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Prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 2019

Comité 4 en 5 mei
Eens in de vijf jaar valt onze stichting de eer te beurt een krans te leggen tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. In 2019 is het weer zover. Ter voorbereiding heeft overleg plaatsgevonden bij het comité 4 en 5 mei in Amsterdam. Daarbij kwamen een aantal belangrijke zaken naar voren.
Zo bestaat er de mogelijkheid voor de donateurs van onze stichting om de bijeenkomst in de
Nieuwe Kerk bij te wonen en vanaf zitplaatsen de kransleggingen te aanschouwen.
U dient slechts het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018VR
Amsterdam, 020-7183500, info@4en5mei te berichten dat u wilt komen. Als reden
kunt u uw relatie met de stichting Koopvaardijpersoneel 1940 - 1945 vermelden.
Tevens is het bestuur benieuwd of er nog een veteraan in leven is die in staat en
bereid is de krans, samen met een familielid, te leggen. Om beide personen te introduceren wordt ook
een filmpje gemaakt dat op de televisie en grote schermen vertoond wordt. Mocht u iemand kennen,
dan vernemen wij dat graag.
Tot slot willen we in herinnering roepen dat het comité een website heeft gemaakt waar de rol van de
koopvaardij nauwkeurig in beeld is gebracht.
Deze is te vinden door de woorden ‘digitale tentoonstelling koopvaardij tweede wereldoorlog’ in de
zoekmachine in te voeren van een computer die is aangesloten op het internet.

Bijeenkomsten
De afgelopen 6 maanden heeft het stichtingsbestuur de veteranen vertegenwoordigd bij de volgende
herdenkingen en bijeenkomsten:
- Veteranendag, Den Haag, 30 juni
- Indië herdenking, Den Helder, 15 augustus
- Vlaggenparade-Indië herdenking Rotterdam, 15 augustus
- Relatieontvangst Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Hilversum, 9 oktober
- Koopvaardijherdenking, Vlissingen, 27 oktober
- Veteranenlezing, Ede, 5 november
- Netwerkdag oorlogsbronnen, Putten, 6 november
- Opening expositie Koninklijke vermelding bij dagorder, 8 november, Rotterdam
- Symposium Nederlandse Zeevarendencentrale, Rotterdam, 15 november

Herdenkingsvaartocht 27 augustus j.l.
In grote dankbaarheid kijkt het bestuur terug op de jaarlijkse vaartocht door de Rotterdamse haven met
de Smaragd. De keuze om van de vaartocht niet zozeer een reünie maar een herdenking te maken,
blijkt geslaagd. Een speciale gast tijdens deze tocht, die 27 augustus jl plaatsvond, was mevrouw
Welmoed Bons. Zij vertelde over het werk bij Nederlands Instituut voor Militaire Historie dat valt
onder het Ministerie van Defensie. Het blijk dat zij kan
helpen bij een zoektocht naar een koopvaardijpersoon die
werkzaam was tijdens WO ll.
Ook hadden we een zangeres in ons midden die o.a. het
prachtige lied van Vera Lynn “we will meet again” voor
ons gezongen heeft. Een tekst die uitdrukt waar onze
Stichting zich warm voor maakt: het elkaar blijven ontmoeten.!

Toespraak herdenking Vlissingen
Op 27 oktober jl is er voor de tweede maal een koopvaardijherdenking gehouden in Vlissingen.
Bestuurslid Leontine van Essen kreeg complimenten over haar toespraak die onderstaand voor een deel
te lezen is: "Ankie Laura, Nederland is in oorlog met Duitsland..."
Op 10 mei 1940 was dit het begin van een codetelegram, dat via Scheveningen Radio aan de Nederlandse koopvaardijschepen werd verzonden.Het luidde en zeer bewogen periode voor het Nederlandse
koopvaardijpersoneel in. Op 6 juni 1940 werd men onder de Vaarplicht gesteld. Onvoorbereid, onopgeleid en aanvankelijk zelfs onbewapend werd men gedwongen de oneerlijke strijd tegen nazi Duitsland
aan te gaan.Onder de meest zware omstandigheden hebben zij zich voor het vaderland laten gelden.
Denk bijvoorbeeld aan de zenuwslopende konvooivaarten onder continue dreiging van de Wolfpacks
of Rudels U-Boten en aan de felle strijd in de Oost, zoals
in de Indische wateren tegen de Jappen (Japanners).En
hoewel in 1943 vanuit koninklijke waardering prinses
Margriet het petekind van de Nederlandse koopvaardij
werd en haar naam daarmee de inspiratiebron voor ons
logo, bleef de waardering vanuit de Nederlandse bevolking na de oorlog pijnlijk achterwege.
Zoals in 1949 een oud bootsman, die in beide wereldoorlogen gevaren had, al zei: "Het allerslechtst en allerschandelijkst behandeld te zijn, waren ongetwijfeld de
zeelieden ter koopvaardij".En tot op de dag van vandaag
zijn nog steeds te weinig Nederlanders op de hoogte van
de inzet en het lot van deze belangrijke groep zeevarenden en hun gezinnen. Vandaag zijn wij bijeen om te herdenken. Want herdenken is schenken. Het schenken van
Aandacht, Begrip en Compassie, maar ook van Geloof,
Hoop en Liefde.
Dit zullen wij in de toekomst voort moeten zetten, opdat
wij niet niet vergeten.
"Uit het oog, maar voor altijd in ons hart verankerd !"

Documentaire D-Day
Makers van een televisiedocumentaire over ‘D-Day’ zijn ook op zoek
naar veteranen die nog in leven zijn. Bram de Graaf van omroep Max hoopt
dat mensen zich melden. Dit kan bij hem of bij het bestuur van de stichting.

‘Voor hen die zijn in nood op zee’
De Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan een film gemaakt. Hierin staat het ‘in nood op zee zijn’ centraal. Stichtingsvoorzitter Marja Tromp vertelt hierin
over de oorlogsjaren. De film is te bekijken op het internet op de website www.nederlandsezeemanscentrale.nl

Veteranendag
Een grote bestuursdelegatie was aanwezig bij de veteranendag op 30
juni. De ontvangst vond plaats in de Ridderzaal in Den Haag. Op het
Binnenhof werden herinneringsmedailles voor Internationale Missies uitgereikt. Z.K.H. Koning Willem Alexander en minister-president Mark Rutte waren hierbij aanwezig. Vervolgens vond het
Nationale Défilé plaats op de Kneuterdijk. Tot slot werd op het Malieveld gelegenheid geboden verschillende stands te bezoeken en
optredens van diverse artiesten bij te wonen. Al met was er flink werk gemaakt van deze dag.

Dagorder Ondina in STC
Tot eind februari is de expositie “Koninklijke Vermelding bij Dagorder” te zien op de zesde etage van het gebouw van de STC-Group,
Lloydstraat 300 in Rotterdam. De expositie gaat over de plechtige
onthulling op 8 november 1948 door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Het gaat om een gedenkplaat, vermeldend de bewoordingen van de bij Koninklijk Besluit van 9 juli 1948 No.3, aan het
m.s. “Ondina” toegekende Koninklijke Vermelding bij Dagorder.

Batig saldo
De penningmeester heeft vastgesteld dat het jaar 2018 waarschijnlijk met een klein batig saldo afgesloten
kan worden. Hij is dankbaar dat de oproepen om de stichting financieel te steunen niet vergeefs zijn gedaan.
Tevens wil hij zijn hoop uitspreken dat we in het jaar 2019 opnieuw op u mogen rekenen om de herinnering
levend te houden aan het enorme offer dat zeevarenden hebben gebracht voor onze vrijheid en welvaart.
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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
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