
 

 

Toespraak mw. Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, tijdens de 
koopvaardijherdenkingsdienst op 8 november te Rotterdam. 
 
Dames en heren, 
 
Dit jaar gedenken wij in ons land dat de Tweede Wereldoorlog 70 jaar geleden tot een 
einde kwam. 
Als voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders ben ik zeer te 
spreken over de aandacht die de koopvaardij het afgelopen jaar heeft gekregen bij de 
herdenkingsdiensten. 
Bijvoorbeeld de voorzitter van de Tweede kamer heeft hier op 4 mei ruimschoots 
aandacht aan besteed. 
 
De koopvaardij, die, en ik citeer de maritiem deskundige de heer Ab Keller, ervoor heeft 
gezorgd dat de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog op de been bleven. 
Hij stelt dat de rol van de koopvaardij beslissend is geweest. 
De schepen werden ingezet voor troepentransport; het vervoeren van materieel en het 
bevoorraden van Groot-Brittannië. 
 
In die tijd was Nederland een van de allergrootste maritieme naties. Wij bevoeren alle 
wereldzeeën.  Dat doen we nog steeds, maar de Nederlandse vlag vertegenwoordigt op 
dit moment slechts 2 % van de wereldvloot. 
Maar in die tijd behoorden wij tot de allergrootste vlaggen. 
 
De Tweede Wereldoorlog begon voor de koopvaardij feitelijk al in 1939. 
Voor 10 mei 1940 waren er al 20 Nederlandse koopvaardijschepen tot zinken gebracht. 
Het is achteraf bezien eigenlijk onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering nog lang 
dacht dat Nederland, net als in de Eerste Wereldoorlog, neutraal kon blijven. 
 
De ontberingen van de koopvaardij zijn lang een vergeten geschiedenis geweest. 18000 
bemanningsleden konden aan het begin van de oorlog niet naar huis. 
Veel reders zaten op 10 mei toevallig in Londen. Dat was een geluk bij een ongeluk, 
omdat vanuit Londen de gehele oorlog door de koopvaardij werd aangestuurd. 
De bemanningsleden konden niet weten dat ze hun geliefden meer dan 6 jaar niet 
zouden zien. ( Vergelijk: nu zijn er 4000 Nederlanders op de vloot). 
 
Nederland voerde als enig geallieerd land de zgn. vaarplicht in. Waardoor zeelieden van 
de ene op de andere dag een soort frontsoldaat werden. Iets, waarvoor zij anders dan de 
marine, niet hadden gekozen. De bemanning moest na de oorlog nog gedwongen een 
jaar extra varen om Nederland te bevoorraden.  
 
U kunt zich voorstellen wat voor een drama’s dit heeft opgeleverd. Wanneer zij de 
oorlog overleefden kwamen zij thuis bij vrouw en kinderen die in veel gevallen met een 
vreemde werden geconfronteerd. Dat gold zeker voor de kinderen. 
De oorlog was bij thuiskomst, een jaar na de oorlog, nog niet voorbij. Adequate opvang 
en hulp bij traumaverwerking daar werd in die tijd niet aan gedaan. 
Dat gold voor een ieder, maar ook voor zeevarenden. 
 



 

 

Ook nu staan schepen en hun bemanning vaak in de frontlinie in oorlogs- en 
conflictgebieden. Denk aan de piraten bij Somalië en de bootvluchtelingen op de 
Middellandse Zee. 
 
In de Tweede Wereldoorlog klaagden zeevarenden dat schepen onder Nederlandse vlag 
zich onvoldoende konden beveiligen tegen de Duitsers. De geschiedenis herhaalt zich. 
De schepen onder Nederlandse vlag zijn de enige die zich niet mogen beveiligen met 
private armed guards tegen piraten. 
Je kunt stellen dat Nederlandse politici weinig invoelingsvermogen hebben hoe het is 
om midden op de oceaan aan het lot te worden overgelaten. 
We waren in de jaren ’40 het enige land met een vaarplicht en we zijn nu het enige land 
dat geen private beveiligers toestaat om onze zeevarenden te beschermen. 
 
Dames en heren, 
 
Het is goed om hier bij elkaar aanwezig te zijn. Om te gedenken wat in het verleden is 
gebeurd en om ons te realiseren dat vandaag de dag het beroep van zeevarenden een 
uitdagende aangelegenheid is. Heroïsch, belangrijk voor de wereldhandel maar in de 
allereerste plaats mensenwerk, waarbij landen en vlaggen hun mensen moeten helpen 
om dit belangrijke vak uit te oefenen. 


