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Oorlogherinneringskruis

Piet de Visser

Oorlogherinneringskruis Piet de Visser
De voorzitter van onze stichting heeft getuige mogen zijn van de honorering
van dhr. Piet de Visser. Deze veteraan heeft van zijn 16de tot zijn 22 ste gevaren, gedurende de hele WO ll. Hij is begonnen als ketelbinkie en werd vervolgens dek jongen, lichtmatroos, matroos onder de gage en is geëindigd als
matroos. Het heeft de heer de Visser altijd teleurgesteld dat de Nederlandse
regering weinig waardering had voor de Koopvaardijmensen in de oorlog. De
Engelsen hebben dat, o.a. door al snel medailles uit te reiken, beter gedaan.
Hij zat dan ook niet te wachten om nu alsnog het Oorlogherinneringskruis te ontvangen maar omdat zijn
zoon er zoveel moeite voor had gedaan heeft hij er alsnog mee ingestemd.
Op dinsdag 21 november j.l. vond de uitreiking plaats in het woonhuis van de heer de Visser te Willemstad. Daarbij waren zijn zoon en dochter aanwezig, evenals Marja en Ton Tromp als afgevaardigden van
Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.
De uitreiking werd verricht door Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht,
luitenant-generaal J.F.A.M. Van Griensven. Hij werd vergezeld door luitenant -kolonel Ton van Mastrigt. De heer van Griensven had zich verdiept in het verleden van de heer de Visser. Hij deed de uitreiking op een
waardevolle, mooie en respectvolle manier.
De heer de Visser is op 6 februari 95 jaar geworden.
Enigszins teleurstellend was dat bij de Eindejaarbijeenkomst van het
Veteranenplatform op 15 december j.l. deze bijzondere uitreiking niet werd gememoreerd. Het bestuur
heeft inmiddels contact opgenomen met de bestuurders van het platform met de hoop en verwachting
dat dit recht gezet zal worden.
Wellicht weten niet alle lezers van de nieuwsbrief dat de Koopvaardijmensen in WO ll niet onder defensie
vielen maar onder het ministerie van Verkeer-en Waterstaat, afdeling transport. En dat iedereen die in
deze periode gevaren heeft, recht heeft op het Oorlogherinneringskruis. Ook pos-tuum kan dit alsnog uitgereikt worden.
Als bestuur zijn we benieuwd om te weten aan welke personen in ons adressenbestand dit kruis eerder
is uitgereikt. Zou u met ons contact willen opnemen als u hier meer over weet?
Mocht u voor iemand een kruis willen aanvragen en niet weten hoe dit precies in zijn werk gaat,dan
stellen we graag onze kennis en ervaring ter beschikking.

Terugloop donaties
Tijdens de bespreking van het financieel verslag bleek de penningmeester een
vervelende mededeling te hebben. Het bedrag van de jaarlijkse donaties was flink
lager dan de jaren ervoor. Er werd een forse aanspraak gedaan op ons bescheiden
reservefonds. We roepen de lezers dan ook met klem op om bij te dragen zodat
we kunnen doorgaan met het leggen van kransen, het houden van toespraken en
andere manieren om de koopvaarders die voeren in de oorlog te herdenken.

Terugblik herdenking Vlissingen
Het is alweer even geleden maar op 28 oktober j.l.vond er
voor het eerst een herdenking plaats in Vlissingen. Het bestuur is van mening
dat het een zeer waardige herdenking was
en heeft haar hoop
uitgesproken dat het
een jaarlijkse gewoonte mag worden. De toespraak van onze voorzitter, waarin de nadruk lag op de levens van de zeevarenden en
hun gezinnen, bleek in goede aarde te vallen.

Oproep kransleggingen 2018
Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat mevrouw Marguerite Lourens dit jaar een krans namens
de stichting zal leggen op 4 mei te Rotterdam . Hiermee
wil zij blijk geven van het diepe respect voor haar
grootvader, veteraan Koos Erenstein. Hopelijk melden zich meer mensen van de 2de of een latere generatie aan. Op deze manier zal immers het offer dat door de Koopvaardij is gebracht niet vergeten worden nadat er geen veteranen meer in leven zijn. Het bestuur wil langs deze weg de nabestaanden
nadrukkelijk verzoeken zich te beraden om zich op deze manier in te zetten voor onze goede zaak!

Vaartocht met Smaragd op 28 augustus 2018
De jaarlijkse boottocht met de Smaragd zal dit jaar d.v. plaatsvinden
op dinsdag 28 augustus. Een kleine bijzonderheid is dat dit familiebedrijf in november j.l. 20 jaar bestond. Enkele bestuursleden mochten dit jubileum bijwonen. In een toespraak werd benadrukt dat het
bedrijf trots is te bestaan en zich realiseert dat het alleen kan bestaan
dankzij de medewerkers, leveranciers en klanten

Overname archief
Een ieder die benieuwd was naar wie op welk
Nederlands koopvaardijschip voer in de periode 1940 - 1946 kon op een geweldige manier
terecht bij de heer Henk Meurs. Dankzij zijn inspanningen is er ook op het internet op de website
www.koopvaardij1940-1946.nl veel waardevols te lezen. De heer Meurs kan door lichamelijke problemen zijn activiteiten echter niet langer voortzetten. Gelukkig is er bij het ministerie van Defensie
iemand gevonden die zijn werk van hem heeft overgenomen. Het gaat om mevrouw W.M. Bons die
werkzaam is bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Ministerie van Defensie. Zij is documentair informatiespecialist militaire geschiedenis. Het bestuur van Stichting Koopvaardijpersoneel
1940 - 1945 is met dhr. Meurs in gesprek over het mogelijke behoud en uitbreiding van zijn website.

Uitbreiding bestuur
Aan het bestuur is een lid algemene zaken toegevoegd. Het gaat om mevrouw
Léontine A.C. van Essen-Temminck, 57 jaar, sinds 1982 getrouwd, moeder
van 13 kinderen en woonachtig te Apeldoorn. Rond 2010 is zij door haar vader
in contact gekomen met de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Zelf
geeft zij aan dat zij als begeleidster van haar ouders de eer had om mee te
mogen varen tijdens de jaarlijkse reünie aan boord van de Smaragd. Helaas
overleden beide ouders in 2011, sindsdien voer zij ieder jaar als nabestaande
mee. In onderstaande paragrafen vertelt zij wat meer over zichzelf.
Mijn vader was als veteraan Oorlogsvrijwilliger (OVW-er WO II) lid van de
Stichting. In de laatste periode van WO II had hij zich, door het Verzet gered
van de Arbeitseinsatz, aangesloten bij het United States Marine Corps
(USMC). Zijn opleiding hiervoor kreeg hij in Schotland, waarheen hij destijds met behulp van het
Verzet via België, Frankrijk en Spanje gevlucht was. Als US Marine heeft hij zijn leven indirect te danken gehad aan de Koopvaardij: tijdens een landing werd hij getroffen door een aanval met een fosforgranaat. Als een van de weinige overlevenden werd hij opgepikt door een tot hospitaalschip omgebouwd
koopvaardijschip. Nadat hij enige dagen blind was geweest, herstelde hij volledig en kon hij zijn taken
weer opvatten.
Met het oog op de toekomst wil ik een bijzondere Stichting als deze graag ondersteunen. In de doelstelling, om het koopvaardijpersoneel dat zo geforceerd gemilitariseerd is geweest tijdens WO II waardig te blijven herdenken, kan ik mij helemaal vinden. Deze belangrijke groep zeevarenden mag nooit
in de vergetelheid raken! Derhalve zet ik mij in om een nuttige aanvulling te vormen op het gemotiveerde, enthousiaste bestuur van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945".
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Algemeen bestuurslid : Mevr. L.A.C. van Essen-Temminck, J.C. Wilslaan 14,
7313 HL Apeldoorn. Tel.: 055-3559464. Email:leontinevanessen@hotmail.com
Algemeen bestuurslid : De heer L.J. Rasser, Veembroederhof 164,
en Nieuwsbrief
1019 HC Amsterdam. Tel.:020-6690065. E.mail:leon.rasser@gmail.com

Onze Nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar en wordt verzonden aan alle ons bekende veteranenadressen en
belangstellenden. Daaronder ook degenen die ons in het verleden hebben gesteund. wij stellen het op prijs u van
onze activiteiten op de hoogt te houden.Als stichting kennen wij geen leden en daarom ook geen contributie. Wij zijn
erkentelijk voor de vrijwillige bijdragen die wij mochten ontvangen. Wij streven ernaar onze activiteiten voor de
veteranen voort te zetten en zullen blijven voldoen aan onze statutaire verplichting om tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen koopvaardij opvarenden te herdenken. Indien u de ontvangst van onze Nieuwsbrief niet meer
op prijs stelt verzoeken wij ons secretariaat hiervan te verwittigen.

