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Een volstrekt onverwachte,
maar absolute bestseller
voor Elsevier Boeken is de
Geschiedenis van de
koopvaardij in de Tweede
Wereldoorlog. In twee
kloeke delen, voor de prijs
van honderdvijftig gulden,
vloog de eerste oplage van
drieduizend exemplaren in
enkele weken de winkels
uit. Binnenkort verschijnt
de tweede oplage,
tweeduizend stuks, maar
die is nu al uitverkocht.
Daarom komt er in januari
een derde druk op de
markt: vierduizend stuks.

Nederlandse vissers die na het uitbreken van de oorlog werden toegevoegd aan de marine.
Foto's collectie Otto Spronk

Historie koopvaardij monumentaal werk
was niets geregeld, laat

Op 9 september 1939 liep het Ne-

was vooral te dankenaan het eigen initiatief van de kapiteins. Uiteindelijk konden de Duitsers beslag leggen op 364
schepen.

vaardijschepen vergaan waarbij
meer dan tweehonderd mensen

omkwamen.

TAMBACH-PAPERS
Het verhaal achter deze droge cijfers
is nu, ruim veertig jaar later, geschreven in een monumentaal werk. Van
vrijwel elk gezonken schip heeft de zeehistoricus Bezemer na achttien jaar geduldig speurwerk uit stoffige archieven
de ware toedracht achterhaald en beschreven. Dat is vooral mogelijk geweest door de Tambach-papers. Aan
het eind van de oorlog bracht de Kriegsmarine haar archief naar het slot Tambach bij het Beierse Coburg. Tegen de
bedoeling in bleven de documenten gespaard, omdat terugtrekkende SS-eenheden de benzine tankten die was bestemd om de papiermassa te verbranden.
In dit archief bevinden zich de dagboeken van de U-boten, die menig raadsel hebben helpen oplossen. Zoals het
mysterie van de Poseidon die op 6 juni
1942 had moeten binnenlopen in New
Vork, maar van schip en de 32 opvarenden heeft niemand ooit meer iets gehoord of gezien. Uit de archieven blijkt
nu dat de U 155 op 28 mei de Poseidon
torpedeerde. Het dagboek van de U-boot
vermeldt, dat drie seconden later een
heftige ketelexplosie plaats vond op het
getroffen schip, dat direct daarna onder
water verdween.
„Voor de nabestaanden," schrijft Bezemer, „kan het misschien enige troost
zijn te weten dat allen aan boord direct

voorbe-

De kok van Hr. Ms. Tjerk Hiddesz
moeten zijn omgekomen." In veel gevallen geven de gedetailleerde beschrijvingen voor de nabestaanden de eerste volledige informatie over de ware toedracht van de scheepsramp waarbij
zoon, man, vader ofvriend om het leven
kwam. Daarnaast is het werk een monument voor de koopvaardij, waarover wel
veel is gepubliceerd, maar nooit zo grondig en accuraat.
Het is ook het verhaal van een bedrijfstak die onder moeilijke omstandigheden voor het grootste deel gedurende
de gehele oorlog vanuit Engeland werd
geleid. In 1939 bezette de Nederlandse
handelsvloot op de wereldranglijst in
grootte de zevende plaats. Bijna de helft
van de schepen was gemotoriseerd, twee
keer zoveel als het wereldgemiddelde.
De tankervloot was voor 90 procent gemotoriseerd. Het was de snelste handelsvloot, omdat de helft van de schepen
meer dan 12 mijlkon lopen.Op de Noorse na was het ook nog de jongste vloot:
de gemiddelde leeftijd van de schepen
was ruim 13 jaar.

SCHEVENINGEN RADIO
In 1939 waren al maatregelen getroffen om, in geval van oorlog, de schepen
uit de handen van de vijand te houden.
In mei 1940 hadden al 2200 koopvaardij-officieren een cursus gevolgd in konvooivaart, beveiliging tegen mijnen,
luchtbescherming en artillerie. Alle
schepen hadden verzegelde orders,
waardoor de regering hen via Scheveningen Radio opdracht kon geven Britse, Franse of neutrale havens binnen te
lopen. Wat op 10 mei 1940 ook gebeurde, zodat ruim 90 procent van de vloot
ontsnapte aan de Duitsers.
In schrille tegenstelling tot de schepen die bij het uitbreken van de oorlog
in Nederlandse havens lagen. Hiervoor

De toevoeging van het grootste deel
van deze vloot in mei 1940 aan de geallieerden was niet alleen welkom, maar
ook van grote betekenis. Tachtig procent van alle grondstoffen en voedsel
moest over zee naar Engeland worden
aangevoerd. In die dagen stelde het
transport door de lucht van goederen en
mensen nog weinig voor. De normale
voorraden waren slechts toereikend
voor krap twee maanden. Het openhouden van de zeeroutes was van vitaal
belang wilden de Britten de oorlog kunnen voortzetten. Een grootscheepse invasie op het Europese vasteland was alleen mogelijk als Engeland beschikbaar
was als uitvalsbasis. De invasie van juni
1944 vanuit Engeland in Normandië
was al een logistiek zware klus, een
invasie rechtstreeks vanuit de Verenigde Staten was in die tijd technisch vrijwel onmogelijk.
Een van de cruciale slagen van de
oorlog vond dan ook plaats op het noordelijk deel van de Atlantische oceaan.
Duitse U-boten slaagden er bijna in de
zeeroute tussen Amerika en Engeland
af te knijpen. De crisis bereikte maart
1943 haar hoogtepunt. In de eerste
twintig dagen alleen al werden 85 schepen getorpedeerd. Koopvaarders zonken sneller dan de werven nieuwe konden afleveren.

ENIGMA
Het keerpunt kwam kort daarna toen
de geallieerde marines de beschikking
kregen over nieuwe wapens en betere
zoekapparatuur om de U-boten op te
sporen en te vernietigen. Niet minder
belangrijk was het breken van de Duitse
marinecode, waardoor de Engelsen
nauwkeurig wisten waar de U-boten
zich bevonden en wat hun orders waren.
Het breken van deze code is het fantastische verhaal van Ultra —zo geheim, dat het bestaan ervan en de details
pas in de jaren zeventig zijn geopenbaard. De Duitsers gebruikten voor hun
militaire radiocommunicatie een codeermachine, genaamd Enigma (raadsel) vernoemd naar de Enigma variations (1896), waarin de Engelse componist Sir Edward Elgar dertien van zijn
vrienden beschrijft in een muzikale
code. De codeermachine zou zijn uitgevonden in 1919 door een Hugo Koch in
Den Haag. Via de Poolse inlichtingendienst kwam pas in 1939 een Enigma
uiteindelijk in handen van MI6, de buitenland-tak van de Britse geheime
dienst.
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Nederlandse vaartuig Paulus Potter. instructies stond dat een koopvaarder
met zijn geschut een vijandelijke onderNa zware luchtaanvallen verliet de bemanning het schip en kwam na een zeeboot direct moest aanvallen. Op 1
barre tocht in de sloepen behouden aan oktober 1939 kwam daar de order bij
mogelijk
in de Sovjet-Unie. De Paulus Potter dat een koopvaardijschip zo
zonk echter niet. Een week later werd. een U-boot moest rammen.
het wrak geënterd door de bemanning
De facto, zegt Bezemer, kregen Britse
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K. W. L. Bezemer, „Geschiedenis
de Nederlandsekoopvaardij in de
Wereldoorlog". Uitgever: Elsevier.
150,-.

Buitenlands geld

van gisteren 19 uur

In de eerste kolom de weersgesteldheid In de tweede kolom: windrichting en
windsnelheid in meters per seconde In de derde kolom: maximumtemperatuur. In
de laatste: neerslag tussen 8-19 uur.

Van onze weerkundig medewerker
DE BILT Het isvandaag guur weer. De wind wakkert flink aan
en er zullen vrij veel buien voorkomen, vooral in het noorden van
hét land. Op enkele plaatsen zal het erop lijken dat het winterweer
toch terugkomt, aangezien sommige buien sneeuw brengen. Er is
echter geen winterweer in aantocht.
Overigens, de sneeuw van voor de kerst en van Eerste Kerstdag is nog niet
weg. In het midden van het land ligt nog een paar centimeter en in het oosten
van het land is de sneeuwlaag nog meer dan vijf centimeter dik. Het front dat
Eerste Kerstdag over Nederland trok, strekte zich gisteravond uit van Oslo
over Kopenhagen en Berlijn en vandaar naar Parijs. Ten oosten en ten
zuiden van het front sneeuwde het flink.
In de Harz en de Alpen is gisteren een flink pak aan de al aanwezige
sneeuw toegevoegd. De zuidkant van het Alpenmassief en deDolomieten zal
de afgelopen nacht ook hebben gekregen. In het Sauerland ligt vrij veel
sneeuw. In het weekeinde komt er nog bij, maar vanaf maandag wordt de
sneeuw daar ongeschikt voor de wintersport door invallende dooi.
In Nederland wordt het geleidelijk zachter. Er is een flinke hoeveelheid
zachte lucht afkomstig van het zuiden van de oceaan naar onze omgeving
onderweg. Deze lucht wordt via een omweg naar hier getransporteerd.
Doordat bij Portugal een hogedrukgebied ligt, wordt de zachte lucht eerst
naar het noorden gestuwd om vervolgens via Engeland over de Benelux en
Duitsland te kunnen uitstromen. Deze zachte luchtzal ons morgen bereiken.
Zij wordt voorafgegaan.door regen. Die regen kan morgen een hele tijd
duren. Vanaf maandag kunnen we een dag of drie van de zachte lucht
profiteren. Het zal dan overwegend droog zijn.
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reid. Dat er nog schepen wegkwamen Engselsen vrijwel alle codeberichten senlevens. Bezemer rekent

derlandse stoomschip Mark in de
Noordzee tussen Schotland en Denemarken op een mijn en zonk.
Alle opvarenden konden zich in
veiligheid brengen. Het was zes
dagen na het uitbreken van de
oorlog tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland. Toen Nederland
acht maanden later, op 10 mei
1940, daadwerkelijk werd betrokken in de Tweede Wereldoorlog
waren al 22 Nederlandse koop-

Gedurende de hele oorlog waren 640
Nederlandse koopvaardijschepen ingezet voor de oorlogvoering en daarnaast
nog eens ruim tweehonderd kustvaarders. Daarvan ging bijna de helft (387
schepen) verloren. Van de twaalfduizend Nederlandse opvarenden sneuveldenruim achttienhonderd. Van de 6500
merendeels Indonesische opvarenden
sneuvelden vijftienhonderd. Meer dan
vijfduizend geallieerde en neutrale
koopvaarders gingen ten onder. In de
Eerste Wereldoorlog brachten Duitse
U-boten 5700 schepen tot zinken.

staan

Vlaardin\
en\

De
gers CorneW
v.d. Slot
Nico Hooge*
dam en de j

3,22

Mini-advertenties: tel. 020-6580*"

,
Stadskantoren:
Amsterdam Wibautstr. 131,1°*

GL Amsterdam, tel.
Groningen Kraneweg 68,9718 J
Groningen, tel. 050-127944.
Den HaagKon. Emmakade 63,
2518 RL Den Haag. tel. 070-452502.
Rotterdam Eendrachtsweg 62,
3012 LG Rotterdam, tel. 010-

-1122047.
,*
Utrecht Mariaplaats 23,3511
Utrei-ht. tel. 030-312948.
Nijmegen Grote Markt 19,6511

KA Nijmegen, tel. 080-241042.
Tilburg Spoorlaan 35,5038 CB
Tilburg, tel. 013-425438.

Districtskantoren:
Noord-Nederland: Zwolle, tel-038-215218.

Weersvooruitzichten voor de komende dagen
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Zon en maan
zondag 28 december
Zon op: 08.48 onder: 16.34
Maan op: 05.46 onder: 13.44
maandag 29 december
Zon op: 08.48 onder: 16.35
Maan op: 07.20 onder: 14.19

Neordwest-Nederland: Haarie'
, m
te 1.023-329699.
Zutd»e>t-Nederland:Rotterd»
1

tel. 010-4135080.
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,

.„

Midden-Nederland: Utrecht, te
030-331285.

>

nl

Zuid-Nederland: Tilburg, tel- ■»
433998.

