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Op 22 april 1973 overleed in Amsterdam op ruim 96-jarige leeftijd Dirk Hudig, oud-directeur en 
oud-commissaris van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Een uitvoerige 
levensschets van de bekwame hand van dr. W. M. Zappey verscheen in het eenendertigste deel, 
1967, van het Economisch-Historisch Jaarboek. Op dat voortreffelijke artikel, waarin niet alleen 
Hudig's carrière belicht wordt, maar dat tegelijkertijd in het kort de geschiedenis vastlegt van het 
Netherlands Shipping and Trading Committee, een necrologie van meer beperkte omvang te doen 
volgen, lijkt een weinig dankbare taak. Hudig's standpunt: Ce sont dans la vie les mémoires qui 
règuent, indachtig heb ik mij aan die taak echter niet willen onttrekken, ook al omdat het van 
weinig piëteit zou getuigen de bij het Jaarboek bestaande traditie te doorbreken. De belangstellende 
lezer vindt in Zappey's artikel niet alleen Hudig's carrière beschreven, maar ook de achtergrond van 
zijn belangstelling en zijn liefde voor de scheepvaart. Die carrière was weinig gecompliceerd: 
Hudig begon op de kapiteinskamer van de cargadoorsfirma Hudig & Blokhuyzen in Rotterdam, 
werkte vervolgens bij soortgelijke bedrijven in Duitsland en Engeland en kwam - na enkele jaren 
werkzaamheid bij de firma Hudig & Pieters - terecht bij de kort tevoren opgerichte Java-China-
Japan Lijn. In 1904 vertrok hij voor deze rederij naar het Verre Oosten: Java, vervolgens 
Hongkong. Persoonlijke omstandigheden noopten hem reeds in het najaar  van 1905 ontslag te 
nemen. Op 6 februari 1906 stelde Heldring hem aan als secretaris van de directie der KNSM te 
Amsterdam. In het voorjaar van 1916 werd in Amsterdam door de grote rederijen een gezamenlijk 
gebouw betrokken: het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade, van der Mey's monumentale 
schepping. Op dat ogenblik stond de KNSM aan de vooravond van de grote metamorfose, welke 
haar van een typisch intereuropees bedrijf tot een wijdvertakte transatlantische rederij zou maken. 
SMN, KPM en KJCPL waren door de vaart op en in het Verre Oosten commercieel nauw 
verbonden. De KNSM stond buiten dat vaargebied; met haar bestonden, voornamelijk op 
directieniveau, persoonlijke banden waaruit in de oorlogsjaren enge samenwerking op sociaal 
gebied zou voortvloeien. De toestand in de Amsterdamse haven gaf reeds tal van jaren reden tot 
zorg. De tengevolge van de oorlogsomstandigheden voortdurend toenemende werkloosheid dwong 
tot ingrijpende maatregelen. Op initiatief van E. Tegelberg, directeur van de SMN, en in 
samenwerking met andere vooraanstaande werkgevers, waaronder Hudig, kwam in 1916 de 
Havenreserve tot stand, oorspronkelijk opgezet om bonafide bootwerkers te helpen de periode van 
werkloosheid financieel te overbruggen, in de laatste oorlogsjaren uitgegroeid tot een systematische 
organisatie om het beschikbare werk zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. Hudig was een der leden 
van de kleine commissie, welke deze Havenreserve, de voorloper van de latere Scheepvaart 
Vereeniging Noord, beheerde; als secretaris van deze Commissie ontstond mijn eerste zakelijk 
contact met hem. Spoedig na de oprichting nam Hudig het voorzitterschap van de Scheepvaart 
Vereeniging Noord op zich. Ik was bij de voorbereiding van de oprichting vrij intensief betrokken, 
maar door mijn vertrek naar Nederlands Indië, einde 1919, verloor ik haar "faits et gestes" en 
daarmee Hudig's werkzaamheden uit het oog. Hudig's rol bij het tot stand komen van de 
Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij na het einde van de Eerste Wereldoorlog, 
vindt men duidelijk geschetst in Zappey's artikel; in latere jaren kon hij nog altijd smakelijk zijn 
herinneringen aan de onderhandelingen met de Engelse autoriteiten, welke leidden tot de oprichting 
van de David Steamship Company in November 1920, ophalen. De VNS regelde de samenwerking 
op commercieel gebied tussen de acht rederijen, welke haar aandeelhouders waren. In de twintiger 
jaren werd ook het contact in de gehele Nederlandse redersgemeenschap veel intensiever. De 
Nederlandsche Redersvereeniging kreeg een meer zakelijke opzet; het bestuur, waarin Hudig een 
vooraanstaande rol speelde, kwam regelmatig bijeen en een actieve secretaris gaf op voortreffelijke 



wijze leiding aan zijn bureau en advies aan het bestuur. Onwillekeurig moet deze periode Hudig 
voorbereid hebben op de taak die in de Tweede Wereldoorlog tot hem kwam. 
Op 10 mei 1940, bevond Hudig zich, evenals een aantal andere Nederlandse reders, buiten ons 
land. Persoonlijke belangen terzijde stellend, bood hij de Nederlandse regering in Londen zijn 
diensten aan. De gezant, jhr. mr. Michiels van Verduynen, later minister Steenberghe, namen dit 
aanbod aan; onder toevoeging van bepaalde personen, die geacht konden worden voldoende op te 
komen voor de Nederlandse ladingbelanghebbenden kwam het Netherlands Shipping and Trading 
Committee Ltd. op 17 juni 1940 te Londen tot stand. Aan dit Committee werd in eerste instantie het 
beheer opgedragen van de Nederlandse koopvaardijvloot, voor zover zij erin geslaagd was de 
vaderlandse havens te ontvluchten en geen directieleden buiten ons land hun functie konden 
uitoefenen. Voor de gehele vloot moest de molestassurantie verzorgd worden; van even grote 
betekenis waren de onderhandelingen met de Engelse regering over de inschakeling van die vloot 
bij de oorlogsvoering der geallieerden. Dr. Zappey heeft op beknopte wijze een overzicht gegeven 
van de rol welke het NSTC gespeeld heeft terwijl de Committee er zelf ook voor zorgde dat haar 
werkzaamheden aan de vergetelheid ontrukt werden. Negentien kloeke delen, de notulen van haar 
vergaderingen, van de bekwame hand van Hudig's latere collega, P. Dijkstra, staan, gedrukt, ter 
beschikking van elke belangstellende die aan dit onderdeel van onze oorlogsgeschiedenis aandacht 
wil schenken. Het is bijzonder te betreuren, dat tot dusver van de plannen om van regeringswege 
een overzicht te geven van de rol, welke onze koopvaardij in de oorlogsjaren gespeeld heeft, niets 
terecht gekomen is. Uit een dergelijk overzicht zou de belangrijke rol, welke het NSTC gespeeld 
heeft duidelijk gebleken zijn. In mei 1944 besloot de regering de tot dusver door het NSTC 
vervulde taak in eigen handen te nemen. De heer J. M. de Booy werd benoemd tot Minister van 
Scheepvaart en Visserij. Hij werd bijgestaan door een College van Bewindvoering, waarin vijf 
leden van het NSTC werden opgenomen. Hudig werd voorzitter van de Raad voor de Koopvaardij, 
een lichaam van welks werkelijke betekenis men goed doet zich geen overdreven voorstelling te 
maken. Het grote werk tot behoud van de Nederlandse koopvaardij was toen verricht. De 
duikbootoorlog sleepte zich nog slechts moeizaam voort, het voorbereiden van plannen voor de 
wederopbouw van onze koopvaardijvloot kon beginnen. Minister de Booy had het voorrecht aan de 
plannen de eerste stoot te kunnen geven; mr. J. J. Oyevaar, aan het einde Van de oorlog 
aangewezen tot Directeur-generaal van Scheepvaart, wist deze met visie en doorzettingsvermogen 
te realiseren. Zowel de Nederlandse als de Engelse regeringen hebben Hudig's verdiensten prompt 
erkend door het verlenen van hoge onderscheidingen. Zijn collegareders, in bezet gebied 
achtergebleven of daarbuiten werkzaam geweest, hebben duidelijk hun erkentelijkheid doen 
blijken. Aan de persoonlijke kant van Hudig's optreden wil ik aan het slot van dit relaas die 
aandacht schenken, welke daaraan wellicht ontbroken heeft. Slechts zij, die in de eerste 
oorlogsjaren in Londen de verschrikkingen van de strijd hebben meegemaakt, kunnen de prestaties 
van Hudig en zijn collega's in die jaren naar waarde schatten. Zonder contact met hun families, wier 
lot in het bezette gebied zij slechts konden bevroeden en voortdurend blootstaand aan de meest 
ernstige bedreigingen, moesten zij onder primitieve omstandigheden in Londen hun 
verantwoordelijke taak verrichten. Veel inzicht in de gang van zaken op het gebied van de oorlog 
was hun als buitenlanders niet beschoren. Intussen moest uit het niet een organisatie opgebouwd 
worden, welke moest beheren wat men wel eens de grootste rederij ter wereld genoemd heeft. De 
belangen van die rederij moesten verdedigd worden tegenover de autoriteiten in Engeland, zowel 
de Britse als de Nederlandse. Tegelijkertijd diende de verantwoordelijkheid in het oog te worden 
gehouden tegenover de in het vaderland achtergebleven zakelijke relaties. Aan hen zou na afloop 
der vijandelijkheden rekening en verantwoording af te leggen zijn. Niet minder zwaar telde de zorg 
voor de veiligheid der schepen en hun opvarenden, en voor het welzijn en het behoud der goede 
stemming van allen die ter zee de gevaren van de oorlogsvoering trotseerden. Hudig, zelf niet 
belast met een speciaal onderdeel van het beheer der vloot, was het middelpunt dezer gehele 
organisatie. Hij wist uitstekend te delegeren, hij was er zich tevens van bewust hoe belangrijk het 



was de "team spirit" bij zijn medewerkers aan te kweken en in stand te houden. Zijn menselijke 
eigenschappen, zijn gevoel voor verhoudingen, zijn volledig gebrek aan gewichtigdoenerij, zijn 
afkeer van ingewikkelde fraseologie en een zekere mate van lichte zelfspot gekoppeld aan een sterk 
ontwikkelde humor maakten hem tot een voortreffelijk leider. Wijs, origineel, zonder pressie en 
met veel takt, werd hij door allen als zodanig aanvaard. De Nederlandse redersgemeenschap heeft 
hij daarmee voor altijd aan zich verplicht.  
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