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Van het bestuur
Deze nieuwsbrief willen wij graag beginnen met het richten van een persoonlijk woord aan u:
We leven in bijzondere tijden. De dreiging van ziekte en alle onzekerheid die daarmee gepaard gaat
neemt ons allen in beslag. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die het moeilijk heeft met het
leven in isolatie en/of te maken heeft met gezondheidsproblemen. De ervaring heeft geleerd dat het
in dergelijke omstandigheden belangrijk is om juist door te blijven gaan met de goede dingen, zoals
wij gewend zijn die te doen. Daar hoort het herdenken van de veteranen zeker bij. Dit is ook de reden
dat we besloten hebben u deze nieuwsbrief te sturen.

Speciaal bericht over de herdenkingen
Graag hadden wij u willen informeren over de herdenkingen die in de maand mei zijn gepland. Helaas
zullen deze geen doorgang vinden op de gebruikelijke manier. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft
een oproep gedaan om voorstellen te doen voor alternatieve herdenkingen. Wij weten uiteraard nog
niet wat hier uit gaat komen en verzoeken u om de nieuwsberichten goed in de gaten te houden. Zodra
ons iets bekend is, zullen we dit op onze website vermelden.

Dordrecht, Stockholm, Londen
Veteranen zijn bijna letterlijk te herdenken door aandachtig boeken over hen
te lezen. Gelukkig verschijnen er over de bevrijding van ons land ook nog
altijd nieuwe boeken. Onlangs is er gepubliceerd over Engelandvaarder Willem
Snijders. Deze machinist had altijd vele verhalen te vertellen als hij thuiskwam
van het varen, maar deze gingen nooit over de oorlog. Zijn zoon Dick besloot
op een gegeven moment om juist dat verhaal uit te zoeken. Zijn lezenswaardige
bevindingen zijn opgetekend in het boek “Dordrecht, Stockholm, Londen”. Het
is via het internet aan te schaffen op de website: dicksnijders.nl

Modernisering herdenkingen
De generatie met eigen oorlogservaringen uit WO II wordt steeds kleiner. Nieuwe generaties zullen niet
meer uit de eerste hand kunnen horen hoe het was om in die tijd te leven. Dat zal van invloed zijn op
de wijze waarop we in de toekomst herdenken en vrijheid vieren. Hoe kunnen wij dit in de toekomst
zinvol vorm blijven geven? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
heeft daartoe i.s.m. het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum van 2016-2019 het onderzoeksproject “Rituelen” uitgevoerd. De resultaten zijn te lezen in de overzichtelijke
publicatie “Constant en in beweging, vorm en betekenis van
herdenkingsrituelen”. Dit project zal op de korte termijn
geen gevolgen hebben voor de koopvaardijherdenkingen.

Mevrouw Dijkman
Het bestuur is verheugd om u mede te kunnen delen dat dit jaar (of wellicht in 2021) mevrouw Dijkman onze krans zal leggen bij de herdenking
op 4 mei bij de Boeg in Rotterdam. Mevrouw Dijkman is de dochter van
Pieter Kool. Hij voer als pantryman op de Saturnus, een schip van de
KNSM. Toen hij in 1942 wachtliep nabij het Canadese Sydney, kwam hij
om bij een aanval met een torpedo. Mevrouw Dijkman was nog geen twee
jaar oud toen dit gebeurde. Ze heeft haar vader nooit gekend en dit heeft
haar getekend voor het leven. Zij vindt het uiterst belangrijk dat hij en alle andere 3400 Nederlandse
koopvaarders die in de oorlog zijn omgekomen, waardig worden herdacht. Bijzonder is ook dat zij en
haar familie bezig zijn met het organiseren van een herdenking in Canada. Hierbij wordt gedacht aan
een plechtigheid aan boord van een schip dat zich op dezelfde plek bevindt als de Saturnus destijds.
We hopen u hierover in een later stadium te kunnen berichten.

Vaartocht
In de komende nieuwsbrief zullen wij u uitvoerig over de vaartocht berichten; wij
verzoeken u vriendelijk om 25 augustus 2020 alvast in uw agenda te reserveren.
In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat het bestuur bezig is om
het herdenkingskarakter van de vaartocht wat meer vorm te geven. Een belangrijk
uitgangspunt daarbij is dat aan de allereerste vaartocht een herdenkingsplechtigheid bij de Boeg vooraf ging. Wij overwegen om op het moment dat de Smaragd
langs het monument vaart, wij met elkaar een minuut stilte houden. De muziek
van “Très Hombres” zal tijdens de verdere vaartocht de sfeer zeker verhogen. Ook zijn wij bezig met
het leggen van contacten met de organisatoren van herdenkingen in de meest brede zin van het woord.
Wij zouden graag zien dat de jaarlijkse vaartocht voor hen een gelegenheid wordt om contacten te leggen, inspiratie op te doen en elkaar te bemoedigen.

Tentoonstelling IJmuider zee- en havenmuseum
Zodra de situatie het toelaat kunt u in het IJmuider zee- en havenmuseum een
tentoonstelling bezichtigen met de titel “Koopvaardij en Visserij in Velsen,
75 jaar bevrijd”. Een bijzonder onderdeel van de expositie betreft de mogelijkheid om op een groot scherm te kijken naar de documentaire “Een vergeten
zeemansgeschiedenis”. Deze deskundig gemaakte samenvatting van ooggetuigen was eerder te zien in het programma “Andere tijden”. Om te zijner tijd te
zijn verzekerd van een zitplaats, wordt men aangeraden om zich hiervoor in
te schrijven op de website van het museum.

ANBI
De penningmeester wil de lezers eraan herinneren dat de broodnodige giften
aan onze stichting van de belasting kunnen worden afgetrokken op basis van
de ‘ANBI regeling’. Mogen wij op u rekenen?

Het verhaal van de Ondina
In maart heeft dhr. Willem Geluk in de bibliotheek
van Makkum een lezing over de Ondina gehouden.
Daarbij was ook een tentoonstelling ingericht rond
het heldhaftig optreden van kapitein Horsman en zijn
bemanning. Mocht u als lezer lid zijn van een kring
of ergens connecties hebben, dan willen we u vragen
om in overweging te nemen dhr. Geluk eens uit te
nodigen. Zijn contactgegevens zijn beschikbaar via
ons secretariaat.

Herdenkingen 4 mei
Op onze website willen wij een overzicht plaatsen van alle
herdenkingen waarbij de koopvaardij-veteranen centraal
staan. Naast de Nationale Herdenking op 4 mei bij de
Boeg in Rotterdam zijn er bijeenkomsten in Den Helder
en Harlingen. In Amsterdam is er niet alleen erkenning
voor de veteranen bij de herdenking op de Dam, maar ook
bij de NSM en de KNSM. Wij willen onze lezers oproepen
te melden of er nog meer herdenkingen georganiseerd worden die wij kunnen vermelden op onze
website. Overigens zijn wij van harte bereid iemand af te vaardigen naar een bepaalde herdenking.
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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
op prijs stelt verzoeken wij ons secretariaat hiervan te verwittigen.

