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installatie om een nevelscherm te leggen was wenselijk om zich aan het
zicht van een eventuele vijand te onttrekken. Niet al die afweermiddelen
zijn aan alle schepen toegevoegd - wèl natuurlijk aan de grootste (en vooral
ook aan de passagiersschependie voor troepenvervoer gebruikt werden)
maar kleinere schepen moesten met minder genoegen nemen. Ook dat
mindere was evenwel in '40 niet beschikbaar, behoudens dan de simpele
demagnetiseringskabels. Er was in die eerste periode een groot tekort aan
de gecompliceerdere afweermiddelen als machinegeweren, luchtafweer-
geschut en kanonnen. Bovendien moest van een schip waarop een lichte
luchtafweerbatterij geplaatst werd, eerst het dek versterkt worden, en
kwam een kanon ter beschikking, dan was ook nog de constructie van een
platform wenselijk. Men moest tevens kanonniers opleiden; veelal volgden
enkele bemanningsleden een speciale cursus (behaalden zij het diploma,
dan werd hun gage met een kwartje per dag verhoogd), maar in de regel
werden militairen aan de bemanning toegevoegd.' Men ziet: om een schip
maximaal te beveiligen was een veelheid aan wapens en een veelheid aan
werkzaarnheden nodig; die wapens waren aanvankelijk schaars en de
scheepswerven waren overbelast.
Een enkel cijfer.
Per I maart' 4I beschikten van de 9 500 schepen die het Britse rijk in de

vaart had, 3 400 over licht- en I 700 over iets zwaarder luchtafweergeschut
en bevond zich aan boord van 2 900 schepen een kanon waarmee op onder-
zeeboten gevuurd kon worden. Van de 2 900 schepen der bondgenoten
waren op de genoemde datum I 000 met luchtafweergeschut uitgerust en
bijna 500 met een kanon - de schepen der bondgenoten lagen dus iets achter.
Dat was niet onbegrijpelijk omdat de Britten al in september '39 met het
installeren van afweermiddelen begonnen waren, maar men kan zich in-
denken dat de Nederlandse bemanningen in die tijd het gevoel hadden dat
zij grotere gevaren liepen dan hun Britse collega's. Pas in de loop van '4I
werd een situatie bereikt waarbij vrijwel alle in de oorlogsvaart inge-
schakelde Nederlandse koopvaardijschepen enkele zware mitrailleurs en
een anti-onderzeebootkanon van 7,6 cm aan boord hadden, en de kust-
vaarders lichte mitrailleurs.
Vooral minister Steenberghe had er zich krachtig voor ingezet dat de

bewapening van de Nederlandse koopvaardij zo spoedig mogelijk op
hetzelfde peil gebracht werd als die van de Britse. Soms kon een individuele
kapitein ook wel iets bereiken. Voor de bewapening van de koopvaardij-

1Wij herinneren er aan dat in de zomer van' 42 honderd leden van de Irene-brigade
als kanonnier op Nederlandse koopvaardijschepen meevoeren.


