederlandse nationaliteit dat tijdens de oorlogsjaren als zodanig actief was.32 Tot die na de 
bevrijding omgekomen Nederlandse zeelieden behoort een onbekend aantal dat in de periode 
mei-september 1945 omkwam toen hun schepen op nog niet geveegde mijnen liepen. Anderen 
verloren in die periode het leven in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië of tijdens 
dwangarbeid voor de Japanners.
Voor de rol van de koopvaardij en zijn opvarenden in oorlogstijd heeft steeds relatief weinig be-
langstelling bestaan. Daar waar traditioneel veel zeelieden woonachtig waren, zoals op de wad-
deneilanden, heeft dat tot de nodige verbittering geleid. Van de vele duizenden publicaties die 
in Nederland in boekvorm over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog verschenen, 
heeft tot nu toe slechts een dertigtal rechtstreeks betrekking op de lotgevallen van de Grote en 
Kleine Handelsvaart en hun opvarenden; zes op de Koninklijke Marine in oorlogstijd.33 De meest 
voor de hand liggende verklaring voor deze geringe belangstelling is, dat de strijd op zee zich 
op duizenden kilometers afstand van Nederlands grenzen afspeelde en daardoor voor de meeste 
mensen buiten hun directe gezichtsveld bleef en door het ontbreken van binding met de vloot 
ook niet onder hun aandacht viel. Tijdens de oorlog wist men niet wat zich op zee afspeelde 
en na de bevrijding werd de aandacht van het publiek door andere zaken getrokken. Alleen 
zij die verwanten of vrienden op zee hadden (gehad) of mensen die op een andere wijze bij de 
scheepvaart waren betrokken hadden ‘feeling’ met dit onderwerp. De gebeurtenissen in eigen 
land en vooral in de eigen leefomgeving trokken tijdens en na de oorlog uiteraard veel meer 
belangstelling. Daar kwam bij dat de zeelieden die na de oorlog huiswaarts keerden niet bepaald 
met hun doorgestane ervaringen te koop liepen, laat staan er - op enkele koopvaardijkapiteins 
na die vrijwel direct na de oorlog hun belevenissen te boek stelden - over publiceerden. ‘Bij mijn 
thuiskomst in 1945 realiseerde ik me dat de mensen in Holland een verschrikkelijke tijd hadden 
gehad onder de nazi’s. Men ging dood van de honger, werd naar Duitsland gestuurd om te wer-

28  Reeds in 1940 werd door de Nederlandse regering aan de zeelieden vaarplicht opgelegd. In 1942 werd deze maatregel verder ver-
scherpt.
29  Van der Peet. 2.
30  Kelder en Von Münching. Eerbetoon aan hen die nimmer in de thuishaven terugkeerden.
31  www.militaryhistoryonline.com/wwii/atlantic.
32  De Jong. Dl. 9, tweede helft. 762
33  Een check op de titelwoorden ‘Tweede Wereldoorlog’ in de Nederlandse Centrale Catalogus, die het boekenbestand van ruim 400 
Nederlandse bibliotheken weergeeft, levert 35.455 treffers op. www.picarta.nl.
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ken, gefolterd of naar de gevangenis gestuurd wegens anti-Duitse activiteiten. Joden werden naar 
concentratiekampen gedeporteerd waar ze werden uitgehongerd en in de gaskamers vergast. (…) 
Dus toen ik thuis kwam vond ik mijn verhaal niet meer zo speciaal’, schrijft oud-zeeman en oud-
Terschellinger Jacobus (Jack) Gorter, die in de oorlog meerdere schepen door vijandelijke actie 
verloor, in zijn memoires. Gorter was zelfs de enige overlevende van het ss ‘Sembilangan’, dat 
op 13 maart 1943 ten gevolge van torpedering ten onder ging. Zijn 86 scheepsmakkers kwamen 
allen om.34 
Vaak is het weer snel overgaan tot de orde van de dag door mensen die in de oorlog aan den 
lijve geweld hebben ondervonden, zoals deze zeelieden, uitgelegd als een gevolg van individuele 
verdringing of als een reactie op maatschappelijke druk in verband met de wederopbouw. Dit 
gedrag kan echter ook worden gezien als het toegeven aan het fundamentele verlangen om de 
draad weer op te pakken en daarmee de zekerheid van de leefwereld te herstellen.35

De na de oorlog teruggekeerde zeelieden hadden vrijwel allemaal teveel meegemaakt om daar in 
het openbaar spontaan mededelingen over te doen. Veelal bleef dat beperkt tot gesprekken met 
familieleden, vrienden en collega’s. De verhalen van zeelieden die wel trachtten over hun bele-
venissen te vertellen werden helaas maar al te vaak genegeerd of werden botweg niet geloofd. 
Oud-scheepstimmerman wijlen Lolke Johannes van der Wal, vader van de auteur, monsterde na 
de oorlog naar hij dacht definitief af en trad in dienst van een scheepswerf. Wanneer collega’s 
hem daar vroegen om over het varen in oorlogstijd te vertellen werd hij niet zelden voor leuge-
naar uitgemaakt.36 De heer Van der Wal monsterde in 1946 weer aan bij de KNSM, in wiens dienst 
hij van 1939 tot eind 1945 buitenslands was geweest, en werd in 1964 gepensioneerd. De meeste 
teruggekeerde zeelieden waren bovendien sterk van het leven thuis vervreemd. ‘Het feit dat het 
leven tijdens hun aanwezigheid was doorgegaan, had hen vervreemd van hun omgeving en was 
vaak een reden om opnieuw het ruime sop te kiezen’, schrijft onderzoeker Hinke Piersma in één 
van de publicaties van de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO).37

34  Gorter. Op veilige ree. 51 - 52.
35  Begemann. Hulp aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 24 - 25.
36  De heer W. Grobbe, Harlingen. Mondelinge mededeling, 2 augustus 2002.
37  Hinke Piersma. Mensenheugenis. 19

De tanker ‘Lucrecia’ (2.584 ton, Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij), geladen met stookolie, werd op 7 
juli 1940 door de U 34 getorpedeerd op 100 mijl van Kaap Land’s End. Het schip brak doormidden en zonk di-
rect. Het enige slachtoffer was de van Terschelling afkomstige kapitein Cornelis Smit (RAF Coastal Command)
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Toch was de rol die de koopvaardijvloot en daarmee de zeelieden tijdens de Tweede Wereld-
oorlog speelden in het geheel der geallieerde krachten niet gering, het naoorlogse gebrek aan 
belangstelling ten spijt. De koopvaardijvloot is door de eeuwen heen steeds van het grootste 
belang geweest voor Nederlands welvaart. Als logistiek bedrijf stond de vloot ten dienste van de 
nationale economie. Zo heeft de koopvaardij daar eeuwenlang als ‘gangmaker’ voor gefungeerd. 
Zonder de inzet van de vloot hadden nooit de grondstoffen kunnen worden aangevoerd waar-
mee Nederland zich gedurende lange tijd als koloniale wereldmacht heeft gehandhaafd. Zonder 
de inspanningen van de koopvaardij had het land zelfs nooit een bloeiperiode als de Renaissance 
gekend. Niet de regeringen beheerden de handel met de koloniën in Oost- en West-Indië, maar 
in feite de koopvaardijvloot. En nog steeds is de vloot van groot belang voor de Nederlandse 
economie.
Zo was het ook de koopvaardijvloot die gedurende de Tweede Wereldoorlog de grootste Ne-
derlandse bijdrage aan de geallieerde eindoverwinning heeft geleverd.38 Wanneer men deze 
bijdrage, die voornamelijk van logistieke aard was, afzet tegen hetgeen marine, landmacht, 
luchtmacht en verzet hebben verricht kan men tot geen andere conclusie komen dan dat die 
bijdrage zelfs groter is geweest dan wat deze laatste lichamen samen hebben bereikt. Voor de ge-
zamenlijke geallieerde partijen gold, dat de inzet van hun vloten ronduit onmisbaar is geweest 
om de uiteindelijke overwinning te behalen. ‘Men mag wel zeggen dat de verrichtingen van de 
gezamenlijke koopvaardijvloten der bondgenoten van essentiële betekenis zijn geweest voor de 
Geallieerde oorlogsvoering en voor een groot deel van de Geallieerde oorlogseconomie (en dus 
van de oorlogsproductie)’, aldus dr. L. de Jong.39 
Bevoorrading is het sleutelwoord voor het behalen van militair succes. ‘The success of military 
operations depends upon supplies; (…) to gain your objects you must feed’, schreef de Britse 
militair en politicus A.W. Wellington reeds aan het begin van de negentiende eeuw.40  ‘Simpel 
gezegd: de helden van de oorlog kunnen alleen schitteren als een goed functionerend logis-
tiek bedrijf hen daartoe in staat stelt’, constateert schrijver-zeeman Arne Zuidhoek.41 Behalve 
voor bevoorrading werden Nederlandse schepen ook ingezet voor puur militaire operaties, zo-
als deelname aan de verschillende geallieerde invasies die in 1942 plaatsvonden in het Middel-
landse Zeegebied. Zij deden daarbij dienst als troepentransportschepen waarbij ze in de voorste 
gevechtslinies verkeerden.
De inzet van Nederlandse zeelieden in de Tweede Wereldoorlog is voor de meeste van hen niet 
zonder gevolgen voor hun gezondheid gebleven. Sommigen liepen lichamelijk letsel op en tal-
lozen kampten in latere jaren met geestelijke schade ten gevolge van deze schokkende periode, 
waarin men op zee letterlijk dag en nacht in angst zat. Velen konden hun verhaal niet ‘kwijt’, 
zoals boven bleek, een gemis dat mede heeft bijgedragen aan het ontstaan van trauma’s opge-
lopen door de vaak gruwelijke gebeurtenissen. De problemen van de teruggekeerde zeelieden 
verschilden dan ook niet wezenlijk van die van marinepersoneel of van soldaten die aan het 
front hadden gevochten, want in feite hadden zij immers identieke ervaringen opgedaan. Men-
sen hebben geestelijk zwaar te lijden wanneer zij meer dan vijf jaar lang levensgevaar lopen en 
gedurende het grootste deel van deze periode in totale onzekerheid verkeren over hun verwan-
ten. Personeel van koopvaardij en Koninklijke Marine had tijdens de Tweede Wereldoorlog veel 
gemeen: niet alleen bevoeren zij dezelfde zeeën, zij liepen ook dezelfde risico’s en ondergingen 
dezelfde beproevingen. Maar de positie van het koopvaardijpersoneel was nog moeilijker dan die 

38  Von Münching. De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. 11.
39  De Jong. Dl. 9, tweede helft. 726.
40  Geciteerd door Keegan. 304.
41  Zuidhoek. Dl. 1. 4.
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van hun varende collega’s  bij de marine, meent De Jong: ‘in zoverre dat zij, hoewel gewikkeld in 
een onophoudelijk gevecht met een gevaarlijke en ingenieuze vijand, minder middelen hadden 
om zich te verdedigen’.  De zeeman besefte zeer goed dat hij tijdens elke reis opnieuw zijn leven 
op het spel zou zetten: ‘werd zijn schip tot zinken gebracht en bleef hij behouden, dan wist hij 
eerst recht wat het betekende, met de dood geconfronteerd te worden – en toch: er moest geva-
ren worden; in de regel bevond hij zich spoedig aan boord van een ander schip waarmee hij weer 
precies dezelfde gevaren ging trotseren’.42 

De verslagenheid onder de opvarenden van de vloot was groot nadat men in de meidagen van 
1940 van het binnenvallen van de Duitsers in Nederland op de hoogte was gebracht. Toen op 14 
mei het bericht volgde dat Nederland had gecapituleerd nam op de vloot dit algehele gevoel van 
onrust nog grotere proporties aan. Overal op de Nederlandse schepen heerste onrust en onzeker-
heid over het lot van familie en vrienden in het vaderland. Men vroeg zich af wat hun lot zou 
zijn en of en wanneer men elkaar ooit weer terug zou zien. Vooral uit Rotterdam en omgeving 
afkomstige zeelieden maakten zich die eerste oorlogsdagen grote zorgen over hun familie en 
vrienden vanwege het Duitse bombardement op die stad, naar aanleiding waarvan Nederland 
capituleerde.
Ondanks alle ellende die de oorlog bracht is voor de meeste Nederlandse zeelieden de langdu-
rige, gedwongen scheiding van wie hen lief en dierbaar waren de zwaarste beproeving geweest. 
‘Zien we ooit onze dierbaren terug? Afwachten is het enige dat er op zit, we moeten varen’, 
schreef de uit het Friese Wijnaldum afkomstige koopvaardijman Uilke Brolsma gedurende die 
eerste oorlogsdagen in zijn dagboek.43

Ook schriftelijk contact met hun familieleden en vrienden in Nederland hadden de zeelieden 
tijdens de oorlogsjaren nauwelijks, op een enkele via het Rode Kruis vanuit Groot-Brittannië 
verzonden brief na. Pas in de loop van de oorlog kon men deze Rode Kruis-brieven uitwisselen 
met verwanten in bezet Nederland. Er mocht echter alleen over privé-aangelegenheden worden 
geschreven. De Rode Kruis-brieven, die ten hoogste 25 woorden mochten bevatten, werden we-
derzijds zwaar gecensureerd en arriveerden meestal met maanden, soms zelfs met jaren vertra-
ging.44

Omgekeerd gold voor familieleden en vrienden in Nederland de bezorgdheid over hun verwan-
ten op zee. De onzekerheid over het lot van de zeelieden was aan het thuisfront misschien nog 
moeilijker te dragen, ook al omdat men niets kon doen en alleen maar passief de gebeurtenissen 
af kon wachten. De angst bij het thuisfront werd nog verder versterkt door de Duitse propaganda 
met allerlei, vaak valse berichten over grote hoeveelheden tot zinken gebrachte geallieerde sche-
pen en verdronken bemanningen. Niemand zal hebben vermoed dat het liefst vijf jaar (of nog 
langer in het geval van zeelieden die bij het uitbreken van de oorlog al enige tijd op zee waren) 
zou duren voor men weer met elkaar verenigd zou zijn. 
Dit alles had tot gevolg dat tal van opvarenden maar ook hun verwanten gedurende de hele 
oorlog en ook nog lange tijd daarna met geestelijke problemen hadden te kampen. Psychische 
problemen waarmee kinderen worstelen wier vaders tijdens de oorlog als zeelieden voeren, blij-
ken uit onderzoek maar weinig af te wijken van die waarmee kinderen van verzetsmensen gedu-
rende hun verdere leven hadden te kampen.45 Echtgenotes en kinderen van zeelieden die tijdens 

42  De Jong. Dl. 9, Tweede helft. 748.
43  Brolsma. Oorlog op zee. 32
44  Wijlen mevrouw A. van der Wal-de Vries te Harlingen, moeder van de auteur, kon tijdens de oorlog slechts driemaal via een Rode 
Kruisbrief met haar zeevarende echtgenoot corresponderen. Van het feit dat zijn schip op 13 maart 1943 was getorpedeerd werd zij pas 
na de oorlog door haar echtgenoot zelf op de hoogte gesteld. Mondelinge mededeling, januari 1978.
45  Haenen et al. Psychische problemen bij kinderen van oorlogsgetroffenen. 7.
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de oorlog om het leven kwamen liepen trauma’s op omdat ze het gemis van hun echtgenoot en 
vader niet konden verwerken. Veel kinderen kwamen er pas jaren later achter wat er precies met 
hun vader was gebeurd omdat hun omgeving - goedwillend - een conspiracy of silence rond hen 
had opgetrokken.46 Ook zij werden veelal ‘voor het leven getekend’.47

Behalve de onzekerheid over het lot van hun verwanten had ook het ontbreken van een vaste 
thuishaven de nodige gevolgen op het moreel van de zeelieden. In de loop van de oorlog werd 
door sommigen van hen (havens in) Groot-Brittannië als thuishaven ervaren. Sommigen trouw-
den zelfs met een Britse vrouw of gingen daarmee samenwonen. Het kwam ook voor dat men 
met een Britse in het huwelijk trad, terwijl men in Nederland reeds was getrouwd. De Britse 
autoriteiten hadden hier aanvankelijk weinig invloed op: er bestond immers geen toegang tot 
de Nederlandse burgerlijke stand zodat men af moest gaan op de mededelingen die de betrok-
kenen zelf over hun burgerlijke staat verstrekten. Toen in Londen de Crew-Index - een kaartenbak 
met van iedere Nederlandse zeeman alle relevante gegevens - eenmaal tot stand was gekomen 
konden de Britten in geval van een voorgenomen huwelijk tussen een Nederlandse zeeman met 
een Engelse vrouw gemakkelijk controleren of de eerste al dan niet reeds in Nederland was ge-
huwd.48 Kwam het tot een huwelijk en bleek achteraf dat er sprake was van bigamie, dan kon 

46  Schreuder. De conspiracy of silence en de kinderen van de oorlog. 64.
47  Wijlen de heer E. Ruygh te Harlingen, wiens vader omkwam tijdens de ondergang van het passagiersschip ‘Simon Bolivar’ op 18 
november 1939. Mondelinge mededeling, november 1997.
48  Bezemer. Geschiedenis ven de Nederlandse Koopvaardij. 487.

De nog nieuwe motortanker ‘Ocana’ (6.556 ton, Ned. Petroleum Maatschappij La Corona) werd op 24 maart 
1942 zuidoostelijk van Nova Scotia getorpedeerd door de U 552. Het schip, geladen met stookolie, vloog di-
rect in brand. Van de 57 opvarenden kwamen 27 om het leven, waaronder tweede stuurman Pieter Zeijlemaker, 
afkomstig van Terschelling (L.L. von Münching)
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daar echter niet tegen worden opgetreden, omdat de Britse wet destijds vereiste dat het bestaan 
van het eerste huwelijk en het nog in leven zijn van de eerste echtgenote door middel van getui-
genverklaringen moest worden bewezen.49 En in de gevallen waarin het wel tot vervolging kwam 
maakten de Nederlandse autoriteiten daar veelal bezwaar tegen. Veel van die huwelijken waren 
namelijk tot stand gekomen nadat beide echtelieden in spé stevig hadden gedronken. Een onder 
dergelijke omstandigheden tot stand gekomen huwelijk werd door de Nederlandse autoriteiten 
dan ook niet zonder meer erkend.50

Het algehele gevoel van onrust onder de opvarenden van de Nederlandse vloot werd tijdens de 
eerste oorlogsmaanden nog verder vergroot door het aanvankelijk ontbreken van bewapening 
op de schepen. Ten gevolge van de Nederlandse neutraliteitspolitiek van vóór de oorlog waren op 
de schepen nauwelijks maatregelen getroffen waarmee men zich goed op de oorlogsomstandig-
heden kon voorbereiden. Voor de veiligheid van de opvarenden was de aanwezigheid van bewa-
pening natuurlijk een eerste vereiste, ook in psychologisch opzicht. Het moet voor de betrokken 
zeelieden zeer frustrerend zijn geweest fysiek in een oorlog te worden betrokken zonder dat men 
zich goed tegen de vijand kon verdedigen. De aanvankelijke afwezigheid van bewapening op de 
schepen heeft dan ook tot tal van problemen geleid met de bemanningen, die zich hierdoor 
uiteraard onbeschermd voelden. Ook was men bang met een onbewapend schip in een konvooi 
door de collega’s niet ‘voor vol’ te worden aangezien. In juli 1940 bleek dat de Nederlandse sche-
pen in Engelse havens die - nog - niet waren bewapend, door de bemanningen waren stilgelegd. 
Het Britse Ministry of Shipping kon daar begrip voor opbrengen.51 
Ook in Canada ontstonden over dit aspect problemen met Nederlandse bemanningen. Eind au-
gustus 1940 kwam er verbetering in de situatie, toen de Britse Admiralty bereid bleek anti-onder-
zeebootkanonnen en machinegeweren voor de Nederlandse vloot beschikbaar te stellen. De be-
diening van die wapens geschiedde hoofdzakelijk door eigen personeel, dat daartoe aan de wal 
bij de British Navy cursussen had gevolgd. Ook werden wel Nederlandse soldaten van de Prinses 
Irene Brigade en Britse kanonniers ingeschakeld voor de bediening van geschut en machinege-
weren. Zij werden voor dit doel toegevoegd aan de scheepsbemanningen.52 Hoewel de schepen 
veelal in door oorlogsbodems bewaakte konvooien voeren leidde dat voor de opvarenden niet 
direct tot een gevoel van veiligheid. Talrijk zijn de gevallen waarin een onderzeeër erin slaagde 
in een konvooi door te dringen en daar veel slachtoffers te maken.
Toch had de regering ook al in de jaren dertig enkele stappen ondernomen om de koopvaardij 
voor te bereiden op de komende taak in oorlogstijd. Zo was het aan Nederlandse kant bekend dat 
de Britten daar grote ervaring in hadden vanwege hun betrokkenheid bij oorlogshandelingen op 
zee gedurende de jaren 1914 - 1918. Vanaf het midden van de jaren dertig werden in Engeland cur-
sussen aan gezagvoerders en stuurlieden gegeven in wat ‘handelsbescherming’ werd genoemd. 
De Nederlandse handelsattaché in Londen kreeg daarom opdracht een kopie te verwerven van 
de teksten die bij de cursus werden gebruikt. Een eerste poging hiertoe mislukte, de tweede had 
meer succes maar daarvoor had de attaché zijn liason officer bij de Britse Admiralty eerst een 
nota moeten toezenden met een overzicht der Nederlands-Engelse samenwerking in de loop der 
eeuwen. De teksten die de attaché, ltz A. de Booy, hierop verwierf vormden de grondslag voor 
een boekwerk voor officieren van de Nederlandse koopvaardij. Het werd vanaf 1937 intensief ge-
bruikt bij cursussen handelsbescherming die in Amsterdam en Rotterdam werden gegeven door 

49  Smit. Varen, vechten of berechten. 33.
50  Bezemer. 487.
51  Smit. 15.
52  Van Popta. Feiten en gegevens met betrekking tot de Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. 159.
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officieren en gepensioneerde officieren der Koninklijke Marine. Tot aan de meidagen van 1940 
zijn de cursussen gevolgd door meer dan 2.000 gezagvoerders en stuurlieden.
Ook werd door overheid en reders in de jaren dertig een aantal feitelijke maatregelen getroffen 
ter voorbereiding van een komende oorlog op zee. Zo werden bij sommige in aanbouw zijnde 
schepen reeds geschutsfundaties aangebracht. Voor enkele van de snelste schepen, die men tij-
dens de oorlog als hulpkruiser in dienst wilde nemen, werd het geschut zelfs reeds besteld. Dit 
betrof onder andere de ‘Nieuw Amsterdam’, ‘Oranje’, ‘Tegelberg’ en ‘Ruys’. Verschillende rede-
rijen bestelden via de Koninklijke Marine voorts circa 140 paravanen, installaties waarmee zich 
onder water bevindende zeemijnen konden worden losgesneden waarna ze boven kwamen drij-
ven zodat ze onschadelijk konden worden gemaakt. Voor marine en koopvaardij werd verder een 
nieuwe radiocode samengesteld. Mocht Nederland bij de oorlog worden betrokken dan zouden 
via de zender te Scheveningen en die te Bandoeng tezamen meer dan negentig procent van de 
buitengaats vertoevende koopvaardijschepen kunnen worden gewaarschuwd.53 
In het najaar van 1940 werden verdere vorderingen gemaakt met het bewapenen van de koop-
vaardijvloot. In oktober waren van de 200 in Groot Brittannië gestationeerde Nederlandse sche-
pen 88 voorzien van een kanon, terwijl aan het bewapenen van 50 nog werd gewerkt. Maar er wa-
ren echter niet direct voldoende wapens beschikbaar, terwijl Duitse luchtaanvallen op Engelse 
havens voor stagnatie in het werk zorgden. Half december 1940 was het deel van de Nederlandse 
koopvaardijvloot dat op Europa voer in grote lijnen voorzien van bewapening. Pas in 1941 verbe-
terde de situatie geleidelijk. In juni van dat jaar waren nagenoeg alle schepen voorzien van be-
wapening terwijl ook op praktisch alle schepen twee gediplomeerde kanonniers boven de sterkte 
aanwezig waren. In 1942 werden ook de niet in Groot-Brittannië gestationeerde Nederlandse 
schepen van bewapening voorzien, zoals die van de Java-New York lijn.54

De Nederlandse regering heeft gedurende een groot gedeelte van de oorlog contact kunnen on-
derhouden met de opvarenden van handels- en oorlogsvloot. Op 6 mei 1941 hechtte de minis-
terraad zijn goedkeuring aan de in overleg met de BBC tot stand gekomen oprichting van een 
omroep voor de zeevarenden. De uitzendingen vonden plaats onder directie van de BBC, waarbij 
nauw contact werd onderhouden met de regering en de Nederlandsche Scheepvaart- en Handels-
commissie, waarin de Nederlandse rederijen in Engeland samenwerkten.55 Twee leden van de 
Regeringsvoorlichtingsdienst werden voor de organisatie van de uitzendingen ‘uitgeleend’ aan 
de BBC. Eén van hen was Bob Spoelstra, die onder zijn pseudoniem A. den Doolaard bekend was 
als romanschrijver. Een met verlof zijnde machinist van de Grote Vaart bracht het tweetal de 
zeemansterminologie bij. De naam van de nieuwe zender werd Radio Brandaris, naar de Terschel-
linger vuurtoren waarmee de juiste symboliek werd getroffen. De eerste uitzending vond plaats 
op 1 juli 1941. De zender werd uiterst populair met zijn puur Nederlandse programmering. Ko-
ningin Wilhelmina, Prins Bernhard en leden van de regering waren regelmatig via Radio Branda-
ris te horen. Omdat tal van briefschrijvers daarom verzochten werd op de dag van de honderdste 
uitzending een openbare uitzending verzorgd vanuit het Westend Theatre te Londen. Per 1 no-
vember 1942 ging Radio Brandaris onder protest van zeelieden en personeel op in Radio Oranje, 
waarvan de uitzendingen specifiek op Nederland waren gericht.

Tal van zeelieden maakten in de oorlog schipbreuk mee na een torpedering of een andersoortige 
vijandelijke aanval, sommigen ‘verspeelden’ zelfs meerdere schepen na vijandelijke acties. Maar 

53  De Jong. Dl. 1. 549 - 550.
54  Van Popta. 159.
55  The Netherlands Shipping and Trading Committee, in de wandeling de Shipping genoemd.
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Een onder begeleiding van vliegtuigen varend konvooi (Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam)

nog veel meer zeelieden ervoeren een ‘near-miss’ en ten gevolge daarvan een bijna-schipbreuk. 
Het laat zich raden dat hierdoor de psychische spanningen waaraan men blootstond, nog toe-
namen. Want wie, al of niet uitgerust met een zwemvest, in zee terechtkwam redde het meestal 
niet, tenzij er snel hulp kwam. Op de Atlantische Oceaan maakt de watertemperatuur korte met-
ten met een mensenleven, in de meer zuidelijke wateren wachten haaien of andere verschrik-
kingen. Maar ook degenen die tijdens de oorlog na een schipbreuk het geluk hadden in een sloep 
of op een vlot terecht te komen moesten maar afwachten hoe ze het er af zouden brengen. Legio 
zijn de voorbeelden van sloepen vol mensen die eenvoudigweg zijn verdwenen. Soms werd men 
opgepikt door een ander schip, soms slaagde men erin land te bereiken. Dat was onder meer 
het geval met een gering aantal overlevenden van het ss ‘Rooseboom’ (1.035 ton, KPM) en het ms 
‘Zaandam’ (10.903 ton, HAL). In de enige sloep die op de Indische Oceaan van de getorpedeerde 
‘Rooseboom’ kon worden gestreken speelden zich onvoorstelbare gruwelen af, inclusief kanni-
balisme. Pas na een lijdensweg van vier weken onder de tropenzon kon men land bereiken. Deze 
gebeurtenissen werden na de oorlog naar buiten gebracht door de enige blanke overlevende, die 
zijn herinneringen te boek stelde.56 Van de ‘Zaandam’, die op 2 november 1942 op het zuidelijk 
deel van de Atlantische Oceaan na torpedering verloren ging, slaagden aanvankelijk vijf opvaren-
den erin zich op een vlot te redden. Na 83 dagen werd men gevonden en opgepikt. Toen waren 
nog twee Nederlandse bemanningsleden en een Amerikaanse kanonnier in leven. Zij hadden in 

56  Gibson. De reddingsboot. Het drama van het ss Rooseboom.
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leven kunnen blijven door regenwater te drinken en met hun tenen als aas vis te vangen.57

Het spreekt voor zich dat tijdens de oorlogsjaren tal van dergelijke verhalen en geruchten over de 
gruwelijke taferelen die zich op zee afspeelden op de vloot de ronde deden. Ook dit had uiteraard 
bepaald geen positieve uitwerking op het moreel.

57  Bezemer. 812 - 816.
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Verliezen onder Terschellinger zeelieden 
tijdens de oorlogsjaren

Uit onderzoek verricht op Terschelling, alsmede met gebruikmaking van gegevens afkomstig van 
het Instituut voor Maritieme Historie, het Nederlandse Rode Kruis, het ministerie van Defensie en 
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie konden de namen worden verzameld van de 
zeelieden afkomstig van Terschelling die tijdens de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk voeren op 
de vloot van de Nederlandse koopvaardij en, in drie gevallen, op die van de Koninklijke Marine.

Tabel ��
Terschellingers op zee tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verklaring lettercodes: 
V: tijdens vijandelijke actie op zee omgekomen
J: tijdens Japanse gevangenschap overleden
O: bij ongeval in actieve dienst omgekomen
T: in nabijheid Terschelling op zee door oorlogsactie omgekomen
Z: ten gevolge van ziekte overleden
D: in Duitse dienst op zee omgekomen
KM: diende bij Koninklijke Marine

Max Alwin  A. Huizinga  Dirk Reedeker
Willem Amels  Iemke Hutjes     V Ane van Rees
C. Bakker  Jan India  Jan van Rees
Arien Bakker                   V Roelof India  Steven van Rees
Ariën Bakker  Chris de Jong  Teunis van Rees
Arend Bakker                  V Cornelis J. de Jong  Albert Roos                           Z
Arend Bakker  Hendrik de Jong  Cornelis Roos              V
Cornelis Bakker                  J Piet de Jong  Dirk Roos
Douwe Bakker                    V Rein de Jong  Iemke Roos
Jacobus Bakker                  Z Sjoerd de Jong  Jan Roos                                 Z
Jan Bakker  Willem Kaspers  Piet Roos
Jan de Beer  Van der Kerken  Siebe Roos
Johannes Berkhout            V Jouke Klein         V Willem Roos
Piet Bloem  Iem Klijn  Iemke Ruijg
Roelof Bloem  Jan Klijn  Sil Ruijg
Cornelis Tijs Boer                 V Willem Klijn  Jord Ruijgh                            V
Jetze Boer  Willem Klijn        V Iemke Rijkeboer
Tijs Boer  Jacob Knop  Jaap Rijkeboer
Arie de Boer  Jaap Koelewijn  Albert Schaap
Doekele de Boer                   V Cor Kooijman  Cornelis Schaap
K. de Boer  Hendrik Krul  Cor Schol
Jacob Bokma                         Z Hendrik Krul    V Jan Schol
Daan Bonne  Henry Krul  Jan Sieben                              V
Daniël Bonne                         J Piet Krul  Nico Sieben
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Jan Bonne  Christiaan Kuijper     T Cornelis Smit                          V
Pieter Brandenburg           J Klaas Kuijper          T Cornelis Smit
Johan Broersma  Cornelis Kuijper  Dirk Hendrik Smit
Arend Bouma  Hendrik Kuijper                V Gerrit Jan Smit                       V
Ariën Bos  Iemke Kuijper              V Piet Smit
Cornelis M. Bos  Ariën Kuijper  Pieter Smit                        V
Piet Bos  Kees Kuijper  Andries Spanjer
Arie Buren  Klaas Albert Kuijper  C. Spanjer
Wil v.d. Burgt  Tj. Kuijper  Tjeerd Spanjer
Foppe Buyl  Wyb Kuijper  Willem Spanjer
Ariën Cupido  Wybrand Kuijper  Fedde Spit
Arnoldus Cupido KM        J Jan Lassche  A. Stada
Cees Cupido  Andries van Leunen  Dirk Stada
Jan Reltje Cupido  Willem Lieman              V Hendrik Stobbe
Piet Cupido  Gerrit Lieuwen                   Z Leendert Stobbe
Sip Cupido  Alphonsus J. van Lieshout   D Dirk Swart
Tjebbe Cupido  Gerrit Luidenga  Iemke Swart
Cornelis Dekker  Meijer  Jan Swart
Arien Doeksen                 V  Pieter Meuldijk                V Ko Swart
Teeke Doeksen                   V Reltje Mier  Sies Swart
Arie Drijver  Douwe v.d. Moolen  Jan Taylor Kraay               V
Jacob Drijver                    V Jaap v.d. Moolen  Antonis Timme                      V
Piet Drijver  Dirk Muijskens  Wierd Timme
Sijbren Dijker  Leendert Muijskens  Piet Vis
Jan Dijker  Jan Nap  Jan Wever
Sipke Eijs  Gerrit Oepkes  Dirk Wortel
Jan Fries  Dirk Pals  Jan Wortel                               O
Jacobus Gorter  Douwe Pals  Kees Wortel
Mattheus de Graaf  Jan Pals  Willem Wortel
Bernardus de Grand  Tijs Pals  Adrien Zeijlemaker                V
Andreas C. Groendijk KM   V Ruurd Postma  Thomas Zeijlemaker
Cornelis Groendijk  Piet Pronker  Tjaard Zeijlemaker
Iemke Groendijk  Jan Rab  Pieter Willem Zeijlemaker   V
Jan Groendijk  Piet Rab  Geert Zijda
Volkert Groendijk  Ane Ree  Zorgdrager
Jan de Groot                         V Johan Ree                            V 
Huisings KM  Kees Ree 

In totaal ging het om 181 mannen, waarvan 43 om het leven zijn gekomen. De overige 138 keer-
den na de oorlog huiswaarts. Van de 181 genoemden waren 178 daadwerkelijk in dienst van 
koopvaardij of Koninklijke Marine. Van de 43 omgekomenen bedraagt dat aantal 40. Eén van de 
43 slachtoffers, Pieter Brandenburg, was een burger die als dwangarbeider aanwezig was op een 
Japans troepentransportschip. De andere twee niet-zeelieden, vader en zoon Klaas en Christiaan 
Kuijper, waren op het moment van hun dood als robbenjager actief op de Waddenzee. Ergo: van 
de 178 koopvaardij- en marinemensen afkomstig van Terschelling kwamen er 40 om het leven, 
een percentage van 22,5. Landelijk gezien kwam, zoals eerder genoemd, bijna 20 procent van de 
zeelieden tijdens de oorlog om het leven.
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Door vijandelijke actie
In deze paragraaf wordt in chronologische volgorde van de overlijdensdata schetsmatig aange-
geven welke Terschellinger zeelieden tijdens de Tweede Wereldoorlog door vijandelijke actie 
om het leven kwamen. In bijlage � is van elk der betrokken slachtoffers een beknopte biografie 
opgenomen.

Kapitein Cornelis Tijs Boer, 50 jaar, gehuwd, woonachtig te Leiden. Voer op de tanker ‘Sliedrecht’ 
(VO), die op 16 november 1939 op de Atlantische Oceaan in de positie 54º 15’ NB - 14º 00’ WL door 
een U-boot werd getorpedeerd.

Eerste stuurman Johan Ree, 44 jaar, gehuwd, woonachtig op Terschelling. Voer op de coaster 
‘Rijnstroom’ (HSM), die op 2 maart 1940 op de Noordzee in de positie 51º 36’ NB - 02º 53’ OL ge-
torpedeerd werd door een U-boot.

Kapitein Pieter Smit, 59 jaar, gehuwd, woonachtig te Rotterdam. Voer op het ss ‘Vecht’ (Rederij 
Houtvaart), dat op 7 maart 1940 op de Noordzee in de positie 51º 45’ NB - 03º 05’ OL getorpedeerd 
werd door een U-boot.

Zeeloods Jacob Drijver, 31 jaar, gehuwd, woonachtig te Maassluis. Voer op Loodsvaartuig no. 19, 
dat op 10 mei 1940 op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Vlaardingen op een mijn liep. 

Kapitein Iemke Hutjes, 42 jaar, gehuwd, woonachtig te Rotterdam. Voer op de tanker ‘Moor-
drecht’ (SM ‘De Maas’), die op 20 juni 1940 op de Atlantische Oceaan in de positie 43º 34’ NB - 14º 
20’ WL getorpedeerd werd door een U-boot.

Eerste stuurman Hendrik Krul, 42 jaar, gehuwd, woonachtig te Spijkenisse. Voer evenals kapitein 
Iemke Hutjes op de tanker ‘Moordrecht’.

Kapitein Cornelis Smit, 52 jaar, gehuwd, woonachtig op Terschelling. Voer op de tanker ‘Lucre-
cia’ (CSM), die op 7 juli 1940 op de Atlantische Oceaan in de positie 49º 50’ NB - 08º 06’ WL getor-
pedeerd werd door een U-boot.

Kapitein Hendrik Kuyper, 50 jaar, gehuwd, woonachtig te Rotterdam. Voer op het ss ‘Maas’ (SMH), 
dat op 11 september 1940 op de Atlantische Oceaan in de positie 55º 34’ NB - 15º 56’ WL getorpe-
deerd werd door een U-boot

Eerste stuurman Jouke Klein, 34 jaar, gehuwd, woonachtig te Rotterdam. Voer evenals kapitein 
Hendrik Kuyper op het ss ‘Maas’.

Stuurman Johannes Berkhout, 23 jaar, gehuwd, woonachtig op Terschelling. Voer op de sleep-
boot ‘Lauwerzee’ (L. Smit & Co), die op 3 oktober 1940 in het Kanaal van Bristol in de positie 50º 
10’ NB - 04º 42’ WL op een mijn liep. 

Tweede stuurman Cornelis Roos, 32 jaar, gehuwd, woonachtig op Terschelling. Voer op het ss 
‘Ootmarsum’ (Oostzee), dat op 23 november 1940 op de Atlantische Oceaan in de positie 55º 16’ 
NB - 08º 15’ WL getorpedeerd werd door een U-boot.
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Kapitein Arien Doeksen, 24 jaar, ongehuwd, woonachtig op Terschelling. Voer op de coaster ‘Di-
ana’, die op 19 januari 1941 op de Ierse Zee in een onbekende geografische positie op een mijn 
liep.

Machinist Jan Taylor Kraay, 37 jaar, gehuwd, woonachtig op Terschelling. Voer op de hulpmijnen-
veger Hr. Ms. ‘Caroline’, die op 28 april 1941 in Milford Haven op een mijn liep.

Eerste stuurman Arien Zeijlemaker, 37 jaar, gehuwd, woonachtig te Rotterdam. Voer op het ss 
‘Schie’ (SMH), dat op 25 juni 1941 op de Atlantische Oceaan in de positie 53º 02’ NB - 42º 10’ ge-
torpedeerd werd door een U-boot.

Kok Willem Lieman, 42 jaar, gehuwd, woonachtig te Rotterdam. Voer evenals eerste stuurman 
Arien Zeijlemaker op het ss ‘Schie’.

Kapitein Jan de Groot, 47 jaar, gehuwd, woonachtig te Haarlem. Voer op het ss ‘Winterswijk’ (E 
& D), dat op 10 september 1941 op de Atlantische Oceaan in de positie 61º 35’ NB - 41º WL getor-
pedeerd werd door een U-boot.

Eerste stuurman Pieter Meuldijk, 36 jaar, gehuwd, woonachtig te Schiedam. Voer op het ss 
‘Groenlo’ (SSM), dat op 24 november 1941 op de Noordzee in de positie 52º 20’ NB - 01º 59’ OL 
getorpedeerd werd door een Duitse snelboot.

Korporaal torpedomaker Andreas Christoffel Groendijk, 34 jaar, gehuwd, woonachtig in Neder-
lands-Indië. Voer op de onderzeeboot Hr. Ms. K XVII, die in februari 1942 op de Zuid-Chinese Zee 
in de positie 03º 40’ NB - 104º 35’ OL bij Malakka op een mijn liep.

Sergeant monteur Teeke Doeksen, 31 jaar, ongehuwd, woonachtig te West-Terschelling. Kwam op 
27 februari 1942 om het leven bij de ondergang van Hr. Ms. ‘Java’ tijdens de Slag in de Javazee in 
de positie 06º 00’ ZB - 112º 05’ OL.

Tweede stuurman Iemke Kuijper, 27 jaar, ongehuwd, woonachtig te Midsland op Terschelling. 
Voer op de tanker ‘Augustina’ (NITM), die op 1 maart 1942 op weg van Batavia naar Australië in 
een onbekende geografische positie werd getorpedeerd door een Japanse torpedobootjager.

Tweede stuurman Pieter Zeijlemaker, 23 jaar, gehuwd, woonachtig te Schiedam. Voer op de tan-
ker ‘Ocana’ (NPM ‘La Corona’), die op 24 maart 1942 op de Atlantische Oceaan in de positie 42º 
36’ NB - 65º 30’ WL door een U-boot werd getorpedeerd.

Derde stuurman-telegrafist Gerrit Jan Smit, 30 jaar, gehuwd, woonachtig te Hoorn op Terschel-
ling. Voer op het ss ‘Leto’ (Mij. Zeevaart), dat op 12 mei 1942 op de St. Lawrence River (Canada) 
door een U-boot werd getorpedeerd.

Kapitein Willem Klijn, 48 jaar, gehuwd, woonachtig te Driehuis-Westerveld. Voer op het ss ‘Posei-
don’ (KNSM), dat op 28 mei 1942 op de Atlantische Oceaan in de positie 36º NB - 71º WL door een 
U-boot werd getorpedeerd.

Derde stuurman Ariën Bakker, 33 jaar, gehuwd, woonachtig op Terschelling. Voer evenals kapi-
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tein Willem Klijn op het ss ‘Poseidon’.

Bootsman Arend Bakker, 60 jaar, gehuwd, woonachtig op Terschelling. Bakker voer evenals kapi-
tein Willem Klijn en derde stuurman Ariën Bakker op het ss ‘Poseidon’.

Vierde machinist Antonie Timme, 25 jaar, ongehuwd, woonachtig te West-Terschelling. Overleed 
op 1 juli 1942 in de sloep nadat zijn schip, de tanker ‘Olivia’ (NPM ‘La Corona’), op 14 juni 1942 op 
de Indische Oceaan in de positie 25º ZB - 77º OL door een Duitse raider was aangevallen.

Chef steward Douwe Bakker, 55 jaar, gehuwd, woonachtig te Durgerdam. Voer op het ss ‘Tela-
mon’ (KNSM), dat op 24 juli 1942 op de Atlantische Oceaan in de positie 09º 18’ NB - 59º 54’ WL 
werd getorpedeerd door een U-boot.

Kapitein Jan Sieben, 49, jaar, gehuwd, woonachtig te Alkmaar. Voer op het ss ‘Kentar’ (SMN), dat 
op 31 juli 1942 op de Atlantische Oceaan in de positie 12º 00’ NB - 55º 00 WL werd getorpedeerd 
door een U-boot.

Kapitein Doekele de Boer, 43 jaar, gehuwd, woonachtig te West-Terschelling. Voer op het ss ‘Se-
rooskerk’ (VNS), dat op 6 december 1942 op de Atlantische Oceaan in de positie 49º 05’ NB - 23º 
40’ werd getorpedeerd door een U-boot.

Robbenjager Christiaan Kuijper, 48 jaar, gehuwd, woonachtig te West-Terschelling. Voer op de 
blazer ‘Zeehond’ (TS 48), die op 16 januari 1943 bij het Molengat op de Waddenzee op een mijn 
liep.

Robbenjager Klaas Albert Kuijper, 19 jaar, ongehuwd, woonachtig te West-Terschelling en zoon 
van voornoemde Christiaan Kuijper, bij wie hij tijdens het ongeval aan boord was.

Eerste stuurman Jord Ruijgh, 39 jaar, gehuwd, woonachtig te Haarlem. Voer op het ss ‘Sembilan’ 
(SMN), dat op 17 april 1943 op de Indische Oceaan in de positie 31º 30’ ZB - 33º 30’ OL werd getor-
pedeerd door een Italiaanse onderzeeboot.

IJzerhandelaar Pieter Brandenburg, 49 jaar, gehuwd, woonachtig te Buitenzorg (Ned.-Indië). Was 
als krijgsgevangene aan boord van het Japanse ss ‘Junyo Maru’, dat op 18 september 1944 op de 
Indische Oceaan in de positie 02º 53’ ZB - 101º 11’ OL werd getorpedeerd door een Britse onder-
zeeboot.

Bootsman Daniël Bonne, 59 jaar, gehuwd, woonachtig te Amsterdam. Was evenals voornoemde 
Pieter Brandenburg aan boord van het ss ‘Junyo Maru’.

Luitenant ter zee tweede klasse Cornelis Bakker, 34 jaar, gehuwd, woonachtig te Soerabaja. Kwam 
op 30 maart 1943 om het leven in Thailand tijdens de aanleg van de Birma-spoorlijn, waarbij hij 
als dwangarbeider te werk was gesteld.

Korporaal torpedomaker Arnoldus Cupido, 41 jaar, gehuwd, woonachtig te Nederlands-Indië. 
Kwam op 21 augustus 1943 om het leven in Birma, tijdens de aanleg van de Birma-spoorlijn, 
waarbij hij als dwangarbeider te werk was gesteld.
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Door ziekte en ongevallen
Derde machinist Jan Wortel, 31 jaar, gehuwd, woonachtig te West-Terschelling. Kwam op 25 ja-
nuari 1940 aan boord van het ss ‘Poseidon’ (KNSM) in Lagunillas (Venezuela) bij een ontploffing 
om het leven.

Eerste stuurman Gerrit Lieuwen, 36 jaar, gehuwd, woonachtig te Midsland op Terschelling. Over-
leed op 25 juli 1940 aan boord van het Britse ss ‘Llanstephan Castle’ op de Atlantische Oceaan 
aan tuberculose.

Eerste stuurman Jacob Bokma, 39 jaar, gehuwd, woonachtig te West-Terschelling. Overleed op 29 
augustus 1940 in een hospitaal te Soerabaja aan de gevolgen van ziekte.

Kapitein Jan Roos, 48 jaar, gehuwd, woonachtig te Amsterdam. Overleed op 8 maart 1942 in een 
hospitaal te New York aan de gevolgen van kanker.

Stuurman Albert Roos, 47 jaar, gehuwd, woonachtig te Brussel. Overleed door onbekende oorzaak 
op 14 mei 1942 aan boord van het ss ‘Delfshaven’ (Van Uden), liggend in een dok te Londen.

Eerste stuurman Jacobus Bakker, 39 jaar, gehuwd, woonachtig te Amsterdam. Overleed op 31 
oktober 1944 in een hospitaal te Durban (Zuid-Afrika) aan de gevolgen van ziekte.

In Duitse dienst
Kapitein Alphonsus Johannes van Lieshout, 44 jaar, gehuwd, woonachtig te West-Terschelling. 
Voer op de coaster ‘Meteor’ (B.J. Balk), die op 23 mei 1943 bij het Kanaaleiland Guernsey werd 
aangevallen door een Brits vliegtuig.
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Zorg voor de zeelieden en hun verwanten

De gezinsleden van de Nederlandse zeelieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog op zee waren 
werden maatschappelijk niet in de steek gelaten. Zo betaalden de rederijen de gages ‘gewoon’ 
door, zij het sinds oktober 1941 op last van de Duitsers op het niveau van de bedragen die gebrui-
kelijk waren bij het Maatschappelijk Hulpbetoon. Gezinnen waarvan de kostwinner gedurende 
de oorlog op zee was, konden daarna in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering uit 
het - illegale - fonds de Zeemanspot, dat die activiteiten ook op Terschelling heeft ontplooid. De 
daaruit verstrekte bedragen moesten na de bevrijding echter terug worden betaald; ze werden 
verrekend met het deel van de gages dat in de oorlog niet was uitbetaald. Plaatselijk kwamen 
verder de kerken soms in actie wanneer dat noodzakelijk was. En zonodig was er altijd nog de 
armenzorg, uitgevoerd door de gemeenten. Daarbij ging het steeds om bescheiden bedragen.
Op sommige plaatsen in het land waren ook lokale comités van landelijke fondsen actief, waarop 
de getroffen gezinnen een beroep konden doen. Vooral op maatschappelijk terrein functioneerde 
het Prinses Margrietfonds tijdens de oorlog in Engeland met de begeleiding van zieke of gewond 
geraakte zeelieden en na de oorlog in Nederland met die van vaderloos geworden zeemansgezin-
nen, veelal in plaatselijke afdelingen. Ook verstrekte het Prinses Margriet Fonds financiële hulp 
aan die gezinnen. Na de oorlog konden de nabestaanden van omgekomen zeelieden een beroep 
doen op een door de landelijke overheid speciaal voor deze groep ingesteld buitengewoon pen-
sioen, evenals de zeelieden die lichamelijk of geestelijk letsel ten gevolge van de oorlogsomstan-
digheden hadden opgelopen.
Het navolgende biedt een overzicht van de sociale vangnetten die ten tijde van en vlak na de 
Tweede Wereldoorlog, al dan niet voor deze speciale groepen, in ons land actief waren. Als lan-
delijke vangnetten worden behandeld de specifiek op de gevolgen van de oorlog gerichte Zee-
manspot (het latere Nationaal Steun Fonds), het Prinses Margrietfonds en het in 1947 tot stand 
gekomen Buitengewoon Pensioen Zeelieden-oorlogsslachtoffers. 

De Zeemanspot
Met de Zeemanspot, aanvankelijk het Zeeliedenfonds en in een later stadium van de Duitse be-
zetting de Zeeliedensteun genoemd, een landelijk opererend illegaal fonds, werden in de Tweede 
Wereldoorlog gezinnen van zeevarenden financieel aanvullend ondersteund. Aanleiding tot dit 
initiatief was het feit dat de Duitsers in de loop van 1941 besloten een drastische korting in te 
voeren op het deel van de gages dat voor de zeemansgezinnen was bestemd. De bezetters gingen 
er vanuit dat de Nederlandse zeelieden in dienst van hun vijanden voeren, hetgeen vanuit hun 
optiek gezien natuurlijk begrijpelijk is. Reeds in de zomer van 1940 hadden de Duitsers via de 
reders gepoogd de Nederlandse schepen uit de oorlogsvoering terug te doen trekken. Op het 
bestuur van de Nederlandse Redersvereniging werd de nodige druk uitgeoefend zijn leden op te 
dragen telegrafische instructies in die zin aan de gezagvoerders te zenden, zodra dezen zich in 
neutrale havens zouden bevinden. Het bestuur van de vereniging weigerde dit echter uit te voe-
ren. In september 1940 verklaarde dr. H.M. Hirschfeld, Secretaris-generaal van de departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij, zich bereid om, teneinde 
strafmaatregelen tegen de rederijen te voorkomen, via Scheveningen Radio een telegram met de 
door de Duitsers gewenste inhoud te laten verzenden naar de Nederlandse koopvaardij. Hirsch-
feld ging er daarbij vanuit dat elke gezagvoerder die het telegram zou ontvangen zou begrijpen 
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dat het onder dwang was verzonden. Die veronderstelling bleek juist te zijn, want er werd in het 
geheel niet op gereageerd.58 De Duitsers ontwikkelden daarop ander beleid in hun pogingen de 
families van de betrokken zeelieden te straffen voor deelname van hun echtgenoten en vaders 
aan de oorlog en tegelijkertijd de zeelieden zelf te bewegen de oorlog de oorlog te laten en naar 
Nederland terug te keren.
Voor en ook nog na de bezetting was het gebruikelijk dat de rederijen aan de gezinnen een deel 
van de zogenoemde maand- of weekbrieven uitbetaalden; het resterende deel ging naar de be-
trokken zeeman zelf. In dit systeem machtigden de zeelieden hun reder om een bepaald gedeelte 
van hun gage, meestal tweederde deel, uit te keren aan hun verwanten. Die tekenden daarvoor 
de week- of maandbrief. Voor het lagere personeel werd meest een weekbrief gehanteerd, voor 
het hogere een maandbrief. Toen vanaf eind 1939 aan de zeelieden gevarentoeslagen werden 
uitbetaald wanneer gevaarlijke trajecten werden gevaren besloten velen de gehele gage aan hun 
verwanten uit te keren, omdat ze zelf voldoende hadden aan de gevarentoeslag, die soms opliep 
tot 150 procent van de gage.59 In juli 1940 hadden de Duitse bezettingsautoriteiten al bepaald 
dat de scheepvaartmaatschappijen geen overheidskredieten meer verstrekt kregen om hen te 
verhinderen verder te gaan met uitbetalen aan de gezinnen van de betrokken zeelieden. Deze 
maatregel had echter weinig resultaat. De grotere maatschappijen bleken zelf over voldoende 
middelen te beschikken, alleen de werkgevers in de kustvaart kwamen erdoor in moeilijkheden 
en moesten de betalingen aan de gezinnen van hun personeel staken.60 
Op 11 april 1941 liet de bezetter via Radio Hilversum een bekendmaking van de Kommissar für 
die See- und Binnenschiffart, kapitän zur see C.F. Christiansen, omroepen. De bekendmaking hield 
in dat de Engelse regering de Nederlandse zeelieden gedreigd zou hebben ‘met intrekking van 
de steun aan hun familieleden indien zij weigeren verder in dienst van Engeland te varen’. Een 
mededeling die niet op waarheid berustte doch alleen diende tot rechtvaardiging van hetgeen 
dat volgde: 
‘Tot dusver werden de gages van alle zeelieden aan de hier gevestigde familieleden door de rede-
rijen uitbetaald. In de toekomst wordt nu echter vanzelfsprekend deze uitbetaling aan familie-
leden gestaakt indien vaststaat dat de Nederlandsche zeeman in Engelsche dienst is of dat zijn 
schip in het belang van Engeland vaart’.61 
Wanneer de betrokken zeelieden daar iets tegen wilden ondernemen werd hen aangeraden naar 
Lissabon of een andere neutrale haven te komen. De Duitsers zouden vervolgens voor hun trans-
port naar Nederland zorgdragen en dan waren de problemen opgelost. Op welke wijze, werd er 
niet bij gezegd.62

Achterliggende gedachte bij de Duitsers was natuurlijk, dat men hoopte op pogingen van Neder-
landse zeelieden naar het vaderland terug te keren wanneer zij hoorden dat hun gezinnen in 
moeilijkheden waren gekomen. Dat zou op het Nederlandse deel van de geallieerde vloot tot een 
tekort aan officieren en bemanningsleden leiden, waardoor de continuïteit van de geallieerde 
scheepvaart schade zou worden aangedaan. Deze hoop is voor de Duitsers echter een complete 
illusie gebleken. In het bezette Nederland werd het afkondigen van deze maatregel in het alge-
meen met verontwaardiging ontvangen. Op veel plaatsen ontstonden direct acties om hulp aan 
de getroffen gezinnen te verlenen. De Groot meldt, dat op Terschelling op particulier initiatief 

58  De Jong. Dl. 7, tweede helft. 779.
59  Toen Nederland daadwerkelijk in oorlog raakte en de schepen voor de geallieerden gingen varen, werd de gevarentoeslag gelijk 
getrokken met die van de andere betrokken landen. De toeslag werd toen een ‘war-bonus’ van vijf Engelse ponden, ongeacht rang en 
gage van de zeeman. Spits. Tussen wal en schip. 4.
60  De Jong. Dl. 7, tweede helft. 780.
61  Ibidem.
62  Van Hall. Ervaringen van een Amsterdammer. 61.
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een collecte voor zeemansvrouwen werd gehouden, doch die 
constatering kon in de diverse rapportages welke in de docu-
mentatieverzameling van de Vereniging Friesland 1940 - 1945 
aanwezig zijn niet worden geverifieerd.63 De Duitsers bereik-
ten met hun dreigement dus in feite het omgekeerde van wat 
zij hadden verwacht, zeker toen bleek dat de Londense rege-
ring met een serieuze tegenzet kwam.
Zes dagen na de uitzending van het eerder genoemde radio-
bericht, op 17 april 1941, reageerde via Radio Oranje vanuit 
Londen Mr. M.P.L. Steenberghe, minister van Handel, Nijver-
heid en Scheepvaart en van Financiën a.i. in het toenmalige 
Londense kabinet, op het voornemen van de Duitsers. Volgens 
Steenberghe stond het vast ‘dat onze zeelieden met hun schip 
in dienst staan van de eigen overheid en varen in het belang 
van hun eigen dierbare vaderland’.64 Het belangrijkste deel 
van Steenberghe’s boodschap betrof echter de uitbetaling van 
de gages, de oproep aan particulieren en bedrijven in bezet 
Nederland om de betrekkingen van de zeelieden in Nederland 
te steunen en de garantstelling van de regering dat de bedra-

gen die aan steun zouden worden uitgekeerd volledig zouden worden terugbetaald: 
‘De Koninklijke Nederlandsche Regeering stelt zich garant voor alle betalingen, welke zijn of 
nog zullen worden gedaan aan de naaste familieleden van Nederlandsche zeelieden. Deze Regee-
ringsgarantie geldt voor het volle bedrag van de voor hen vastgestelde week- en maandbrieven of 
voor de hoogte der uitkeringen, welke tot dusver uit andere hoofde aan hun zijn gedaan. Voor-
zover door dit optreden van den vijand minder uitbetaald mocht worden dan waarop de familie 
recht heeft, doe ik een beroep op de landgenooten in het bezette gebied om de betrokkenen op 
den bovenaangegeven voet te steunen of te blijven steunen. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat de 
bedragen, welke gij hieraan ten koste legt, U te zijner tijd volledig zullen worden terugbetaald. 
Ik weet, dat ik dit beroep vol vertrouwen kan doen. Gijzelf zult ervan verzekerd kunnen zijn, dat 
hiertegenover onze zeelieden varen en zullen blijven varen in het belang van onze rechtvaardige 
Nederlandsche zaak totdat de uiteindelijke overwinning zal zijn bevochten’.65

Nadat Duitse agenten in neutrale havens vijf maanden lang vergeefs hun best hadden gedaan Ne-
derlandse zeelieden te bewegen hun schepen te verlaten, zetten de Duitsers in oktober 1941 hun 
eerder gedane dreigement om in een concrete maatregel. Op 23 september van dat jaar zond de 
Kommissar für die See- und Binnenschiffart aan de verschillende rederijen een brief met de bood-
schap dat met ingang van 15 oktober 1941 aan de familieleden van zeelieden in Nederland niet 
méér mocht worden uitbetaald dan overeenkwam met de normen geldend voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon. Deze uitkeringen bedroegen ƒ 90 per maand voor de achtergebleven echtgenote 
zonder kinderen, voor kinderen tot 18 jaar mocht een toeslag worden betaald tot ƒ 40 voor het 
eerste kind, ƒ 25 voor het tweede en ƒ 15 voor elk verder kind, waarbij het oorspronkelijk bedrag 
van de gage niet te boven mocht worden gegaan. Gezien de hoogte van de toenmalige salarissen 
op de koopvaardij kwamen hierdoor aanvankelijk alleen de gezinnen van scheepsofficieren in 

63  De Groot. Terschelling onder het hakenkruis. 25. Zij meldt dit gevonden te hebben in de collectie van het toenmalige Ryksargyf te Leeu-
warden onder inv. nr. 523. De documentatieverzameling van de Vereniging Friesland 1940 - 1945 berust tegenwoordig in de collectie van 
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden. Het betreffende stuk werd daar echter niet aangetroffen.
64  Geciteerd in: Sanders. Het Nationaal Steun Fonds en de financiering van het verzet.  6.
65  Ibidem.

Mr. M.P.L. Steenberghe, in 1941 
minister van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Financiën 
a.i. in het Londense kabinet
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moeilijkheden; degenen die lagere rangen bekleedden genoten een dusdanige gage dat de door 
de Duitsers afgekondigde bedragen daar nog boven zaten. Maar zodra de Duitsers dit opmerkten 
kwamen zij met een nieuwe maatregel: met ingang van 1 februari 1942 werden bovengenoemde 
bedragen verlaagd tot ƒ 70 voor de echtgenote, ƒ 30 voor het eerste kind tot 18 jaar, ƒ 20 voor het 
tweede en ƒ 15 voor elk verder kind. De korting werd ook van toepassing verklaard op gezinnen 
van marinepersoneel dat in actieve dienst was. Pogingen van de reders om deze maatregelen 
te ontduiken, zouden als sabotagedaden worden opgevat.66 Ondanks protest in eigen kring - de 
bedragen waren erg laag en de maatregel zou er zeker niet toe leiden dat de zeelieden niet 
langer voor de geallieerden wilden varen, zo besefte men - voerden de Duitsers de extra korting 
toch door.67 Voor de families van de allerlaagst in rang geplaatsten betekende dit een kleine 
verslechtering, maar voor elke hogere rang een grote achteruitgang, zeker voor de vrouwen wier 
echtgenoten officiersrangen bekleedden. In die tijd verdiende een kapitein gemiddeld ƒ 400, een 
eerste officier ƒ 225 en een bootsman ƒ 94 per maand. 68 Een matroos verdiende per maand ƒ 89 
en een ketelbink ƒ 22.69 Het was duidelijk dat de meerderheid van de zeemansgezinnen van de 
gekorte bedragen niet of nauwelijks kon leven. Met name de gezinnen van de officieren, wier 
inkomens niet onaanzienlijk boven deze bedragen lagen, kwamen in ernstige moeilijkheden. 

66  Filippo. Historisch overzicht van de Zeemanspot 1941 - 1945, daterend uit augustus 1945. Instituut voor Maritieme Historie, Den 
Haag. Londense Collectie Koopvaardij, collectie H. Meurs. 1 - 2. Filippo tekent daarbij aan ‘dat deze bedreiging juist de oorzaak werd van 
de groote milddadigheid die betoond is’. 
67  Spits. 17 - 18.
68  Stamkaarten Crew Index van kapitein Doekele de Boer, eerste stuurman Albert Nicolaas Bakker en bootsman Daniël Bonne, alle 
afkomstig van Terschelling. Kaartnrs. 114037, 11028 en 414862. Vlootarchief ’40 - ‘45. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag.
69  Van Seumeren. Laat Bruin maar trekken.

Walraven van Hall (uiterst links vooraan) tijdens zijn studie aan de Willem Barentsz School op Terschelling 
(’t Behouden Huys)
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Over een breed front dreigde hiermee armoede onder de zeemansgezinnen te ontstaan, overeen-
komstig de bedoeling van de Duitsers. Aanvullende hulp was daarom geboden.
Vreemd genoeg werd tegen de maatregelen geprotesteerd door een nationaal-socialistische or-
ganisatie: het in 1941 opgerichte Zeemansfront, dat zich ten doel stelde de belangen ‘van den 
Zeeman’ te behartigen. Het Zeemansfront behoorde tot ‘strijdorganisaties’ als Arbeidsfront, Boe-
renfront en Middenstandsfront, vanuit de NSB opgezet als tegenhangers van de bestaande depar-
tementen. De organisatie verzette zich in eerste instantie tegen de kortingsmaatregelen omdat 
die ook golden voor de gezinnen van zeelieden die lid waren van de NSB. Men slaagde erin om 
de volledige betalingen van maand- en weekbrieven aan enkele tientallen van dergelijke gezin-
nen te laten doorgaan. Dat leidde echter weer tot scheve ogen bij andere, wel gekorte gezinnen, 
die eveneens steun van het Zeemansfront verwachtten. De leiding van de organisatie beklaagde 
zich erover dat men verzoeken om hulp uit alle richtingen kreeg, niet alleen van ‘kameraads-
kes’. Toch was het Zeemansfront verontwaardigd dat zeemansvrouwen de dupe werden van een 
maatregel die hun echtgenoten moest beïnvloeden. Men voerde tegenover de Duitsers aan dat 
hierdoor toekomstige zeelieden voor de zeevaart verloren zouden gaan en dat de getroffen gezin-
nen vanzelfsprekend anti-Duits en anti-NSB zouden worden. Maar de protesten van het Zeemans-
front haalden niets bij de Duitsers uit. Hoewel men ook aan die zijde besefte dat de getroffen 
maatregelen er zeker niet toe zouden leiden dat zeelieden hun schepen in de steek zouden laten 
om naar Nederland terug te keren, hield men ze uit vrees voor gezichtsverlies in stand.70

Op verschillende plaatsen in het land waar gezinnen van zeevarenden woonden ontstonden al 
snel na het afkondigen van de maatregelen spontaan opgerichte hulpcomités, die de inzameling 
van giften en de verdeling van de aldus verkregen gelden op zich namen. Eén van de eerste initia-
tieven om iets te ondernemen voor de zeemansvrouwen en andere door de Duitsers gedupeerden 
was dat van een arbeider bij Philips in Eindhoven, genaamd Kloos. Op zijn initiatief stortte het 
Philips-personeel regelmatig geld in een geheim fonds dat eveneens geld ontving uit andere 
bronnen, zowel particulieren als bedrijven. In het zuiden van het land was ook de zgn. ‘Groep 
van het Zuiden’ op dit vlak actief, waarvan onder andere deel uitmaakten oud-RL-gezagvoerder 
F.J. de Jonge en diens broer W. A. de Jonge. De zuidelijke groep zamelde eveneens bijdragen in 
natura in, zoals voedsel. Deze werden rondgebracht door de heer Isaac Gazan, ook wel ‘de Oran-
jeman’ genoemd. Een firma die veel aan dat doel bijdroeg was grootwinkelbedrijf Jamin, onder 
leiding van Louis Jamin (‘meneer Louis’) en zijn bedrijfsleider Lekker (!). Al met al kregen de zee-
mansvrouwen en de anderen die geholpen werden door dit initiatief heel wat levensmiddelen 
aangeboden, met name boter en kaas. Daardoor hadden zij het soms beter dan anderen, die het 
alleen van de distributie moesten hebben.71

De ‘Groep van het Zuiden’ smolt op zeker moment samen met een op dezelfde wijze werkende 
groep in Rotterdam. Die stond in eerste instantie onder leiding van de heer Cees Trapman, die 
ook het initiatief ertoe had genomen. Trapman, in de illegaliteit bekend onder de naam ‘De 
Winter’, was een medewerker van de Centrale Inspectie - afdeling Bemanningszaken - van de Ver-
eenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (VNS).72 Het bleek echter om een omvangrijke 
taak te gaan die Trapman erg zwaar viel, temeer omdat hij ook al geld inzamelde voor politieke 
gevangenen en naast zijn illegale werk een normale werkkring had. Abraham Filippo, woon-

70  Spits. 22 - 29.
71  Brief dr. K.W.L. Bezemer aan prof. dr. L. de Jong, directeur RIOD, d.d. 6 februari 1975. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag. 
Londense Collectie Koopvaardij, collectie H. Meurs.
72  Ten onrechte noemt Dr. L. de Jong in Deel 7, tweede helft, mei ’43 - juni ’44 op blz. 781 Trapman als medewerker van de Holland 
America Line (HAL). Trapman was namelijk al in 1931 van de HAL overgegaan naar de VNS. Acda. De Witte Hull.
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achtig te Hillegersberg, gezagvoerder bij de HAL die door de 
Duitse inval in de meidagen van 1940 niet meer weg had kun-
nen komen (Filippo was in mei 1940 thuisgevaren met het ms 
‘Veendam’, wanneer de oorlog niet zou zijn uitgebroken zou 
zijn volgende reis als gezagvoerder op de in de oorlog verloren 
gegane ‘Statendam’ zijn geweest), nam daarom zijn taak over. 
Trapman bleef echter de administratie van de Zeemanspot voe-
ren, met assistentie van de heer H.G. Spits.73 Ook in Dordrecht 
kwam hulp voor de getroffen zeemansgezinnen op gang. Initi-
atiefnemer daar was de heer A.J. Teunissen.74

In Amsterdam kwam het daar actief zijnde comité onder lei-
ding van de onderwijzer J. Lootsma al spoedig in aanraking 
met Walraven (‘Wally’) van Hall, die met hetzelfde werk bezig 
was. Van Hall nam daarop de leiding van de twee samengevoeg-
de groepen op zich.75 Gijs van Hall, broer van Walraven en de 
latere burgemeester van Amsterdam, vervulde de functie van 
centrale kassier. Walraven van Hall zou ook de leiding krijgen 
over de landelijke Zeemanspot, die vanaf januari 1942 ontstond nadat de plaatselijke groepen 
met elkaar in contact waren gekomen. 
Logistiek gezien was één der eerste dingen die moesten gebeuren het verkrijgen van lijsten van 
de rederijen met de namen van de vrouwen die voor steun in aanmerking kwamen. Soms leverde 
dat problemen op, omdat bepaalde rederijen bang waren dat het verstrekken van deze lijsten 
door de Duitsers als sabotage zou worden opgevat. In praktische zin werd men geconfronteerd 
met het probleem dat veel zeemansvrouwen met hun gezinnen onderdak hadden gezocht en 
gevonden bij familie die elders woonachtig was.76

De groep in Eindhoven van het ‘Verjaardagsfonds’ of ‘de Verjaardagspot’, die reeds in 1940 was 
opgericht en aanvankelijk de gezinnen van politieke gevangenen ondersteunde, wierp zich na 
de afkondiging van de Duitse maatregel met kracht op de verzorging van zeemansgezinnen. 
Aanvankelijk hield dit fonds zich uitsluitend met verjaardagen van zeemansvrouwen bezig: hen 
werd op hun verjaardag een bedrag van ƒ 25,- uitgekeerd en aan hun kinderen ƒ 10,-.  Aangezien 
het geld bij deze groep door schenkingen in ruime mate binnenkwam kon in een later stadium 
tot een min of meer regelmatige maandelijkse uitkering worden overgegaan. Deze bestond niet 
uit een van tevoren vastgesteld bedrag; elke maand werd opnieuw de financiële toestand van de 
betreffende gezinnen beoordeeld en pas daarna volgde uitkering van het vastgestelde bedrag. In 
gevallen van ziekte werden extra uitkeringen verricht.77 De groep, die later ‘Trompfonds’ werd 
genoemd, bestond grotendeels uit mannen die bij Philips werkzaam waren en werd geleid door 

73  Brief Bezemer.
74  Filippo. 1.
75  Walraven van Hall (Amsterdam 10-02-1906, Haarlem 12-02-1945) stamde uit een Amsterdamse bankiersfamilie. Van 1922 tot 1925 
volgde hij de stuurmansopleiding aan de Willem Barentsz School op Terschelling. Van 1925 tot 1929 voer hij als stuurman bij de Konink-
lijke Hollandsche Lloyd. Zijn zeemansloopbaan eindigde abrupt nadat hij met succes het examen voor tweede stuurman had afgelegd. 
Tijdens de daarop volgende keuring werd hij namelijk afgekeurd wegens een oogafwijking. Via zijn broer Gijs van Hall verkreeg hij een 
bankiersfunctie in New York. In 1931 vestigde hij zich weer in Nederland. In het begin van de Duitse bezetting sloot hij zich aan bij De 
Nederlandsche Unie. Nadat Van Hall de leiding van de Zeemanspot en later van het Nationaal Steun Fonds op zich had genomen speelde 
hij een grote rol bij de samenwerking tussen verschillende verzetsgroepen en de financiering van het verzet. Door onzorgvuldigheid 
van een lid van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers kwamen de Duitsers op 27 januari 1945 achter het adres van een 
vergadering waaraan hij deelnam. De al lang gezochte Van Hall werd bij de daarop volgende inval gearresteerd en op 12 februari 1945 
gefusilleerd als represaille voor een aanslag op een lid van de Feldgendarmerie. Biografisch Woordenboek van Nederland. www.inghist.nl
76  Van Hall. 62.
77  De Jonge. Trompfonds. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag. Londense Collectie Koopvaardij, collectie H. Meurs.

Iman J. van den Bosch leidde het 
‘Trompfonds’ in Eindhoven (NIOD)
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I.J. van den Bosch (schuilnaam ‘Pa’ van den Berg), een oud-marineman die als expeditiechef even-
eens bij Philips werkte.78 Maar omdat Eindhoven begrijpelijkerwijs weinig zeemansgezinnen tel-
de trok men er na 1 oktober 1941 op uit om de ingezamelde gelden naar Amsterdam, IJmuiden, 
Katwijk en Den Helder te brengen. In september 1942 kwam de Eindhovense groep in contact 
met die in Amsterdam, waarbij een werkverdeling werd gemaakt, totdat in 1943 beide groepen 
samengingen. De heer F.D. de Jonge uit Breda, die voorheen uitsluitend voor de zuidelijke groep 
had gewerkt, zette zich vanaf dat moment geheel in voor de Zeemanspot waarbij hij zich samen 
met zijn assistent, de eerder genoemde Isaac Gazan (een werknemer van de SSM) en een groep 
dames verdienstelijk maakte voor de gezinnen van ‘minderen’ ter koopvaardij en van vissers.
De zorg voor de gezinnen van scheepsofficieren in Amsterdam werd met ingang van 1 januari 
1943 door de groep van Van Hall verricht. ‘Eindhoven’ nam met ingang van die datum de zorg 
voor de gezinnen van lager in rang geplaatsten op zich. Contact met het Noorden van het land 
had met name de Rotterdamse groep reeds vanaf het begin. Kapitein Filippo had een medewer-
ker in Groningen die van daaruit de noordelijke provincies bestreek. Alle plaatselijke groepen 
gingen zo uiteindelijk samenwerken in de landelijke Zeemanspot. Alleen een groep die in en 
rond Heemstede actief was, bleef zelfstandig.79 Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken werd 
Nederland ingedeeld in 34 grote en enkele kleinere districten.80

In februari 1942 kondigden de Duitsers, zoals bleek, dezelfde kortingsmaatregelen als tegen de 
koopvaardijgezinnen waren getroffen, af voor de gezinnen van personeel van de Koninklijke 
Marine dat in actieve dienst buiten Nederland verbleef. De groep in Rotterdam legde daarop 
contact met de heer A.H. Voetelink, Hoofd Intendant der Zeemacht te Den Haag, die Kpt. ter 
zee J. Varkevisser te Baarn naar voren schoof om namens zijn superieuren met de Zeemanspot 
te onderhandelen. Uit de gevoerde onderhandelingen bleek dat er geen bezwaar bestond om 
de marine-dames op dezelfde wijze uit te betalen als bij de koopvaardij geschiedde. Als voor-
waarde werd gesteld dat de in Nederland verblijvende marine-officieren daadwerkelijk zouden 
medewerken. De samenwerking met hen verliep goed maar was slechts van korte duur omdat 
zij zich in mei 1942 in krijgsgevangenschap moesten begeven. Naar aanleiding daarvan kwam 
vice-admiraal jhr. Schorer naar Rotterdam met de vraag ‘hoe het nu met de vrouwen van het 
marine-personeel zou moeten gaan’. Hem werd de belofte gedaan dat de betaling op dezelfde 
wijze zou worden voortgezet.
Tegelijk met de Koninklijke Marine werd vanuit de Zeemanspot ook contact gezocht met verte-
genwoordigers van de Koninklijke Landmacht, voor ondersteuning van de gezinnen van perso-
neel van landmacht en marechaussee dat in Engeland terecht was gekomen. De landmacht-men-
sen wensten echter wapensgewijs te werk te gaan, waarmee niet akkoord kon worden gegaan.81

In Friesland ontstond in oktober - november 1941 een groep die zich de zorg voor de zeemansge-
zinnen in die provincie aantrok. Contact met de groep in Rotterdam onder leiding van Filippo 
was er al snel. Aanvankelijk was in Friesland sprake van het Comité Zeeliedenfonds, dat trachtte 
een organisatie voor de hele provincie op te bouwen met de bedoeling op zo groot mogelijke 
schaal gelden in te zamelen en een fonds te vormen waarmee zowel alle vormen van verzet 
als hulp aan door de Duitsers financieel gedupeerden, zoals de zeemansgezinnen, kon worden 
verstrekt.82 

78  Net als Walraven van Hall moest ook Van den Bosch zijn illegale werk met de dood bekopen. Hij werd op 18 oktober 1944 door de 
Duitsers in Groningen gearresteerd, waarbij hij gewond raakte. Tien dagen later werd hij in Westerbork gefusilleerd. Sanders. 148.
79  Sanders. 5.
80  Spits. 32.
81  Filippo. 2.
82  Overzicht van ontstaan en werkwijze NSF (afd. Friesland). Rapportage van vermoedelijk D. Bosman. Vereniging Friesland 1940 - 1945. 
Toegangsnr. 350, stuknr. 1460. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.
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In het prille begin van het Friese Zeelie-
denfonds (1941 - 1942) zat er nog niet veel 
lijn in het inzamelen van de financiële 
bijdragen. Op 28 september 1941 haalde 
de heer P.O. Brouwer te Dokkum direct ƒ 
475 bij elkaar. Al snel had hij een bedrag 
van ƒ 2800 in kas voor ondersteuning van 
zeemansgezinnen. Begin 1942 ontstond 
er iets als een provinciaal verband toen 
de heren Bosch te Drachten, Evenhuis te 
Leeuwarden en Feenstra te Dokkum (allen 
belastinginspecteur van beroep) een soort 
driemanschap vormden met een bepaalde 
rayonverdeling. Men haalde in deze perio-
de met name veel geld op door de verkoop 
van Geuzenliedboeken à ƒ 25 per stuk en 
Margriettegels à ƒ 9 per stuk. In een later 
stadium werden ook Margrietzegels ver-
kocht, evenals foto’s van het koninklijk 
gezin.83 (De margriet gold in bezet Neder-
land als verzetssymbool, bovendien werd 
HKH Prinses Margriet vanaf 20 januari 
1943, een dag na haar geboorte, petekind 
van de koopvaardij). Als centrale kashou-
der van het Zeeliedenfonds functioneerde 
de heer J. Evenhuis te Leeuwarden.84

Contactpersoon oftewel ‘voogd’ in Fries-
land was mej. M.P.J. Teunissen, onderwij-
zeres te Leeuwarden, die startte met acht 
‘klanten’. Mej. Teunissen, die hiervoor 

werd gevraagd door haar van de groep Dordrecht uitmakende broer A.J. Teunissen, deed het 
werk voor de Zeemanspot aanvankelijk geheel alleen. Een deel van het benodigde geld werd in 
Friesland zelf ingezameld in de vorm van giften, variërend van 25 cent tot ƒ 10 per maand. ‘Het 
was dus een karwei om het benodigde geld bijeen te brengen’, aldus mej. Teunissen in haar rap-
portage na de bezetting. De hoofdsom kwam echter elke maand uit Rotterdam.
Het werk in Friesland was eerst nog wel te overzien, maar toen tal van zeemansgezinnen in 
Scheveningen, Katwijk, Den Helder en IJmuiden in verband met de bouw van de Atlantikwall 
(zie ook deel 2) gedwongen werden uit hun woonplaatsen te vertrekken waarbij veel van hen 
naar Friesland verhuisden, werd het voor de medewerkers aan de Zeemanspot allengs drukker 
en zeker niet gemakkelijker. ‘Vooral uit Den Helder was het een hopeloos volkje’, aldus mej. 
Teunissen. ‘Men kende elkaar allemaal en bepraatte alles met elkaar, wat weer oorzaak werd 
van onderlinge ruzies wanneer de één wat meer kreeg dan de andere. De gages werden zoveel 

83  Rapportage district Dokkum NSF. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 1462. Tresoar, Frysk Histoarysk 
en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.
84  Interview D. Bosman, accountant, op 14-9-1949. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 843. Tresoar, Frysk 
Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.

Eerste stuurman bij de VNS Cees Bonne, die tijdens het 
uitbreken van de oorlog in 1940 met verlof was, leidde als 
voogd de Terschellinger afdeling van de Zeemanspot 
(’t Behouden Huys)
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mogelijk benaderd’.85 
Friesland telde op dat moment - eind 
1942 - ongeveer 200 gezinnen die onder 
de zorg van de Zeemanspot vielen. De 
verleende hulp richtte zich daarbij in 
de meeste gevallen op de gezinnen van 
marinemensen. Mej. Teunissen: ‘De 
vaste koopvaardij, die vooral in Harlin-
gen en op de eilanden zat, was niet zo 
heel belangrijk’. Enkele vrouwen wier 
echtgenoten in dienst waren van de 
grotere rederijen, ontvingen daar ove-
rigens - eveneens op illegale wijze - ook 
nog bijdragen van, aldus mej. Teunis-
sen. (Voor zover bekend, betrof dit uit-
sluitend de Stoomvaartmij. ‘Nederland’ 
en de Holland West-Afrikalijn). Op den 
duur kon zij het werk in Friesland niet 
meer alleen aan. Zij had op het laatst 
van de Duitse bezetting hulp van een 
zestal medewerkers, onder andere in 
Bolsward, Heerenveen en Joure. Voor 
de gezinnen in Harlingen bleef mej. 
Teunissen zelf het vaste aanspreek-
punt.86 Later kreeg zij daar assistentie 
van de heer Jelle van Drooge.87

Op Terschelling functioneerde de heer 
Cees Bonne, een eerste stuurman bij 
de VNS die in mei 1940 met verlof was en niet meer weg had kunnen komen, als voogd van de 
Zeemanspot.88 Bonne verzorgde ook het rondbrengen van het geld ’om Oost’, terwijl de heer 
Oep Starrenburg, employé bij de Terschellinger Stoomboot Maatschappij, de ‘klanten’ op ‘West’ 
bediende.89 Het benodigde geld werd elke maand uit Alkmaar opgehaald door mevrouw Catha-
rina de Boer-Roda, echtgenote van de bij de ramp met de ‘Serooskerk’ omgekomen gezagvoerder 
Doekele de Boer.90 Zij liep tijdens de reis kennelijk minder risico’s dan een man, hoewel mej. 
Teunissen na de oorlog vertelde dat ook leraren aan de Zeevaartschool wel zorgdroegen voor het 
geldtransport naar het eiland.
De adressen waar hulp nodig was kreeg men uit Rotterdam aangeleverd, aldus mej. Teunis-

85  Interview mejuffrouw M. Teunissen, 15 januari 1949. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 1242. 
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.
86  NSF/Zeemanspot. Mededelingen van mej. M.P.J. Teunissen. Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 1460. Tresoar, 
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.
87  Van der Wal. Gebleven. 93.
88  Filippo. Historisch overzicht van de Zeemanspot. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag. Londense Collectie Koopvaardij, col-
lectie H. Meurs.
89  mevrouw G. Ruyg-Swart, Midsland, Terschelling, de heer P.J. Drijver en mevrouw J.F. Drijver-Spits, West-Terschelling. Mondelinge 
mededelingen, juni 2003. Vletterman Oep Starrenburg verdronk op 11 december 1960 in ruwe zee tijdens een poging om een gestrande 
viskotter van het Texelse strand bij De Koog los te trekken. Knipselmap archief Rederij Doeksen, beheerd door de heer C. Dekker, West-
Terschelling.
90  Wijlen de heer G. van der Plaats, West-Terschelling. Mondelinge mededeling, september 2003.

Catharina de Boer-Roda reisde elke maand naar Alkmaar om 
het benodigde geld voor de Zeemanspot op Terschelling op 
te halen. Hier gefotografeerd met haar echtgenoot, kapitein 
Doekele de Boer, die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwam 
bij de torpedering van het ss ‘Serooskerk’ (’t Behouden Huys)
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sen. Zij ging bij het benaderen van de be-
treffende gezinnen berekenend te werk en 
nam zo weinig mogelijk risico’s. Via relaties 
probeerde zij eerst te weten te komen wat 
voor vlees ze in de kuip had. Maar wanneer 
ze hulp aanbood, bleek die in veel gevallen 
niet direct te worden vertrouwd. ‘De mensen 
waren aanvankelijk zo wantrouwend, dat zij 
zelfs weigerden het geld aan te nemen. Dan 
moest men praten als Brugman om het ze te 
doen accepteren’.91 Ook bij zeemansvrouwen 
op Terschelling bleek dat het geval te zijn. 
Mevrouw G. Ruyg-Swart te Midsland: ‘Toen 
Bonne voor het eerst aan de deur kwam ver-
trouwde ik het niet. Maar hij bleef aanhou-
den. “Neem het nou maar aan”, zei hij. “Doe 
het dan voor je kinderen. Die en die hebben 
het ook geaccepteerd. Anders wordt het 
straks armoe”. Dat gaf bij mij de doorslag. 
En toen kwam hij elke maand met een tien-
tje. Ik was er toch wel blij mee. We hadden 
wel geen honger, maar een vetpot was het 
hier zeker niet. Zo kon ik de kinderen iets 
extra’s geven.’92 Mevrouw J.F. Drijver-Spits te 
West-Terschelling, echtgenote van stuurman 
P.J. Drijver, weigerde eveneens steun van de 
Zeemanspot. ‘Mijn man voer bij de Holland 
West-Afrikalijn. Die rederij heeft mij gedurende de hele oorlog gestuurd waar ik recht op had. 
Daar was ik natuurlijk blij mee en dat was voldoende reden om niet met de Zeemanspot in zee 
te hoeven gaan. Later hoorde ik natuurlijk dat het allemaal wel goed zat, maar toen het me door 
Bonne werd aangeboden vertrouwde ik het niet’.93

Zoals gezegd waren het ook wel leraren aan de Zeevaartschool die voor het vervoer van het geld 
naar Terschelling zorgdroegen, aldus mej. Teunissen.94 Ongetwijfeld zal dat leraren hebben be-
troffen die werkten aan de reeds in 1940 naar Groningen verplaatste Zeevaartschool, aangezien 
het schoolgebouw op Terschelling immers al snel op last van de Duitsers was gesloten en door 
hen in beslag genomen. Een aantal leraren bleef echter op Terschelling woonachtig en reisde op 
en neer tussen Groningen en Terschelling.
De Zeemanspot telde landelijk een relatief klein aantal ‘klanten’ en vormde in zekere zin één 
grote familie, onderling verbonden door de gemeenschappelijke band met de zee, het varen en 
de afwezigheid van de vader en echtgenoot. Het ging bij deze organisatie niet alleen puur om de 
financiële steun die werd verleend. Er werd eveneens sociaal en maatschappelijk werk door het 
fonds bedreven, hetgeen mag blijken uit de destijds gebruikelijke aanduiding van de plaatselijke 
medewerkers als ‘voogden’. Kapitein Filippo trad voor degenen die hulp kregen op als een soort 

91  Interview mejuffrouw M. Teunissen.
92  Mevrouw G. Ruyg-Swart. Mondelinge mededelingen, juni 2003.
93  Mevrouw J.F. Drijver-Spits. Mondelinge mededelingen, juni 2003.
94  Interview mejuffrouw M. Teunissen.

Oep Starrenburg, vletterman bij Rederij Doeksen, 
bracht het geld van de Zeemanspot rond in West-Ter-
schelling (’t Behouden Huys)
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pater familias. De medewerkers aan de Zeemanspot oogstten alom waardering voor hun werk. Zo 
heeft mej. Teunissen na de bevrijding talloze malen bezoek gehad van mannen die haar kwamen 
bedanken voor de hulp verleend aan hun vrouwen. Zij brachten dan veelal een kleinigheid voor 
haar mee.95

Op Terschelling hebben dertig zeemansgezinnen financiële en morele steun van de Zeemanspot 
gehad. Daarnaast genoot op het eiland één gezin van een militair van de Koninklijke Marine 
ondersteuning. De uitkeringen bedroegen tussen de ƒ 120 en ƒ 1120 per jaar, afhankelijk van de 
door het betrokken gezin gederfde inkomsten.96

De uitkeringen die de Zeemanspot aan gezinnen van zeevarenden verstrekte werden aanvanke-
lijk uitsluitend gefinancierd met geld dat door giften was ontvangen. Maar in de loop van 1942 
bleek dat de uitkeringen een dermate grote omvang hadden aangenomen dat ze niet meer al-
leen door giften konden worden gedekt. Reden waarom er naar andere middelen moest worden 
uitgekeken om het fonds te financieren. Daarbij ondervond men een stevige steun in de rug van 
de garantstelling van minister Steenberghe op 17 april 1941 via Radio Oranje. Dit betekende im-
mers dat men voor ondersteuning van de zeemansgezinnen voortaan niet alleen meer op giften 
was aangewezen maar dat daarvoor ook leningen konden worden aangegaan waarover men de 
zekerheid had dat die later, na de bevrijding, door de regering zouden worden terugbetaald.
Het spreekt voor zich dat wanneer men inderdaad leningen zou aangaan dit op een dusdanige 
wijze diende te gebeuren dat de leninggevers geen gevaar zouden lopen. Hun namen moesten 
onbekend blijven en dienden niet geregistreerd te worden. Daar waren de risico’s natuurlijk te 
groot voor. Toch moest na de bevrijding duidelijk zijn wie een lening had verstrekt en tot welke 
hoogte, zodat zonder problemen tot terugbetaling kon worden overgegaan. Walraven van Hall 
dacht daartoe een systeem uit, waarbij hij van de gedachte uit ging dat de financiering en admi-
nistratie van de Zeemanspot los moesten staan van het feitelijke ondersteuningswerk. Hij richtte 
hier een apart lichaam voor op: het Disconto Instituut Zeelieden (DIZ).97

Van Hall hanteerde het volgende, vernuftige systeem: 
Als bewijs voor de geldlening zou gelden een waardeloos effect, een oud markenbiljet of, zoals vooral later 
meer en meer in zwang kwam, een zilverbon. De omschrijving van dit stuk werd bij het afsluiten van de lening 
verstrekt en op dit stuk zou na afloop van de oorlog de geleende som terugbetaald worden. De geldschieter 
moest dit stuk dus zorgvuldig bewaren. Het was nu alleen nodig een lijst van deze stukken te houden met, 
desnoods in code, het daarop geleende bedrag. Degeen, die deze lijst bewaarde, mocht niet zelf actief aan 
het plaatsen van leningen deelnemen. Indien deze lijst onverhoopt bij hem gepakt zou worden, dan kon hij 
nimmer verklaren wie de eigenaren dezer stukken waren, immers hijzelf wist het niet, en hoe knap de Duitse 
speurhonden ook waren, het zou toch wel een bovenmenselijke taak zijn uit te vinden wie in Nederland 
eigenaar was van bijv. � % obligatie Wladikawkas ���� no. ����� of van een zilverbon van ƒ � Serie AX no. 
�����.�� 
De leningen werden door het Disconto Instituut Zeelieden dus op gecamoufleerde wijze gere-
gistreerd. Wanneer achter de naam van het waardeloze effect aangetekend stond 5 x dan bete-
kende dit dat met de eigenaar een lening was aangegaan van ƒ 5000. Deze eigenaar kon na de 
oorlog op vertoon van het effect zijn of haar geleende ƒ 5000 terug krijgen.
Dit systeem heeft altijd goed gewerkt en de Duitsers zijn er nooit achter gekomen. De heer C. 

95  Ibidem.
96  Archief Nationaal Steun Fonds, afd. de Zeemanspot, arch. nr. 185B, de stukken met de inv. nrs. 8f, 10b, 10c, 10d, 11d, 11e en 11g. 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam.
97  Sanders. 5
98  Geciteerd uit: Van Hall. De financiering van het verzet. 771.
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Trapman heeft echter in juli 1974 aan maritiem historicus K.W.L. Bezemer verteld ‘dat Duitse in-
stanties op een gegeven ogenblik achter het bestaan van de Zeemanspot zijn gekomen en wisten 
dat zeemansvrouwen op deze wijze illegaal geholpen werden. Om meer gegevens te verkrijgen 
hadden ze een Nederlandse nautische inspecteur van de V.N.S., die NSB-er was, opgedragen dit 
verder uit te zoeken. De betrokken NSB-er, met de naam Hofman, had ten behoeve van zijn on-
derzoek een lijst met namen van de Duitsers meegekregen, waarop die van Trapman en Filippo 
bovenaan stonden. Hofman kwam er na enige tijd achter dat zeemansvrouwen inderdaad uit de 
Zeemanspot geholpen werden, maar hij heeft dit niet aan de Duitsers gerapporteerd.’ Conclusie 
van Bezemer: ‘Blijkbaar was hij geen NSB-er die landverrader wilde zijn.’99 
Het minimumbedrag dat de Zeemanspot leende bedroeg ƒ 1000. (Voor het Nationaal Steun Fonds 
werden later minima gehanteerd van ƒ 25.000100). Wanneer men ook kleinere bedragen had 
geaccepteerd dan zou de administratie veel te omslachtig zijn geworden voor de ene man die 
daarmee was belast. Deze had een duplicaat van de door hem bijgehouden lijst van afgesloten 
leningen gedeponeerd bij een derde. In geval van arrestatie van de leiding van het DIZ zou die 
zich tot kapitein Filippo kunnen wenden. De kans op het verloren gaan van de administratie 
werd daarmee tot een minimum beperkt en de veiligheid van de geldverstrekkers was vrijwel 
volledig gegarandeerd.101

Een ander aspect waar Van Hall mee worstelde, was de vraag of de betalingen wel konden worden 
gedaan terwijl daar door de ontvangers geen enkel bewijs voor werd afgegeven. Aanvankelijk 
bleef dat achterwege en liet men bij de te ondersteunen gezinnen gewoon een enveloppe met in-
houd op de deurmat vallen. Bij een financiering uit à fonds perdu (niet terugvorderbare) verkre-
gen gelden leidde dat natuurlijk niet tot problemen. Maar de uitbetaling van geld verkregen uit 
leningen vereiste een andere handelwijze. Want wanneer men na de bevrijding de geldschieters 
op grond van de door de regering gegeven garantie terug wilde betalen, dan zou er toch wel enig 
bewijs over de besteding van de geleende gelden moeten zijn. Doch in bezettingstijd was het vra-
gen van kwitanties en het bewaren van al die duizenden bewijsstukken natuurlijk een handel-
wijze die rechtstreeks conflictueerde met de eerste beginselen van illegaal werk. Want hoeveel 
was er tijdens de bezetting al niet misgegaan doordat men zich niet hield aan het beginsel ‘zet 
nooit iets zwart op wit’ dat voor elke illegaal werker gold? Vandaar dat het idee om kwitanties 
van de ondersteunden te vragen aanvankelijk op grote bezwaren stuitte bij de leiding van de 
Zeemanspot. Maar Van Hall kwam tenslotte tot de conclusie dat men niet zonder kwitanties kon 
werken, een opvatting die door kapitein Filippo werd gedeeld.
Bij Van den Bosch en zijn Eindhovense groep bleven echter grote bezwaren tegen dit systeem 
bestaan. Aan deze groep konden dan aanvankelijk ook geen gelden van het DIZ ter beschikking 
worden gesteld omdat er geen kwitanties voor werden ingeleverd. Vandaar dat naar Eindhoven 
slechts geld ging uit à fonds perdu-bijdragen. Na enige tijd raakte ook Van den Bosch echter met 
het idee van de kwitanties vertrouwd. Vanaf 1 januari 1943 werkte de groep ‘Eindhoven’ dan ook 
eveneens met kwitanties, die door de ondersteunde zeemansvrouwen met hun meisjesnaam 
(het liefst onleesbaar, soms ook met een nummer) werden getekend.102

In de loop van 1942 en 1943 werd duidelijk dat veel Nederlandse mannen die in het kader van de 
Arbeitseinsatz waren opgeroepen om in Duitsland te komen werken, dat hadden geweigerd en 
vervolgens waren ondergedoken, eveneens financiële hulp nodig hadden, evenals hun gezinnen. 

99  Brief Bezemer aan De Jong.
100  De Jong. Dl. 7, tweede helft. 790.
101  Sanders. 6.
102  Van Hall. De financiering van het verzet. 773 - 774.
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Voor hen werd een aparte afdeling van de Zeemanspot in het leven geroepen: het Landrottenfonds. 
In een later stadium van de bezetting gingen beide fondsen organisatorisch over in het Nationaal 
Steun Fonds (NSF). 
De groepen die door het NSF uiteindelijk werden gesteund waren, behalve de bovengenoemden, 
ondergedoken militairen en leden van de Koninklijke Marechaussee met hun gezinsleden, ver-
wanten van marinemensen die op zee waren, al of niet joodse onderduikers en hun gezinnen 
en de deelnemers aan de Spoorwegstaking, die op 17 september 1944 door de regering via Radio 
Oranje werd uitgeroepen. 
In de districten Friesland en Limburg nam de ontwikkeling van de Zeemanspot c.q. het NSF 
een geheel eigen loop, die afweek van de organisatie elders in het land. Met name het district 

Gedrukte instructie voor inzamelaars van de Friese zegelactie (Tresoar, Ljouwert)
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Friesland, onder leiding van J. Evenhuis, voer een strikt eigen koers. Zo voelde Evenhuis er niets 
voor de in ‘zijn’ district ingezamelde gelden over te dragen of te verantwoorden aan de landelijke 
organisatie, waar tegenover stond dat Friesland daar zoveel geld van zou kunnen ontvangen 
als men nodig had. Wanneer men van Friesland een begroting verwachtte moest de landelijke 
organisatie er ook met één komen, zo deelde Evenhuis mee aan Van den Bosch, die namens de 
landelijke organisatie de contacten met dit district onderhield.103

Friesland had bovendien een heel andere kijk op de wijze van inzameling dan landelijk het geval 
was. In het Friese ging men uit van het devies ‘van volk tot volk’ en de inzameling vond men 
daar dan ook een aangelegenheid van de gehele bevolking. Iedereen moest naar draagkracht 
bijdragen aan de steun van door de Duitsers gedupeerden en aan de financiering van het verzet, 
zo vond men. Voor het systeem van leningen zoals dat landelijk werd gehanteerd voelde men dan 
ook niets en het afgeven van kwitanties stuitte in Friesland eveneens op de nodige bezwaren. 
‘Lenen’ was dan ook niet het sleutelwoord in Friesland, maar ‘offeren’.
Vanuit het fonds werd eerst de belastingdienst benaderd alvorens men potentiële ‘offeraars’ be-
zocht. Zo was men steeds op de hoogte van inkomens en eventueel vermogen van de personen 
die om giften werden gevraagd.104 In plaats van om leningen werd dan gevraagd om ‘offers’. In 
Friesland werd verder een zegelactie gevoerd, die in januari 1944 een aanvang nam. De actie 
werd voorbereid met een gedrukte instructie voor de inzamelaars: Het vaderland roept! Actie 
1944. De actie moest het karakter krijgen van ‘een grootsche manifestatie van echte Vaderlands-
liefde en trouw’.105 
De zegels, voorzien van de opgedrukte woorden ‘Nederland zal herrijzen’, werden voor het goede 
doel verkocht samen met een folder, waar men ze op kon plakken, beide voorzien van een op-
druk met het wapen van Friesland. De zegels varieerden in waarde van ƒ 2,50 tot ƒ 1000. Door 
deze wijze van inzamelen verkreeg het district op eenvoudige wijze controle op de inzamelaars: 
zij kregen een bepaald bedrag aan zegels mee en moesten na afloop in staat zijn af te rekenen in 
geld, zegels of beiden. Het ingezamelde geld kwam terecht bij het lid van het districtsbestuur D. 
Bosman, die fungeerde als Grootzegelbewaarder of Centrale Zegelbewaarder.106

De Friese zegelactie is een groot succes geworden, rapporteerde comitélid S. van der Steeg na 
de bezetting. ‘De uitgifte van de zegels beperkte zich niet tot Friesland, doch ook in Holland, 
speciaal Amsterdam, werd actie gevoerd, wat aanleiding is geweest om de omslag later van het 
wapen van Nederland in plaats dat van Friesland te voorzien’.107 De landelijke top van het NSF 
kon zich echter in het geheel niet vinden in het Friese initiatief. Met deze actie gaf men zich veel 
te veel bloot, zo vond de NSF-top. Maar in Friesland was men juist van mening dat het zegelsy-
steem naast bezwaren ook grote voordelen had ‘omdat de geldgever, wanneer hij de ene maand 
tegen storting een zegel als kwitantie kreeg van A. en de volgende maand van B., toch zeker kon 
zijn, dat het geld bij dezelfde centrale terechtkwam, waar ook de zegels tegen verantwoording 
werden uitgereikt’. Want: ‘men maakte het vaak mee, dat duizenden guldens werden opgehaald 
- in naam voor de illegaliteit - door lieden die deze bedragen ten eigen bate opsoupeerden’. De 
zegelactie inspireerde de bevolking bovendien om voor de in moeilijkheden verkerende mede-
mens in actie te komen. ‘Men vond het in Holland prettiger de gelden maar te lenen en ’t was ook 

103  NSF Friesland. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 1461. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich 
Sintrum, Leeuwarden.
104  De Jong. Dl. 7, tweede helft. 790.
105  Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 1789. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeu-
warden.
106  Rapportage D. Bosman, november 1949. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 843. Tresoar, Frysk Histoa-
rysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.
107  Friese zegelactie. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 1477. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkun-
dich, Leeuwarden.
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makkelijker, maar het activeerde toch de bevolking als geheel niet in die mate als de zegelactie 
dit deed. Deze verlevendigde heel het werk’.108 
Een conflict tussen de landelijke NSF-top en het district Friesland kon vanwege deze verschil-
lende zienswijzen dan ook niet uitblijven. Na veel overleg bereikte men in het voorjaar van 1944 
te Utrecht een compromis: het Friese comité zou zich tot de eigen provincie beperken en geen 
nieuwe zegels meer aanmaken, het landelijke NSF zou trachten een ander systeem te ontwerpen 
waaraan minder gevaren zouden zijn verbonden. Van dat laatste is evenwel niets terechtgeko-
men. Beide partijen gingen na deze bespreking overigens ‘in de beste verstandhouding’ weer 
uiteen.109

In juli 1944 kwam de zegelactie abrupt ten einde toen leider Evenhuis van het NSF-district Fries-
land in handen van de Sicherheitspolizei viel, evenals enkele van zijn medewerkers, onder wie 
Adriaan Berghuys, ontwerper van zegels en folder voor de zegelactie. In augustus van hetzelfde 
jaar werden beide mannen te Vught gefusilleerd.110 Evenhuis zat al vast op het moment dat het 
archief van het Friese NSF in een Leeuwarder douaneloods op 15 juli 1944 in handen van de 
Duitsers viel.111 Hij was bij dermate veel takken van het verzet betrokken (LO, OD, NSF, KP, etc.) 
dat het eigenlijk een wonder was dat hij niet eerder werd gepakt.112 
District Friesland van het NSF heeft zich met de zegelactie nagenoeg geheel zelf kunnen be-
druipen. Uit de na de bevrijding door de landelijke organisatie opgestelde afrekening blijkt, dat 
binnen het totaal aan verantwoorde uitgaven van ca. ƒ 5,8 miljoen slechts ƒ 94.000 aan Friesland 
is verstrekt.113 Op grond van vermoedens van degene die de functie van grootzegelbewaarder 
bekleedde, kan worden opgemaakt dat de zegelactie in Friesland waarschijnlijk ƒ 700.000 à 
ƒ 750.000 heeft opgeleverd.114

Ook Limburg nam binnen het geheel van het NSF een speciale plaats in. In dit district speelde het 
Fonds voor Bijzondere Nooden van het Episcopaat al vroeg in de bezetting een grote rol in de hulp-
verlening. Opvallend waren de vele collectes die in deze provincie werden gehouden. Limburg 
week verder van het landelijke beeld af wegens het overwegend katholieke karakter, hoewel in de 
districtsleiding geen katholieken hadden plaatsgenomen. In het kader van deze studie zou het 
echter te ver voeren dieper op de situatie van het NSF in Limburg in te gaan.

Grote schrik bij de medewerkers van het fonds veroorzaakte een op zaterdag 13 maart 1943 door 
de Duitsers uitgevaardigde verordening volgens welke de bankbiljetten ter waarde van ƒ 500 en 
ƒ 1000 waardeloos werden verklaard en derhalve - voor 31 maart 1943 - bij de belastingkantoren 
moesten worden ingewisseld. De Duitsers hoopten met deze maatregel zwarthandelaren, on-
derduikers en de illegaliteit te dwarsbomen. In Amsterdam had de Zeemanspot op dat moment 
ƒ 212.000 in voorraad, waarvan een bedrag ter waarde van ƒ 200.000 in briefjes van duizend. 
Haastig pleegden Walraven en Gijs van Hall overleg over de vraag wat hen nu te doen stond. Be-
sloten werd de ƒ 200.000 te delen, zodat beiden de volgende maandagochtend met ƒ 100.000 op 
zak de stad in gingen om te zien of ze de biljetten zo mogelijk ingewisseld konden krijgen tegen 
andere coupures.
’s Middags kwamen ze weer bij elkaar en wel met goede resultaten: zij hadden samen gelegen-

108  Interview D. Bosman, accountant, op 14-9-1949.
109  Rapportage D. Bosman, november 1949.
110  Friese zegelactie. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945.
111  Interview met P. Wijbenga (Geale) op 25 juni 1948. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegangsnr. 350, stuknr. 1359. Tresoar, 
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.
112  Rapport over de illegale activiteit van Geale de Vries. Rapportage van P. Wijbenga. Archief Vereniging Friesland 1940 - 1945. Toegang-
snr. 350, stuknr. 1359. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.
113  Sanders. 89.
114  Ibidem. 83.
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heid bankbiljetten te plaatsen tegen een bedrag van niet minder dan ƒ 239.000. Spijtig werd vast-
gesteld dat dit bedrag niet aan duizendjes aanwezig was. Toen realiseerde Gijs van Hall zich dat 
hij bij een instelling waar hij bankbiljetten van ƒ 1000 had willen wisselen men dat had gewei-
gerd omdat men zelf teveel duizendjes in bezit had. Onmiddellijk toog hij weer op die instelling 
af om daar het overtollige kapitaal te lenen, uiteraard in ruil voor de gebruikelijke kwitanties. 
De bankbiljetten werden hem daarop afgestaan. Dat succes was aanleiding om op die weg voort 
te gaan. Er volgden twee weken van koortsachtige activiteit voor de gebroeders Van Hall. Overal 
werd geprobeerd om bankbiljetten in te wisselen of anders niet-zwarte bankbiljetten te lenen. 
Toen de inleveringtermijn tenslotte was afgelopen bleek het kapitaal van de Amsterdamse afde-
ling van de Zeemanspot van ƒ 212.000 tot ƒ 785.000 te zijn gestegen.115

Kapitein Filippo bereikte met het door hem beheerde deel van de Zeemanspot een nog groter 
resultaat. Toen het alarmerende bericht kwam had hij meer dan 850 biljetten van ƒ 1000 in 
kas. Dankzij de medewerking van een vijftal inspecteurs van belastingen kon Filippo deze bin-
nen vier dagen kwijtraken. Net als de Van Halls, zag ook Filippo kans van de nood een deugd te 
maken: door briefjes te lenen en deze eveneens via een bepaalde regeling met de belastingin-
specteurs te verzilveren slaagde hij erin een reservekas te kweken ter waarde van een bedrag van 
ƒ 1.000.000.116

De dertien belastinginspecteurs met wie de gebroeders Van Hall al reeds voor de actie contacten 
onderhielden, kwamen regelmatig clandestien te Utrecht bij elkaar om besprekingen te voeren 
over de vraag op welke wijze men vanuit de Belastingdienst een bijdrage aan het verzet kon 
leveren. De inwisselingactie deed de totstandkoming van dit zgn. Belastingverzet versnellen. Bij 
de betrokken inspecteurs rees het idee de Van Halls te blijven helpen. Dat zou het begin vormen 
van een aantal slim uitgevoerde acties die het NSF uiteindelijk een bedrag van bijna ƒ 5,4 miljoen 
opleverden.117

Na het uitbreken van de Spoorwegstaking in het najaar van 1944 kampte de leiding van de NSF 
met een financieringsprobleem van ongekende omvang. Om de stakers voldoende tegemoet te 
kunnen komen, was met spoed een bedrag van ƒ 1,7 miljoen nodig. Maandelijks zou voortaan 
zelfs een bedrag van ƒ 5 miljoen nodig zijn. Op maandag 2 oktober 1944 volgde onder leiding 
van de voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel overleg tussen Van Hall en de kop-
stukken van financieel Nederland. Na een half uur beschikte Van Hall over een bedrag van ƒ 3,5 
miljoen aan leningen.
Maar wilde het NSF aan het grote aantal aanvragen om hulp kunnen voldoen, dan moest naar 
nieuwe bronnen worden uitgezien, zo werd duidelijk. Gijs van Hall kwam met de ingenieuze 
oplossing. Hij opperde het idee om schatkistpromessen na te maken.118 Deze promessen, be-
stemd voor belegging van gelden der Rijksfondsen, waren per stuk ƒ 100.000 waard, zodat het 
namaken van tien stuks reeds de som van ƒ 1 miljoen zou opleveren.119 Het zou in het kader van 
deze studie te ver voeren om te beschrijven hoe de fraude van de Van Halls precies in zijn werk 
ging en hoe de vervalste promessen bij de Nederlandsche Bank met medewerking van kassier-
generaal C.W. Ritter werden omgewisseld tegen echte, die tenslotte via een kasgeldactie werden 
omgezet in een opbrengst van ƒ 51 miljoen voor het NSF. Hiervoor zij verwezen naar het werk 

115  Ibidem. 10.
116  Van Hall. De financiering. 775.
117  De Jong. Dl. 7, tweede helft. 788.
118  Bankpromessen werden door De Nederlandsche Bank uitgegeven en gestempeld door de Algemene Rekenkamer. Het betrof kortlo-
pende staatsleningen die na een jaar met rente aan toonder werden terugbetaald.
119  Gijs van Hall herinnerde zich een dergelijke bankfraude in de jaren dertig. De bank waar hij destijds werkte was gelieerd met de 
bankier van de betrokken fraudeur, de Zweedse luciferfabrikant Ivan Kreuger.
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van Sanders en Van Hall-biograaf Schaap.120 De operatie (met als codewoord Tante Betje) moet 
één van de grootste bankfraudes in de Nederlandse geschiedenis zijn geweest. Na bemiddeling 
van de Londense regering kon het NSF later in 1944 en in 1945 nog eens vele tientallen miljoenen 
guldens in Nederland lenen. Omdat het kapitaal van het NSF door het succesvolle beleid van met 
name de gebroeders Van Hall tot ongekende hoogten was gestegen werd uiteindelijk, behalve de 
steun aan financieel door de Duitsers gedupeerden,  een groot deel van de activiteiten die het 
Nederlandse verzet ontplooide gefinancierd met geld uit het NSF.

Wie meende hulp van de Zeemanspot c.q. NSF nodig te hebben, kreeg die niet zomaar verstrekt. 
Onderzoekers van de fondsen gingen na of en hoeveel steun de aanvrager nodig had. De gegevens 
noteerden zij op een formulier dat was gecamoufleerd als Schadeformulier ongevallenverzekering. 
Hierop was ook het adres vermeld waarop maandelijks het geld moest worden bezorgd. Het 
formulier kreeg vervolgens een nummer waarmee degenen die uitbetaalden aan de slag konden. 
Voor iedere betaling ontvingen zij een kwitantie, voorzien van een nummer of de meisjesnaam 
van de betrokkene, vaak onleesbaar geschreven.
Er werden ook normen gesteld aan degenen die verzochten voor steun in aanmerking te komen. 
Zo kreeg men alleen de gevraagde steun wanneer naaste familieleden of andere instanties (ge-
meenten of kerken) niet in staat waren die op te brengen. Stelregel was een uitkering van tachtig 
procent van het salaris met een maximum van ƒ 500 per maand. Bij speciale omstandigheden 
(ziekte, een studerend kind) werd extra steun verstrekt. Onderduikers of illegale strijders die 
hun hele inkomen moesten missen kregen het volle bedrag voor hun gezinnen (of hun eventuele 
nabestaanden). In principe werden NSB-vrouwen en vrouwen die omgang hadden met Duitsers, 
uitgesloten. Ook aan dames ‘die moreel een slecht leven leidden’, werd steun onthouden.121

De Zeemanspot hield zich naast het verstrekken van financiële toelagen ook bezig met het ver-
strekken van bijdragen in natura. Hiertoe werd binnen het fonds het zgn. natura-apparaat in het 
leven geroepen. Dit werd opgezet door de heer J.B.A.C. Verschure te Hilversum, inspecteur van 
het Vervoerwezen van het departement van Waterstaat, in samenwerking met de Ltz. 2e klasse 
der Koninklijke Marine Bottema te Bussum. Zij droegen er zorg voor dat de zeemansgezinnen in 
de loop der tijd zonodig konden worden voorzien van levensmiddelen en textiel. Voorts werden 
eind 1944 vanuit Rotterdam door medewerkers van de Zeemanspot reizen naar het noorden en 
oosten van het land gemaakt om daar levensmiddelen te bemachtigen. Nadat daar positieve erva-
ringen mee waren opgedaan, werd in januari 1945 nog een aantal van dergelijke reizen onderno-
men. De heer A.J. Hagens te Rotterdam, adjunct-inspecteur van de Holland Amerika Lijn, maakte 
zich verdienstelijk met het verkrijgen en het verdelen van de bemachtigde levensmiddelen.122

Vanuit de organisatie van de Zeemanspot werd steeds geëist, dat zij die voor het NSF zouden 
werken niet actief zouden zijn voor de Zeemanspot. Dit gebeurde om te voorkomen dat er ver-
warring zou ontstaan. ‘Onvermijdelijk moest het NSF den politieken kant uitgaan en daarvan 
wenschte de Zeemanspot vrij te blijven’, aldus Filippo. Hij merkt echter op dat tegen dit beginsel 
in Amsterdam nog wel eens ‘een enkele keer’ werd gezondigd.123

Bij het verlenen van steun vanuit de Zeemanspot werd, behoudens de gevallen der laagst in rang 
geplaatsten, nooit boven de normale hoogten van de week- of maandbrieven uitgegaan. Aan of-
ficiersvrouwen werd slechts de hoogstnodige steun verstrekt. Families met studerende kinderen 

120  Sanders. 120 - 134. Schaap. Walraven van Hall. 125 e.v.
121  Sanders. 122.
122  Filippo. 3.
123  Ibidem. 4.
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en ziektegevallen kregen echter extra steun. Ook werden wel voorschotten verstrekt voor het 
‘eventueel installeren’ van afgestudeerden, meldt Filippo. De ondersteuning werd zoveel mo-
gelijk volgens een daartoe opgestelde schaal verleend. De toelagen aan de ‘minderen’ bleef de 
medewerkers van het fonds de grootste zorg baren. Niet van alle reders konden gemakkelijk de 
bemanningslijsten worden verkregen. Ook bij de Koninklijke Marine bleven daarbij hiaten be-
staan, zodat ‘zeer zeker niet geboogd kon worden compleet werk te hebben gedaan’. Dat gold be-
paald ook voor de steun aan landmachtvrouwen. Zoals eerder vermeld, wilde men daar de steun 
wapensgewijs verlenen, waaraan de Zeemanspot niet haar medewerking wenste te verlenen. In 
november 1943 meldde Mr. F.J.M.A.H. Houten, reserve-kolonel der Koninklijke Landmacht, aan de 
landelijke staf van de Zeemanspot dat ‘de betalingen aan Landmachtvrouwen hopeloos in de war 
waren’ met het verzoek de uitbetalingen aan enkele vrouwen over te nemen. Filippo: ‘Het bleek 
dan ook uit de verkregen lijsten, dat vele dames nooit bezocht waren en in zeer kommervolle 
omstandigheden verkeerden. Hierin werd naar beste weten verandering gebracht, ofschoon de 
voogden reeds met werk overstelpt waren’.124

In totaal heeft het Nationaal Steun Fonds tijdens de bezetting een bedrag van bijna ƒ 84 mil-
joen besteed aan verzetsorganisaties, onderduikers en de Spoorwegstaking Na de oorlog was 
nog ruim ƒ 22,5 miljoen in kas.125 De Zeemanspot keerde in totaal ƒ 5,2 miljoen uit aan 4.685 
zeemansgezinnen, 1.379 gezinnen van marinepersoneel en 276 gezinnen van landmachtmili-
tairen.126 In 1944 bedroeg de maandelijkse uitkering uit de Zeemanspot per ondersteund gezin 
naar schatting gemiddeld ƒ 40.127

De per gezin uitgekeerde bedragen vormden zeker geen vetpot, maar droegen voor de betrok-
kenen wel bij aan een menswaardig bestaan tijdens de Duitse bezetting. Een zeemansvrouw: ‘Ik 
kreeg van de maatschappij van mijn man voor mijzelf elke maand ƒ 70,- uitgekeerd en daarnaast 
nog eens ƒ 50,- voor mijn beide kinderen. De Zeemanspot bracht elke week een tientje, zodat ik 
elke maand over een bedrag van ƒ 160 beschikte. Zo zijn we erdoor gescharreld. Het was geen 
rijkdom maar honger kregen we pas toen heel veel dingen aan het eind van de oorlog niet meer 
te krijgen waren. Toen werd het sappelen. Je had wel geld, maar je kon er niks meer voor ko-
pen’.128

Ook het uitzenden van kinderen naar veilige gebieden werd door de Zeemanspot verzorgd. Zo 
werden gedurende de zomermaanden van 1942 en 1943 veel kinderen van zeevarenden uit het 
westen van het land overgebracht naar het oosten ‘en aldaar aan goede handen toevertrouwd’. 
Gezien de toenmalige toestand aan het front werden deze uitzendingen in augustus 1944 weer 
gestaakt.129

Niet alle opgenomen leningen werden na de oorlog terug geëist. Sommige geldschieters waren 
inmiddels overleden, anderen wilden uit principe hun geld niet terug hebben. Van het bedrag 
dat bij de Zeemanspot overbleef werd in Zeist een villa met omringend terrein gekocht. Deze vil-
la, ‘De Witte Hull’ genaamd, diende jarenlang als vakantieoord voor de nagelaten betrekkingen 
van in de oorlog omgekomen koopvaardijlieden. Het gebouw stond op naam van het Prinses Mar-
griet Fonds (zie de volgende paragraaf) dat ook de hierin ontplooide activiteiten organiseerde. 
Beheerders waren Cornelis Trapman en diens echtgenote, die mede aan de wieg hadden gestaan 
van de Zeemanspot. Villa, tuin en park werden in 1964 van de hand gedaan, toen bleek dat de 
belangstelling voor vakanties in ‘De Witte Hull’ sterk was afgenomen. De opbrengst werd ge-
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schonken aan de beide redding-
maatschappijen die ons land 
toen nog telde. De Koninklijke 
Noord- en Zuidhollandsche Red-
ding Maatschappij (KNZHRM) 
kocht van zijn deel van de schen-
king in 1972 een reddingboot: 
de ‘Zeemanspot’.130

Vele honderden mensen heb-
ben tijdens de Duitse bezetting 
hun leven gewaagd door aan de 
activiteiten van de Zeemanspot, 
Landrottenfonds en Nationaal 
Steun Fonds mee te werken. Van 
hen zijn 84 door de Duitsers ge-
fusilleerd, waaronder de feitelij-
ke leider Walraven van Hall. De 
organisatie telde aan het eind 
van de bezetting circa 2.000 
medewerkers.131 Toch heeft de 
bezetter nooit bijzondere be-
langstelling voor deze vorm van 
illegaal werk gehad. De Duitsers 
gingen er vanuit dat het gewa-
pend verzet veel gevaarlijker 
voor hen was. G.C.M. Smit, oud-uitbetaalster van het NSF, vertelde na de oorlog: ‘De Duitsers 
hebben helemaal niet ingezien dat als ze het NSF de nek zouden omdraaien, ze dan de financiële 
basis onder het verzet hadden weggehaald, want die verzetsmensen moesten natuurlijk ergens 
van leven (…) Gelukkig zagen ze het meest voor de hand liggende over het hoofd’.132 Toch was het 
de Duitsers niet ontgaan dat grote groepen zeemansgezinnen financieel werden ondersteund. 
Met name in 1942 en 1943 hebben zij getracht te achterhalen hoe de organisatie was opgezet. 
Niets-vermoedende zeemansvrouwen kregen dan ook meermalen agents-provocateurs aan de 
deur. Toch is het altijd goed gegaan. In de laatste maanden van de oorlog kregen de Duitsers door 
dat er enorme sommen geld binnen het verzet omgingen, waarna ze hun aandacht uitsluitend 
daarop concentreerden. De kortingsmaatregelen ten aanzien van de gages hadden immers niet 
tot het gewenste resultaat geleid, zodat de bestrijding van illegale steun aan zeemansvrouwen 
geen prioriteit meer had.133

Na de bevrijding werd het apparaat van de Zeemanspot snel ingekrompen. De steunverlening 
werd slechts voortgezet daar waar het nodig was. Voorts werkten medewerkers aan het opstel-
len van een rekening en een verantwoording teneinde de geleende bedragen op correcte wijze 
te kunnen terugbetalen. Ter vaststelling van de verrekening van de tijdens de bezetting gedane 
steunuitkeringen met de door de zeelieden ter koopvaardij in geallieerde dienst ontvangen ga-
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ges, richtte het Rijk de Stichting Week- en Maandbrieven op. Die heeft nog vele jaren besteed aan 
de ontrafeling van een aantal zeer ingewikkelde gevallen. Daarvoor moest aansluiting worden 
gevonden met de in Londen door de ‘Shipping’ gevoerde administratie. Voor de schepelingen van 
de Koninklijke Marine werd de afhandeling verricht door het ministerie van Marine en voor de 
enkele landmachtgevallen door het ministerie van Oorlog.
Tot slot kan worden geconcludeerd dat het de verschillende steunfondsen die in de oorlog actief 
waren, nooit aan geld heeft ontbroken. Dit is vooral te danken geweest aan het baanbrekend 
werk dat werd verricht door de gebroeders Van Hall. Dankzij dat immense kapitaal kon het Na-
tionaal Steun Fonds zelfs een groot deel van de activiteiten van het verzet in bezet Nederland 
financieren, zoals bleek. Deze activiteiten van het NSF vallen echter buiten het bestek van deze 
studie.

Het Prinses Margriet Fonds
In feite zette het Prinses Margriet Fonds (PMF) na de bevrijding in 1945 in vredestijd het werk 
voort dat de Zeemanspot in oorlogstijd had verricht. Maar beiden ontstonden in oorlogstijd - in 
1941: de Zeemanspot in het bezette Nederland en het Prinses Margiet Fonds in het vrije Enge-
land. Zetten de medewerkers van de Zeemanspot zich in om de zeemansgezinnen door de oorlog 
te helpen, vooral in financiële zin, het Prinses Margriet Fonds was in oorlogstijd uitsluitend 
gericht op het welzijn van de zeeman zelf. Na de bezetting richtte men zich bijna helemaal op de 
zeemansgezinnen waarvan de echtgenoot en vader de oorlog niet had overleefd.
Naarmate de oorlog voortduurde, steeg onder de Nederlanders die naar Engeland hadden kun-
nen ontkomen de bewondering voor de mannen die de Nederlandse vloot varende hielden. Alge-
meen was men zich bewust van de gevaren die zij trotseerden door de aanwezigheid op zee van 
vijandelijke onderzeeërs, oppervlakteschepen, vliegtuigen, raiders, mijnen en ander oorlogsma-
terieel. Men besefte dat deze zeelieden, evenals frontsoldaten, voortdurend in het aangezicht 
van de dood verkeerden. Niet in het minst was dit duidelijk voor hen die in Engeland met de 
organisatie van de Nederlandse koopvaardij waren belast. Weliswaar regelde de wet, mocht een 
zeeman iets overkomen, in veel gevallen de zaken naar wens, niettemin klonken er in Engeland 
geluiden om méér voor de Nederlandse zeelieden te ondernemen teneinde erkentelijkheid je-
gens hen te betuigen.
Reeds in het tweede oorlogsjaar kwam er een initiatief in deze zin tot stand. Een deel van de 
mensen die hier bij betrokken waren kende elkaar reeds uit de Stichting Zeerisico ���0, die was 
belast met uitvoering van de Zeeongevallenwet uit 1919 voor hulp aan zeelieden die op zee blijvend 
of tijdelijk invalide waren geraakt en voor die aan de nabestaanden van omgekomen zeelieden. 
Een ander deel kwam uit The Netherlands Shipping and Trading Committee, de Shipping, die 
verantwoordelijk was voor de Nederlandse schepen in geallieerde dienst.134 Het betrof de heren 
J.M. de Booy, L.C.M. van Eendenburg, J.P.F. Mentink, ir. L.C. Ruys, ir. A. van Weelden, mr. O.A. Go-
bius, H.J. Jansen en mr. A.H. Keuls. 
Het gezelschap dacht een ambitieus plan uit voor hulp aan de Nederlandse zeelieden die actief 
waren op de vloot, dat vervolgens werd uitgewerkt. Het accent lag daarbij op allerlei vormen van 
maatschappelijk werk. Op 15 september 1941 werd door de Consul-generaal te Londen, T.H. de 
Meester, de oprichtingsakte opgemaakt van de Stichting voor Oorlogsslachtoffers der Nederland-
sche koopvaardij en hun nagelaten betrekkingen, in de wandeling ook wel SOS genoemd. In het 

134  Stichting Zeerisico 1940 (opgericht op 3 januari 1941) was de opvolger in Engeland van de Coöperatieve Vereniging Zeerisico, die tot 
aan het moment waarop de Duitse bezetting begon steeds de Zeeongevallenwet van 1919 had uitgevoerd. Kort na de bevrijding werd de 
Stichting Zeerisico 1940 opgeheven, waarna de Coöperatieve Vereniging Zeerisico haar oude taak hervatte.
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eerste bestuur werd De Booy voorzitter, Keuls secretaris en Van Weelden bekleedde de functie 
van penningmeester.135 
Het aanvangskapitaal van de Stichting bedroeg vijfhonderd gulden. Maar al spoedig, nadat meer 
bekendheid aan het initiatief was gegeven, stroomden uit alle delen van de wereld waar de Ne-
derlandse zeeman een goed hart werd toegedragen de financiële bijdragen binnen. Het startka-
pitaal werd gedeponeerd bij de Curaçaosche Bank te Willemstad. Hier zou gedurende de oorlog 
ook de zetel van de Stichting zijn; in Londen betrok men een kantoor aan Crosby Square.136 
Tijdens de oorlogsjaren kwam het werk van de Stichting vooral neer op het verzamelen van de 
benodigde gelden. Hiertoe verzocht men, ter aanbeveling, tal van vooraanstaande of invloedrijke 
personen lid te worden van het bestuur.
Toen de in Canada verblijvende prinses Juliana zich bereid verklaarde beschermvrouwe van de 
Stichting te worden, kreeg die daarmee een koninklijk cachet. Dit kreeg een voor de naam van 
de Stichting definitief vervolg toen op 19 januari 1943 in Ottawa een prinsesje werd geboren 
dat de namen Margriet Franciska van haar ouders kreeg. Die keuze was niet toevallig: de eerste 
naam van de prinses was afgeleid van de margriet, die velen in Nederland als verzetsteken op 
hun kleding droegen. Twee dagen later, op 21 januari 1943, gaf koningin Wilhelmina een nadere 
toelichting: ‘Het is de bedoeling der ouders door de keus van deze naam een band voor het ge-
hele leven te leggen tussen ons thans zo zwaar beproefde volk in de bezette delen des Rijks en 
de jonggeborene...’ Een dag eerder had Wilhelmina in Londen, namens prinses Juliana en prins 
Bernhard sprekend, de Nederlandse koopvaardij uitgenodigd als peet voor haar kleindochter op 
te treden.137

Op de koopvaardijvloot zelf werd verheugd op deze ontwikkelingen gereageerd. Natuurlijk was 
men vereerd met dit petekind. Het Koninklijk Huis werd verzocht goed te vinden dat men een 
embleem zou dragen waarop een margriet en een anker waren afgebeeld om de band tussen 
Prinses Margriet en de koopvaardij te onderstrepen. De ‘Stichting voor Oorlogsslachtoffers der 
Nederlandsche koopvaardij en hun nagelaten betrekkingen’ kreeg bovendien toestemming om 
de naam van het petekind te mogen voeren. Er volgde dan ook een ‘herdoop’ van de Stichting, 
waardoor in het vervolg werd gesproken van de ‘Stichting Prinses Margriet Fonds’, waaraan de 
oude naam als ondertitel werd toegevoegd.138

Het Prinses Margriet Fonds (hier voortaan af te korten als PMF) kreeg al snel overal bekendheid. 
Uit alle delen van de wereld kwamen bijdragen binnen. Die waren zowel afkomstig van particu-
lieren als van in veel landen in het leven geroepen stichtingen en verenigingen van daar verblij-
vende Nederlanders. Vaak bleek men in staat grote bedragen bij elkaar te brengen. Zo maakten 
Nederlandse kolonies in Suriname, Curaçao, Venezuela, Colombia, Zuid-Afrika, Zweden, Noord-
Amerika en Peru honderden ponden en dollars over. De bedragen varieerden van 400 pond Ster-
ling van de breiclub ‘Nederland zal herrijzen’ in Bloemfontein tot 5.000 pond van Nederlanders 
op Curaçao.
De vloot zelf liet zich ook niet onbetuigd. Op verschillende schepen werden steunfondsen voor 
het PMF opgericht, zoals op de ‘Nieuw Amsterdam’, destijds Nederlands grootste passagiersschip. 
Ook door de bemanningen op de ‘Christiaan Huygens’, ‘Maaskerk’, en ‘Stuyvesant’ werd geld in-
gezameld. Telkens wanneer men een haven binnenliep waar een Nederlandse consul aanwezig 
was werd de opbrengst van de afgelopen reis aan hem overgedragen. Flinke bedragen ontving het 
PMF ook als gevolg van de regeringsbeslissing om alle boetes die bemanningsleden aan boord 
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van de schepen vanwege geconstateerde overtredingen moesten betalen, aan het PMF over te 
dragen. Alleen al in 1944 leverde dat de aanzienlijke som op van ƒ 28.600 (!).
Ook uit andere bronnen kwam geld bij het PMF binnen. Koploper was het Koningin Wilhelmina 
Fonds, gevestigd te New York, dat duizenden dollars bijeen bracht. Uit buitenlandse bronnen 
kwam eveneens geld naar het fonds, zoals van het Amerikaanse National War Fund dat in 1945 
50.000 dollar reserveerde voor het werk van het PMF dat in vredestijd moest plaatsvinden. Het 
PMF zelf genereerde geld door de verkoop van kalenders, kaarten, vlaggen, tegels en natuurlijk 
de bekende margrietspeldjes.139

Reeds na de tweede bestuursvergadering van het PMF in 1941 kwam het eerste verzoek om een 
uitkering bij het fonds binnen. Het was afkomstig van een in Engeland woonachtige Nederlandse 
vrouw wiens man zich in Duitse krijgsgevangenschap bevond. Er zouden nog vele verzoeken 
volgen. Waar de Stichting Zeerisico 1940 volgens de daarvoor geldende wettelijke maatstaven 
uitkeringen verstrekte, gaf het Prinses Margriet Fonds in aanvulling daarop nog iets extra’s. In 
Engeland heeft men zo een aantal mensen kunnen helpen. Een weduwe van een zeeman kreeg 
bijvoorbeeld een vast, maar laag pensioen via Zeerisico. Omdat de vrouw zwanger was, bleek dat 
pensioen tijdelijk te laag te zijn. Zeerisico was gebonden aan de wettelijke voorschriften en kon 
derhalve weinig extra’s doen. Het PMF, als particuliere instelling, kon echter zelfstandig optre-
den en verstrekte een tijdelijke aanvullende uitkering aan de betreffende zeemansweduwe.
Vanzelfsprekend vond er periodiek overleg plaats tussen de besturen van Zeerisico en van het 
PMF. Dat werd sterk vereenvoudigd omdat maar liefst acht bestuursleden van het PMF eveneens 
actief waren in Zeerisico, een gevolg van het feit dat in Engeland het bestuurlijk kader rond de 
koopvaardij maar pover was vertegenwoordigd zodat men bij wijze van spreken overal dezelfde 
mensen aantrof. Voor enkelen van hen was dat ook reden om aan te dringen op een samengaan 
van beide organisaties. Met name de heer Keuls, die voor zowel Zeerisico als voor het PMF als 
administrateur optrad, heeft zich hier sterk voor gemaakt. Maar zijn oproep vond geen gehoor 
bij de andere bestuursleden. Zeerisico voerde een wet uit, zo werd gesteld, en het PMF was een 
particuliere organisatie die alleen gebonden was aan degenen die geld hadden gegeven en aan 
hen die daar recht op hadden.140

Keuls was het ook, die nog tijdens de oorlog een hint gaf voor de richting die het PMF na de 
bevrijding zou moeten inslaan. In december 1944 opperde hij in het bestuur het idee om na de 
oorlog een commissie in te stellen identiek aan het Dames Comité, dat in Engeland in 1941 was 
opgericht op initiatief van W.J.S. gravin Van Limburg Stirum. De leden van dit comité bezochten 
regelmatig de in hospitalen verpleegde gewonde en invalide zeelieden om hen bij te staan en te 
troosten: zeer verdienstelijk sociaal werk, zo leerde de ervaring. Het Dames Comité was gevestigd 
te Londen maar beschikte in bijna elke andere Britse haven over mensen die de taak aldaar uit-
voerden.141

Inderdaad zou het PMF na de oorlog de richting inslaan die door de werkwijze van het Dames 
Comité werd aangegeven. Het aantal aanvragen om uitkeringen dat men tijdens de oorlog te ver-
werken had gekregen was tamelijk laag. Maar bij het verwerken van die aanvragen had men des 
te meer inzicht gekregen in de problematiek die er voor de betrokkenen mee samenhing. Ook 
had men ervaren dat de vastgestelde problemen niet alleen met de verstrekking van een geldbe-
drag waren op te lossen. Volgens het PMF-bestuur kon de taak die men zichzelf had gesteld het 
beste worden uitgevoerd door mensen die de situatie waarin de aanvragers(-sters) verkeerden, ter 
plaatse konden beoordelen. Hierbij zou een ander bestuur beter aansluiten. Besloten werd dan 
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ook dat het Londense bestuur zou aftreden zodra de tijd was aangebroken dat men in Nederland 
met het werk kon beginnen. Op 3 januari 1946 vond in Moorgate Hall te Londen, het kantoor 
van The Dutch Trading and Shipping Committee, de laatste vergadering plaats van het Londense 
bestuur. Belangrijkste agendapunt was de samenstelling van een bestuur dat enige tijd later in 
Nederland zou moeten worden geïnstalleerd. Dit nieuwe bestuur moest comités oprichten die de 
Margrieten konden bijstaan.142 Onder Margrieten werden allen verstaan die in de administratie 
van het PMF voorkwamen. Veelal waren dit weduwen van in de oorlog op zee omgekomen zee-
lieden, maar ook tijdens de oorlog invalide geworden zeelieden kregen deze ‘koosnaam’, evenals 
de ouders wanneer het slachtoffer een ongehuwde zoon betrof. De aanduiding Margriet-kind 
spreekt in dit kader verder voor zich.

Toen in 1945 de bevrijding van Nederland eenmaal een feit was, brak voor het Prinses Margriet 
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Fonds de tijd aan om de voor de vredestijd geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken. Dit 
kwam er, in de terminologie die het fonds zelf hanteerde, op neer: 
‘… de door haar ontvangen bedragen zo goed mogelijk te beheeren en te besteden ter verleening 
van steun aan zeelieden van Nederlandsche handels- en visschersschepen, die, hun Vaderland 
dienende, slachtoffer van hun taak zijn geworden, en/of ter verleening van steun aan hun nage-
laten betrekkingen’.143

Er kon echter niet worden volstaan met het blijvend aanvullen van de normale voorzieningen 
voor de betrokken oorlogsslachtoffers. ‘Zeker, de Regeering trof haar maatregelen, maar buiten 
die goed geregelde Regeeringshulp is zooveel meer nodig in de gezinnen, ook voor de opvoeding 
der kinderen. Alleen al op dit laatste gebied kan het Prinses Margriet Fonds, indien het daartoe 
voldoende middelen heeft, zulk prachtig en nuttig werk doen’.144

De eerste bestuursvergadering van het PMF in Nederland liet op zich wachten tot 6 maart 1946. 
Omdat de meeste bestuursleden ook betrokken waren bij de organisatie der koopvaardij, zoals 
we eerder zagen, bleef hun aanwezigheid in Londen ook na de bevrijding van Nederland nog zeer 
gewenst. Er bestond echter reeds wel contact tussen de leden van het PMF in Londen en in Neder-
land. In november 1944 had bestuurslid Olyslager reeds Walcheren bezocht, waar hij het nodige 
hoorde van comités als de Zeemanspot. Er werd ook contact gelegd met de groep die in Eindho-
ven financiële bijdragen voor zeemansgezinnen en andere oorlogsgetroffenen had ingezameld.
Direct na de bevrijding was de taak van de Zeemanspot weliswaar voltooid, maar velen zagen 
in dat het netwerk dat deze organisatie had opgebouwd te kostbaar was om te worden verwaar-
loosd. Zo ook het bestuur van het PMF. Daarom werd kapitein F.J. de Jonge, oud-gezagvoerder 
bij de Rotterdamse Lloyd en samen met zijn broer W.A. de Jonge één van de oprichters van de 
Rotterdamse afdeling van de Zeemanspot, kort daarop opgenomen in het bestuur van het PMF. 
De Jonge’s echtgenote, mevrouw J.M. de Jonge-Vijgeboom, was eveneens binnen de Zeemanspot 
actief geweest. Zij zette dit werk voort voor het PMF. Die weg zouden vele ex-medewerkers van de 
Zeemanspot volgen, waarmee een heel netwerk van medewerkers in de belangrijkste havenste-
den ten dienste van het PMF tot stand kwam. Degenen die als ‘voogd’ van de Zeemanspot hadden 
gefunctioneerd kenden de zeemansgezinnen immers maar al te goed en wisten waar de hulp 
het hardst nodig was. Maar ook anderen werden bereid gevonden om zich voor de activiteiten 
van het PMF in te zetten. Daaronder waren de vrouwen van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers 
(UVV). Deze organisatie bood, verspreid over het hele land, kantoorruimte en mensen aan. Zo 
konden al snel in veel steden de eerste Plaatselijke Comités worden gevormd.145

Het eerste jaar in vrijheid bracht veel werk voor degenen die zich voor het PMF inzetten. Vroeg 
in 1945 was namelijk al begonnen met het zenden naar noodlijdende zeemansgezinnen van 
hulpgoederen als toiletartikelen en naaigerei. Een eerste taak voor het PMF was de distributie 
van deze hulpgoederen over het land. In juli 1945 kwam in Nederland een zending van 2.000 pak-
ketten levensmiddelen aan, een geschenk van het Canadese Rode Kruis. De Nederlandse regering 
kocht een tweede zending levensmiddelen aan in Portugal. Deze kwam, enigszins verlaat door 
een havenstaking in Engeland via welk land werd verscheept, eind november in Rotterdam aan. 
Voor Sint Nicolaas- en winterpakketten kocht het PMF zelf huishoudelijke artikelen in, alsmede 
speelgoed voor 4.500 kinderen. Sommige plaatselijke comités gingen op eigen initiatief verder 
met hun activiteiten. Zo organiseerden zij bijvoorbeeld feestavonden, verkochten ze margriet-
speldjes en zamelden ook op andere wijze geld in.
Op 20 november 1945 vond in het Parkhotel te Rotterdam de eerste bijeenkomst op Nederlandse 
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bodem plaats van een aantal leden van het Londense be-
stuur en vertegenwoordigers van de plaatselijke comités. 
Van Weelden, Keuls en De Jonge waren namens het be-
stuur aanwezig en er waren afgevaardigden van de co-
mités uit Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Vlaardingen, 
Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. De comités uit Fries-
land, Haarlem, Zutphen en Eindhoven waren verhinderd. 
Los van elkaar hadden bestuur en comités tot op dat mo-
ment veel werk verzet, maar een geregeld contact tussen 
beide partijen had voortdurend ontbroken. Van Weelden 
zette tijdens deze eerste samenkomst aan de leden van de 
plaatselijke comités uiteen op welke wijze het PMF werk-
te. Daarna kwam men tot de uitwisseling van ervaringen 
en zaken waarover men graag de mening van anderen 
wilde vernemen. Alle aanwezigen konden zich vinden in 
de slogan ‘de gezinnen iets extra’s te geven, en zulks om 
den zeeman te eeren’.
De bestuursleden konden na afloop ‘Londen’ inlichten: het fonds had een goede ‘tweede’ start 
gemaakt. Bij deze gelegenheid werd ook de balans opgemaakt over de periode waarin het fonds 
vanuit Londen actief was geweest. Gedurende de vijf oorlogsjaren heeft de ‘Stichting Zeerisico 
1940’ aan in totaal 3.475 zeelieden of hun bereikbare nabestaanden uitkeringen verstrekt. Dit 
betrof 2.693 doden en vermisten door oorlogsactie, 475 door een zeeongeval en 38 door beroeps-
ziekte. Verder werden 131 blijvend invaliden door oorlogsactie en 138 ten gevolge van een zee-on-
geval onder de hoede genomen. Voor zover de gewonde of invalide zeelieden of de nabestaanden 
van de omgekomenen bereikbaar waren, heeft het PMF tijdens de oorlogsjaren in de vorm van 
geld of natura steeds iets extra’s aan hen verstrekt.146

Na de oorlog zag het PMF zich voor de taak gesteld om materiële en maatschappelijke hulp te 
bieden aan de gezinnen van de omgekomen zeelieden. Allereerst was materiële hulp nodig: veel 
goederen waren de eerste tijd na de bevrijding immers nog schaars en derhalve duur. De kosten 
van levensonderhoud waren daardoor hoog, terwijl de pensioenen die de weduwen en wezen van 
omgekomen zeelieden in eerste instantie ontvingen nog op een laag niveau stonden. Het PMF 
wist zich te verzekeren van de hulp van enkele kapitaalkrachtige bedrijven, die in de huidige tijd 
‘sponsoren’ zouden heten. Daaronder was bijvoorbeeld een groothandel in wol in het Deense 
Sonderborg met een Nederlandse directie, die enkele malen zendingen wol stuurde welke onder 
de zeemansgezinnen werden verdeeld. Ook van andere bedrijven en particulieren werden geld 
en goederen ontvangen, waarbij ook de koopvaardij zich niet onbetuigd liet. Op diverse schepen 
werden inzamelingen onder passagiers en bemanningen gehouden.
Nadat de eerste nood onder deze gezinnen was geledigd, werd besloten om de toekomstige taken 
van het PMF gestructureerd en niet alleen met behulp van vrijwillige krachten aan te pakken. 
In 1948 stelde het fonds mej. M.E. van der Pol hiertoe aan, een gediplomeerd maatschappelijk 
werkster die reeds tijdens de oorlogsjaren gewerkt had onder gezinnen waarvan de kostwinner 
in het buitenland verbleef. Mej. Van der Pol is tot aan de opheffing van het fonds in september 
1976 als zodanig bij het PMF betrokken geweest. Zij was vooral werkzaam in Rotterdam, waar de 
meeste Margrieten woonachtig waren, doch trok ook wel het land in waarbij zij op verzoek van 
de plaatselijke comités van het fonds gezinnen bezocht waar deskundige maatschappelijke hulp 
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nodig was.
De plaatselijke comités ontstonden na de bevrijding op verschillende plaatsen in het land, uiter-
aard vooral daar waar kostwinnerloze zeemansgezinnen woonachtig waren. In totaal ging het 
om 52 plaatselijke comités die de contacten met de betrokken gezinnen onderhielden en deze 
regelmatig bezochten. Ook op Terschelling was een dergelijk comité gevestigd, geleid door de 
heer Sjoerd de Feyfer, destijds leraar aan de Zeevaartschool. Op zijn verzoek bezocht mej. Van 
der Pol ook Terschelling, waarbij ze onder andere hulp verleende aan het gezin van de tijdens de 
torpedering van de ‘Leto’ omgekomen stuurman/marconist Gerrit Jan Smit te Hoorn en dat van 
Pieter Meuldijk, die omkwam bij de torpedering van het ss ‘Groenlo’.147 
De plaatselijke comités werkten veel samen met andere instellingen, zoals de reeds eerder ge-
noemde Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Ook het Rode Kruis bood hulp; veelal lag die op het 
logistieke vlak zoals bij het bieden van huisvesting voor bureaufaciliteiten. Huisbezoek was één 
der kerntaken van de plaatselijke comités, waarbij adviezen werden gegeven op het gebied van 
opvoeding of budgettering en ook op andere wijze hulp werd geboden.
Verder hielden de comités zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten voor de Margrieten 
en activiteiten gericht op fondswerving. De comités beschikten, daartoe ‘bevoorraad’ door het 
bureau van het PMF, over de juiste connecties om kinderen aan een vakantie of in een later sta-
dium aan een werkkring te kunnen helpen. Tweemaal per jaar organiseerden de comités geza-
menlijk bijeenkomsten waar alle Margriet-gezinnen samen iets ondernamen. Zo werden onder 
andere vaar- en bustochten gehouden waarbij de Margrieten volop de gelegenheid hadden met 
elkaar in contact te komen. De verjaardag van prinses Margriet, 19 januari, was een vaste feest-
dag voor de Margrieten. Dan werden middagen of avonden georganiseerd met toneel of film. Elk 
jaar werd bovendien een aantal Margrietkinderen op paleis Soestdijk uitgenodigd om daar de 
feestelijkheden mee te maken, voor velen een hele ervaring.
In het in de paragraaf over de Zeemanspot al eerder aan de orde gekomen vakantiehuis ‘De Witte 
Hull’ te Zeist was voor de Margrieten en hun gezinnen gelegenheid om op kosten van het PMF de 
vakantie door te brengen. Ook werden hier cursussen voor de vrouwen georganiseerd, vooral ge-
richt op opvoedingsvraagstukken en budgettaire onderwerpen. Tijdens verblijf in ‘De Witte Hull’ 
gold een praktisch verbod op de treurige verhalen over hun belevenissen waarmee sommige 
vrouwen elkaar in de put dreigden te praten. De Margrietkinderen werden door het PMF vakan-
ties aangeboden, georganiseerd door de Stichting Het Vierde Prinsenkind. Voor de oudere kinderen 
bestond er gelegenheid om een reis per schip te maken naar Hull in Engeland. Behalve kinderen 
van omgekomen zeelieden, maakten ook kinderen van omgekomen marinemensen gebruik van 
‘De Witte Hull’ via tussenkomst van het Karel Doorman Fonds of de Stichting ’40 - ’45. De Witte 
Hull diende verder als onderkomen voor de deelnemers aan de Landdagen die bestuur en plaat-
selijke comités jaarlijks samen doorbrachten en waarbij niet alleen contacten werden gelegd en 
verstevigd maar ook allerlei informatie werd uitgewisseld in de vorm van bijvoorbeeld lezingen 
van deskundigen op het terrein van opvoedingsproblemen en sociale wetgeving.148

Toen de materiële nood van de eerste jaren na de bevrijding achter de rug was, manifesteerden 
zich bij veel Margrieten geestelijke problemen. Hier lag de taak van mej. Van der Pol, die daartoe 
veelvuldig het land in trok.149 Mej. Van der Pol kon het vele maatschappelijk werk natuurlijk niet 
alleen aan. Vaak werkte zij samen met maatschappelijke diensten van rederijen. Want ook de 
meeste rederijen lieten zich niet onbetuigd waar het het lot van gezinnen van hun omgekomen 
personeelsleden betrof. Zo werd bijvoorbeeld door de KNSM financiële hulp geboden bij de studie 
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van de kinderen en verstrekte deze maatschappij ook in andere zin materiële hulp bij opvoeding 
en studie.150 Ook het PMF was in deze actief en verstrekte financiële steun aan kinderen van 
zowel omgekomen als van minder-valide en afgekeurde zeelieden. Behalve de KNSM waren er 
meer grote scheepvaartmaatschappijen die een eigen studiefonds hadden. Zo keerde het onder-
wijsfonds van de Stoomvaart Maatschappij Nederland bijvoorbeeld 1.000 gulden per jaar uit voor 
het volgen van een universitaire studie over een periode van maximaal vier jaar. Het PMF trok 
één lijn met de rederijen en hield daarbij het quotum aan van de ‘Nederland’. Naast studiefinan-
ciering kende het PMF verder nog een Beleggings- en Voorschotten Commissie, die aan invalide 
zeelieden subsidies verstrekte om een eigen bedrijf te kunnen starten.151

In december 1947 kwam de Wet Buitengewoon Pensioen Zeelieden-oorlogsslachtoffers tot stand, 
dus 2,5 jaar na de bevrijding (in de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op aard en totstand-
koming van deze pensioenregeling). Voor veel zeelieden en zeemansweduwen die verwachtten 
voor dit pensioen in aanmerking te zullen komen was dit een moeilijke periode. De in die 2,5 
jaar aan hen verstrekte uitkeringen waren eigenlijk te laag om goed van rond te kunnen komen 
en menigeen vroeg zich af of hij/zij inderdaad recht op het pensioen had. In die periode maakte 
het PMF zich verdienstelijk door aan deze mensen voorschotten te verstrekken, terwijl het fonds 
er tegelijkertijd bij het ministerie van Scheepvaart op aandrong dat de wet snel een feit zou zijn. 
Toen die eenmaal werd afgekondigd, bleek deze buitengewoon pensioen toe te kennen met te-
rugwerkende kracht vanaf 1 januari 1946. Hiermee werd het de betrokkenen mogelijk gemaakt 
de voorschotten aan het PMF terug te betalen zonder zelf direct in financiële moeilijkheden te 
geraken.152

Bij het uitvoeren van haar taak ten aanzien van teruggekeerde zeelieden heeft het PMF steeds 
nauw samengewerkt met het departement van Verkeer en Waterstaat en het daaronder ressorte-
rende Bureau Zeemanszaken, dat belast was met de ten uitvoerlegging van de Wet Buitengewoon 
Pensioen Zeelieden-oorlogsslachtoffers. Tussen het PMF en het Bureau Zeemanszaken vormden 
met name de ‘moeilijke gevallen’ onderwerp van gesprek. Nadat beroepsinstanties in het leven 
waren geroepen trad het PMF veelal op als bemiddelaar van de oorlogsgetroffenen die tegen een 
voor hen negatieve beslissing ten aanzien van het buitengewoon pensioen in beroep wensten te 
gaan. Het PMF trad dan op als adviseur bij de keuze van advocaten en nam de eventuele kosten 
hiervan voor zijn rekening.153

Het spreekt voor zich dat de werkzaamheden van het PMF afnamen naarmate de tijd verstreek. 
Er werd na verloop van tijd dan ook steeds minder vaak een beroep op het fonds gedaan. Niette-
min bleef het apparaat van het fonds in stand en de overheadkosten hoog. Daarom werd in 1970 
tot een grondige reorganisatie besloten. De bijeenkomsten op de verjaardag van Prinses Mar-
griet, bustochten, vakantieweken en kerstattenties vonden dat jaar voor de laatste maal plaats. 
Het kantoor op het Emmaplein in Rotterdam werd opgeheven en de administratie overgebracht 
naar het privé-adres van maatschappelijk werkster mej. Van der Pol. Daarmee kon ook de admi-
nistratieve staf afvloeien. Al eerder, in de jaren zestig, waren de plaatselijke comités opgeheven. 
Niettemin bleven veel oud-comitéleden beschikbaar als contactpersoon. Zo bleef men elkaar be-
zoeken en werd het werk van het PMF in feite op informele wijze voortgezet. Medewerkers en 
Margrieten bleven elkaar jaarlijks op 4 mei ontmoeten tijdens de Nationale Dodenherdenking 
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153  Van der Peet. 16.
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bij zeemansmonument De Boeg in Rotterdam.154

Aan het begin van de jaren zeventig werd de financiële toestand van het PMF zorgelijk. De giften 
hadden allang opgehouden binnen te stromen maar de vaste uitgaven bleven uiteraard voort-
gaan. Zo teerde het fonds langzaam in op het kapitaal dat tijdens de oorlogsjaren was opge-
bouwd. Toen de Stichting Bekker-la Bastide-Fonds in Rotterdam aanbood het werk van het PMF 
voort te zetten en de bestaande verplichtingen over te nemen besloot het bestuur op 14 januari 
1976 het fonds op te heffen. Het maatschappelijk werk onder de Margrieten kon zo nog enige 
jaren worden voortgezet, totdat het natuurlijk verloop dit overbodig maakte.155 De definitieve 
opheffing van het PMF vond plaats in september 1976.
In december 1950 bestond het archief van het PMF nog uit vijf kasten met hangmappen, gesor-

154  Van der Houwen. 51 - 53.
155  Ibidem.
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teerd naar woonplaats en aard der familiebetrekkingen. Toen het archief in 1976 werd overge-
dragen aan de rechtsopvolger van het fonds, werden deze vaak zeer persoonlijke dossiers alleen 
‘voor zover van belang’ overgedragen. Al het overige materiaal werd vernietigd. Het huidige ar-
chief omvat nog slechts vijf dozen. Niettemin geeft het overgebleven materiaal een beeld van het 
aantal gezinnen dat bij het fonds was ingeschreven. In totaal hebben 1.600 Margrieten in ruim 
1.200 gezinnen een beroep gedaan op het PMF, zo wijst een inventarisatie van het overgebleven 
deel van het archief uit.156 Dit betreft dus een derde van de nabestaanden der 3.600 Nederlandse 
zeelieden die tijdens de oorlog het leven verloren. Naast deze groep nabestaanden, steunde het 
PMF ook 270 minder-valide zeevarenden, die in materiële en morele zin hulp nodig hadden.157 
In de periode waarin het PMF heeft bestaan, van 1941 tot 1976, heeft het voor ruim drie miljoen 
gulden verstrekt aan uitkeringen, vakanties, kerstattenties, enzovoorts.158

Behalve het Prinses Margriet Fonds heeft ook een tweetal kleinere organisaties zich direct na 
de bevrijding bezig gehouden met de opvang van teruggekeerde zeelieden: zeemanscollege Zee-
manshoop en de Stichting Zeemanswelzijn. Beide waren organisaties die zich richtten op de ex-
ploitatie van zeemanshuizen waar zeelieden terechtkonden voor ontspanningsactiviteiten. Hun 
bemoeienissen speelden zich echter op een zeer kleine schaal af, het PMF was in deze het meest 
actief.159 Mede omdat over beide organisaties zeer weinig gegevens konden worden achterhaald 
is er van af gezien hun activiteiten inzake de opvang van na de oorlog teruggekeerde zeelieden 
uitgebreid op deze plaats te behandelen. Ook de zeeliedenbonden en beroepsorganisaties als de 
(nog steeds bestaande) Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) sprongen na 
de bevrijding in de bres voor uit de oorlog teruggekeerde zeelieden.160 Voor families van omgeko-
men marinemensen vervulde het Karel Doorman Fonds ongeveer dezelfde rol als het PMF.

Sociale voorzieningen voor de zeelieden
Zorg voor de zeelieden zelf tijdens de oorlogsjaren bestond er dus zeker. Zowel de Stichting Zeeri-
sico 1940 als het Prinses Margriet Fonds verzetten hierbij het nodige werk wanneer het aankwam 
op het uitvoeren van wettelijke voorzieningen en maatschappelijk werk op particulier initiatief. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de eerstgenoemde taak om daarna de ontwikkelingen te 
schetsen die hier na de oorlog uit voortvloeiden. 

Voor de Nederlandse zeeman was de Zeeongevallenwet 1919 van groot belang. Deze wet garan-
deerde hem of zijn nabestaanden bepaalde uitkeringen indien hem op zijn schip een ongeval 
overkwam. De uitvoering van de wet lag in handen van de Coöperatieve Vereniging Zeerisico, 
zoals bleek. De vereniging kon, toen de Duitsers eenmaal Nederland hadden bezet, zijn taak 
uiteraard niet meer uitvoeren, reden waarom de ‘Shipping’ in Londen samen met enkele uitge-
weken reders op 3 januari 1941 de Stichting Zeerisico 1940 oprichtte teneinde continuering van 
de uitgaven die met uitvoering van de Zeeongevallenwet 1919 gemoeid waren, te kunnen waar-
borgen. Deze stichting had vestigingen te Londen en op Curaçao. 
Intussen was een regeling getroffen met de minister van Sociale Zaken, waarbij de ‘Londense’ 
regering zich onder bepaalde voorwaarden garant stelde voor deze uitgaven. Bedoelde regeling 
werd geacht te zijn ingegaan op 15 mei 1940, direct na de capitulatie van Nederland. Nadat de 
minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart alle Nederlandse schepen buiten bezet Neder-

156  Van der Houwen. 36.
157  Van der Peet. 16.
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land per 1 juni 1942 had gevorderd, werden ook de vaartuigen die tot dan toe buiten de bovenge-
noemde regeling waren gebleven aangesloten bij de Stichting Zeerisico 1940. Vanaf dat moment 
was de Stichting de centrale instantie voor uitvoering van de Zeeongevallenwet 1919. Voor de 
opvarenden van alle onder Nederlandse vlag varende schepen gold sindsdien dezelfde uniforme 
ongevallenregeling.161

Ten gevolge van een overeenkomst tussen de Nederlandse rederijen en de vakorganisaties van 
zeelieden waren de uitkeringen voor oorlogsongevallen al in september 1939 met vijftig procent 
verhoogd. Een half jaar later, in februari 1940, werd de regeling opnieuw herzien en uitgebreid. 
Later tijdens de oorlog werden ook de vergoedingen voor ‘gewone’ ongevallen met vijftig procent 
verhoogd en gelijkgesteld met die voor oorlogsongevallen.162

Na afloop van de oorlog besloot de regering de oorlogsuitvoering van de Zeeongevallenwet 1919 
te liquideren. Derhalve kwam de uitvoering vanaf 5 mei 1945 weer in handen van de Coöpera-
tieve Vereniging Zeerisico. Bij beschikking van de minister van Sociale Zaken werd op 29 augus-
tus 1945 aangekondigd dat voor de Zeeongevallenverzekering een commissie werd ingesteld met 
als taak de minister te adviseren over het creëren van eenheid in de verschillende bepalingen en 
inzake een voorgenomen herziening van de Zeeongevallenwet.
Na indiening van die adviezen kwamen de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 
voor Scheepvaart, W. Drees en J.M. de Booy, met twee beleidsvoornemens. Daar bleek uit dat voor 
zeelieden die vaarplichtig waren of dat waren geweest, tot en met 31 december 1945 het in Lon-
den vastgestelde reglement van de Stichting Zeerisico 1940 van kracht bleef. Met ingang van 1 
januari 1946 zou een herziene regeling van de Zeeongevallenwet van kracht worden. Daarbij zou 
worden gestreefd naar een grotere uniformiteit en een nauwere aansluiting bij de ontwikkeling 
in andere takken van de sociale verzekering. 
Dit alles leidde ertoe dat aan oorlogsgetroffenen als tussentijdse maatregel een toeslag zou wor-
den verstrekt volgens de regeling die na de scheepsvordering van 1942 was overeen gekomen tus-
sen reders en werknemers. Deze regeling gold voor alle zeelieden, ook voor hen die hadden ge-
varen voor rederijen die zich in een eerder stadium niet aan deze toeslagen hadden verbonden. 
Niettemin bleef er nog een groep zieke of invalide zeelieden over die niet met de tussentijdse 
maatregelen werd geholpen, waaronder een aantal dat in Azië slachtoffer was geworden van de 
Japanse bezetting.
Op 11 december 1947 voerde de regering het Buitengewoon Pensioen voor Zeelieden-oorlogs-
slachtoffers in. Dit ging met terugwerkende kracht in op 1 januari 1946. Het gold voor Neder-
landse zeelieden die in de periode 1 september 1939 tot en met 2 maart 1946 deel hadden uit-
gemaakt van de bemanning van een zeevaartuig of in de periode 1 september 1939 tot en met 
15 december 1945 van die van een vissersvaartuig (afbakening voor de laatstgenoemde categorie 
per 15 december had te maken met het feit dat de vaarplicht voor vissers reeds op 1 november 
1945 was opgeheven).
Men kwam voor het Buitengewoon Pensioen in aanmerking wanneer er een vermindering van 
arbeidsgeschiktheid was opgetreden die voortkwam uit verwondingen of verminkingen die wa-
ren ontstaan gedurende oorlogshandelingen aan boord van de schepen. Ook vielen onder de 
regeling ziekten of gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg waren van de oorlogsdienst op 
vaartuigen waar men tijdens de periode 1940 - 1945 op was geplaatst, of die voortkwamen uit de 
behandeling die men had ondervonden tijdens gevangenschap door de vijand of ten gevolge van 
vermoeienissen, behandelingen etc. die niet door eigen opzettelijk toedoen waren ontstaan of 
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verergerd. In geval van overlijden van de zeevarende werd het Buitengewoon Pensioen aan zijn 
nabestaande(n) uitgekeerd.163

Bij het afkondigen van de Wet Buitengewoon Pensioen voor Zeelieden-oorlogsslachtoffers (WBPZ) 
schoten echter zowel overheid als rederijen te kort bij het verstrekken van voldoende voorlich-
ting. Veel zeelieden die wel voor het pensioen in aanmerking kwamen liepen het dan ook mis 
doordat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van de WBPZ. Dit betrof mensen die geen lid 
waren van een vakorganisatie, niet in aanraking kwamen met een hulpverlenende instantie en 
hun meeste tijd op zee doorbrachten. 
Oud-zeeman Willem Vis, overlevende van de ramp met de ‘Simon Bolivar’ in 1939, was één van 

163  Staatsblad  ���. Beschikking van de minister van Justitie van 31 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst 
van de Wet Buitengewoon Pensioen Zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 10 juli 1995.
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degenen die niet op de hoogte waren van het bestaan van het pensioen. Pas in 1997 (!), toen Vis 
al vele jaren niet meer voer, kwam hij in aanraking met medewerker H. Meurs van het Instituut 
voor Maritieme Historie die hem erop attendeerde. Vis: ‘De ondergang van de ‘Simon Bolivar’ 
waarop ik als koksmaat voer heeft me niet onberoerd gelaten. Ook later in de oorlog, toen ik 
als olieman en stoker voer, heb ik tal van schepen ten onder zien gaan. Zelf kroop ik wel telkens 
door de mazen van het net maar het doet wel iets met je’. Vis stopte in de jaren zestig met varen 
en aanvaardde een functie als conciërge bij een scholengemeenschap in zijn woonplaats Amster-
dam. Dankzij de hulp en bemiddeling van Meurs kwam hij alsnog met terugwerkende kracht 
voor zijn buitengewoon pensioen in aanraking. ‘Maar ik moest wel helemaal met de billen bloot. 
Gelukkig kon Meurs met behulp van archiefstukken aantonen wat ik in de oorlogsjaren heb 
meegemaakt. Maar ik weet ook van anderen die niks konden bewijzen. Die liepen het mis’.164 Vis 
ontving uiteindelijk een bedrag van ƒ 13.000 aan achterstallig pensioengeld.165

Van der Peet spreekt van ‘legio voorbeelden’ die het buitengewoon pensioen (aanvankelijk) niet 
kregen.166 Meurs krijgt nog steeds vragen van oud-zeelieden naar de mogelijkheid om alsnog 
voor het pensioen in aanmerking te kunnen komen. ‘Ik help hen dan om de benodigde formulie-
ren in te vullen. In de loop der jaren heb ik zo enkele honderden mensen kunnen helpen’.167 In 
hoeverre zeelieden afkomstig van Terschelling voor het pensioen in aanmerking zijn gekomen 
is niet bekend. Er is nagenoeg niemand van hen meer in leven en de nabestaanden weten veelal 
niet hoe hun vaders, voor zover zij na de oorlog niet meer voeren, aan hun inkomen kwamen, 
omdat ze daar destijds te jong voor waren. Wel hebben de weduwen van de van Terschelling 
afkomstige zeelieden die in oorlogstijd omkwamen vrijwel allemaal een buitengewoon pensioen 
genoten.
In het kader van deze studie zou het te ver voeren al te veel aandacht te besteden aan de talloze 
strubbelingen waarmee de invoering van de WBPZ gepaard ging. Twee zaken verdienen echter 
nog wel de nodige aandacht. Allereerst is dat het zgn. Kerstensverlof genoemd naar de toenma-
lige minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, P.A. Kerstens. Dit verlof vloeide voort uit 
het advies van de commissie die zich moest buigen over een toekomstige wachtgeld- en pensi-
oenregeling voor de opvarenden van de vloot die waren onderworpen aan de vaarplicht. In mei 
1944 bracht deze commissie advies uit over een wachtgeldregeling. De regering nam dit over en 
publiceerde het op 21 september 1944 in een Koninklijk Besluit.168 Met het oog op herstel van ge-
zins- en familieverband na de thuiskomst voorzag de regeling onder meer in een buitengewoon 
verlof van zestig dagen met behoud van gage, inclusief een bepaalde hoeveelheid voedingsgeld. 
De regering verzuimde echter aan de hiervoor in aanmerking komende zeelieden te melden 
dat toepassing van de Zeeongevallenwet tijdens dit verlof niet van kracht was. Tal van zeelieden 
brachten zo hun buitengewoon verlof onverzekerd door, met alle risico’s van dien.169

Een ander belangrijk onderwerp in dit kader is de Vaarplichtbeloning, een jaarlijkse uitkering 
ter vergoeding van het feit dat men tijdens de oorlogsjaren had voldaan aan de door de regering 
opgelegde vaarplicht. Een veelbesproken onderwerp, getuige de reacties hierop van de zeelieden 
zelf. Over de hoogte van deze uitkering adviseerde de commissie die een nieuw pensioenstelsel 
voor zeelieden voorbereidde op 28 oktober 1947 om de beloning te stellen op ƒ 300 per jaar voor 
de duur van het leven. De ene helft zou voor rekening van de staat moeten komen, de andere 
voor die van de reders. De uitkering zou na het zestigste levensjaar in moeten gaan. Dit voorstel 

164  De heer  W. Vis, Amsterdam. Mondelinge mededelingen, 6 augustus 1997.
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werd door laatstgenoemde partij echter niet geaccepteerd. De reders stonden op het standpunt 
dat zij met het oog op het nieuwe pensioenfonds als werkgevers financieel reeds genoeg werden 
belast. Uiteindelijk besloot de regering de hoogte van het jaarlijks uit te keren bedrag te stellen 
op ƒ 150; weduwen van omgekomen zeelieden, mits zij voor 10 mei 1940 waren gehuwd, ontvin-
gen ƒ 90 per jaar. De reacties op de hoogte van de Vaarplichtbeloning waren veelal negatief tot 
zeer negatief. ‘Gek-aanstekerij’, was een veelgehoord oordeel.170 Veel betrokkenen vonden dat 
deze uitkering de benaming ‘beloning’ niet verdiende omdat ‘het bedrag niet in verhouding 
staat tot dat wat zeevarenden hebben moeten meemaken’.171 
Een aantal vaarplichtige vissers kwam tot de ontdekking dat ze niet voor de beloning in aan-
merking kwamen omdat hun namen niet waren vermeld op de lijst van rechthebbenden die 
door het ministerie van Verkeer en Waterstaat werd gehanteerd. Zij die zich snel meldden bij het 
Directoraat-Generaal van Scheepvaart, kregen de uitkering alsnog. Vissers die hierbij de gestelde 
termijn overtraden kregen echter niets, evenals een aantal vissers dat tijdens de oorlog dienst 
had gedaan bij de Koninklijke Marine: door hun marinedienst was hen extra gage uitbetaald 
waardoor zij niet ook nog eens voor de Vaarplichtbeloning in aanmerking kwamen. De oorzaak 
van deze gang van zaken moet worden gezocht in onachtzaamheid van het ministerie van Land-
bouw en Visserij, dat na juni 1946 bovendien ook nog werd afgescheiden van het in mei 1945 
opgezette ministerie van Scheepvaart en Visserij. De genoemde vissers werden slachtoffer van 
het steekspel tussen beide ministeries en onachtzaamheid van dat van Landbouw en Visserij.172

De zeelieden die in aanmerking kwamen voor Vaarplichtbeloning en Buitengewoon Pensioen 
Zeelieden-oorlogsslachtoffers dienden rekening te houden met ‘verrekenbare inkomsten’ bij de 
vaststelling van het Buitengewoon Pensioen. Hierdoor werd (en wordt) de Vaarplichtbeloning 
aangemerkt als verrekenbare inkomsten en voor zeventig procent in mindering gebracht op het 
Buitengewoon Pensioen. Ook ontkwam men niet aan de afdracht van inkomstenbelasting. Kort-
om: wat door velen werd gezien als een ‘meevaller’ ontpopte zich tenslotte als een regelrechte 
‘tegenvaller’.
Een andere bron van ontevredenheid onder teruggekeerde Nederlandse zeelieden waarop ten-
slotte nog moet worden ingegaan is het decoratiebeleid dat de regering ten aanzien van hen 
voerde. Met dat beleid had de ‘Londense’ regering reeds een begin gemaakt. Zo werden per Ko-
ninklijk Besluit van 11 juni 1940 het Bronzen Kruis en het Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding 
ingesteld, decoraties die werden verleend voor moedige of beleidvolle daden tegenover de vijand 
verricht. In 1941 werden daar het Kruis van Verdienste en het Kruis van Verdienste met Gesp aan 
toegevoegd, bedoeld voor onderscheiding van gevallen waarin niet gesproken kon worden van 
actie tegenover de vijand maar waar sprake was van moedig of beleidvol optreden in verband 
met vijandige actie. De onderscheiding die echter het meest werd toegekend aan koopvaardijper-
soneel was het per Koninklijk Besluit d.d. 18 februari 1944 ingestelde Oorlogsherinneringskruis, 
waaraan één of meer Gespen (vijf voor algemene en vier voor bijzondere krijgsverrichtingen) 
konden worden toegevoegd voor Algemene of Bijzondere Krijgsverrichtingen. Het was bedoeld 
voor militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden; Nederlanders of Nederlandse on-
derdanen, dienende aan boord van Nederlandse koopvaardij- of vissersschepen onder Nederlands 
dan wel geallieerd beheer en Nederlanders of Nederlandse onderdanen, deel uitmakende van 
vliegtuigbemanningen der Nederlandse burgerluchtvaart onder Nederlands dan wel geallieerd 
beheer.173 Het was deze onderscheiding waarvan het toekenningsbeleid onder oud-vaarplichti-
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gen veel wrevel wekte. Het Oorlogsherinneringskruis werd algemeen als ‘magertjes’ en ‘pover’ 
beschouwd, bovendien werd vóór toekenning het ‘doopceel’ van betrokkenen compleet gelicht, 
een handelwijze die men in het algemeen als krenkend ervoer omdat dit de indruk wekte dat 
de overheid de betrokkenen niet op hun woord geloofde.174 De oud-vaarplichtigen die voor het 
Oorlogsherinneringskruis in aanmerking kwamen ontvingen in 1946 een machtiging tot het 
dragen ervan. Het ereteken zelf en een bevestiging lieten nog geruime tijd op zich wachten. De 
definitieve afkondiging kwam bij Koninklijk Besluit van 6 januari 1948.175

Alom werd nog decennia na de oorlog gewezen naar de Britse regering, die in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw Nederlandse zeevarenden welke zich tijdens de strijd op zee door dap-
per gedrag hadden onderscheiden alsnog eretekens toekende. De Britten zouden daarmee een 
‘ruimer’, ‘fatsoenlijker’ en ‘menswaardiger’ beleid hanteren.176 Maar of die onderscheidingen 
zoveel waarde hadden is nog maar de vraag, want de Britten ondervonden altijd veel kritiek op 
hun ruimhartige onderscheidingsbeleid. Hoge officieren die veldslagen hadden verloren werden 
gewoonlijk als helden onthaald en door de koning persoonlijk onderscheiden. Van luchtmaar-
schalk sir Arthur Harris is de sarcastische opmerking over ‘de Britse gewoonte de pijn van neder-
lagen te verzachten met een vloedgolf aan medailles’.177

Zoals alle zeelieden die de oorlog overleefden, werden ook die afkomstig van Terschelling on-
derscheiden met het Oorlogsherinneringskruis. Slechts een enkeling ontving een hogere onder-
scheiding, zoals kapitein Jan Lassche.
Oud-zeelieden die tijdens de oorlog de strijd op zee hebben meegemaakt voelden zich in 1998 
opnieuw door de overheid miskend. Op uitnodiging van het eerste kabinet Kok werd in de zomer 
van dat jaar de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO) opgericht. Naast de destijds 
lopende onderzoeken naar allerlei uit oorlog en bezetting daterende financiële kwesties, werd 
het van belang geacht onderzoek te doen naar de immateriële kant van terugkeer en opvang van 
oorlogsgetroffenen na de bezetting, met andere woorden: naar de wijze waarop de samenleving 
op hen had gereageerd. Toen niet direct duidelijk werd dat ook de uit de oorlog teruggekeerde 
zeeman onderwerp van onderzoek zou zijn, ontstonden protesten. Veteranenorganisaties trok-
ken aan de bel bij het kabinet en er verscheen een ingezonden brief in de landelijke dagbladen. 
Uiteindelijk bleek ook de terugkeer van de in de oorlog actief geweeste zeelieden inderdaad 
onderwerp van onderzoek te zijn. Maritiem historicus Anselm van der Peet, werkzaam bij het 
Instituut voor Maritieme Historie in Den Haag, belastte zich daarmee. Hij doet daarvan verslag in 
de bundel Mensenheugenis.178 Zijn onderzoek is in kringen van oud-zeelieden en hun verwanten 
goed ontvangen en bevestigt het beeld dat van hen in deze studie (in het hoofdstuk Nederlandse 
zeelieden tijdens de Tweede Wereldoorlog van dit deel) werd geschetst.
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