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Weer andere problemen bood het uitheemse hulppersoneel dat veelal
de eenvoudigste taken placht te verrichten: Indonesiërs, Chinezen en
Laskaren (Brits-Indiërs); hun viel het nog moeilijker dan de Nederlanders
om de verschrikkingen van de zee-oorlog te doorstaan (de oorlog waarin
zij beland waren, werd zeker door de Laskaren niet als 'hun' oorlog be-
schouwd) - waren zij ergens een verre haven binnengelopen, dan trachtten
zij vaak een baantje aan de wal te vinden. Vooral in de Verenigde Staten
lukte dat nogal eens en de New-Yorkse tegenhanger van de Nederlandse
Scheepvaart- en Handelscommissie, het Nederlands Scheepvaart Comité,
zag zich dan ook genoodzaakt, uit Brits-Indië een nieuwaantal Laskaren
naar de Verenigde Staten te laten komen.
In totaal heeft de Nederlandse koopvaardij in de jaren' 40-' 45 ca. achttien-

duizendvijfhonderd bemarmingsleden geteld: wellicht ca. twaalfduizend
(Europese) Nederlanders en ca. zesduizendvij£honderd uitheemse krachten.
Indelingscijfers omtrent deze groepen bezitten wij voor de periode 15 mei
'40-1 mei' 44. In die periode raakten ca. honderd personen invalide, moesten
ca. vijfhonderd om andere redenen worden afgekeurd en stierven er ca.
drieduizenddriehonderd, onder hen negentienhonderd Nederlanders en
veertienhonderd uitheemsen. Van die drieduizenddriehonderd waren ruim
vijf-en-twintighonderd door oorlogsactie om het leven gekomen, een
kleine achthonderd door andere oorzaken: ouderdom, ziekte en scheeps-
ongevallen. Hoewel in het laatste oorlogsjaar maar weinig schepen verloren
zijn gegaan, zijn die cijfersnog gestegen: wat de slachtoffersvan oorlogsactie
betreft, met ruim tweehonderdtwintig. Wij schatten dat van de ca. twaalf-
duizend uit Nederland afkomstige bemanningsleden omstreeks een-en-
twintighonderd hun vaderland niet terugzagen en dat van hen ruim zestien-
honderd (ca. 14%) slachtoffer geworden zijn van oorlogsactie. Naar schat-
ting waren er in totaal (tot aan de capitulatie van Japan) ca. drieduizend-
zeshonderd overledenen. De bijna vijftienduizend overigen hebben na-
tuurlijk op zijn minst in groot en langdurig levensgevaar verkeerd - wij
herinneren er aan dat bijna de helft van de schepen waarop zij voeren,
verloren ging, en dan tellen wij nog niet eens de schepen mee (hun aantal
is niet bekend) die wel door torpedo's of bommen getroffen of door
mijnen beschadigd werden doch een haven konden worden binnengesleept,
zodat zij behouden bleven. Niet onwaarschijnlijk lijkt ons dat ongeveer
twee op de drie opvarenden van de Nederlandse koopvaardij persoonlijk
de gevolgen van vijandelijke actie te doorstaan kregen: ruim twaalfdui-
zend man dus; en het mag dan waar zijn dat de ruim zesduizend overigen
nimmer het moment meemaakten waarop hun schip door een onderzee-
boot of door een vliegtuig getroffen werd dan wel op een mijn voer -
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