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Deze foto is genomen in het museum Bronbeek te Arnhem.
Het vormt een onderdeel van een monument ter herinnering
aan de slachtoffers van de Japanse zeetransporten in Azië.

Boottocht Smaragd
De jaarlijkse boottocht met de Smaragd zal dit jaar d.v.
plaatsvinden op dinsdag 28 augustus.
Het gebruikelijke programma is als volgt:
Vanaf 10:30 ligt de boot te wachten bij het
Wereldmuseum, Willemskade 25 te Rotterdam.
Bij uw aankomst krijgt u koffie en thee aangeboden.
Om uiterlijk 11:15 begint de rondvaart door de Rotterdamse havens.
Rond 12:30 wordt het buffet geopend waarbij ook soep zal worden geserveerd.
Om 16:00 komt het schip weer voor de kant.
Uiterlijk 16:30 dient iedereen de Smaragd verlaten te hebben.
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 35 euro per persoon.
Dit is inclusief (alcoholische) con-sumpties die in redelijke mate geserveerd worden.
Nu veel veteranen ons ontvallen zijn wil het bestuur om uw vrijmoedigheid vragen begeleiders,
familie of vrienden (met een maritieme interesse) uit te nodigen om deel te nemen.
U kunt zich opgeven bij onze voorzitter, mevrouw Marja Tromp. Haar contactgegevens staan
bovenaan deze nieuwsbrief. Hierbij geldt dat uw opgave pas definitief is als uw betaling binnen is
bij de penningmeester. Het daartoe benodigde banknummer is NL96 INGB 0005 3629 74.
Wilt u bij uw storting ‘Smaragd 2018’ en het aantal personen vermelden?
De mensen van de Smaragd zijn in staat rekening te houden met mogelijke wensen rondom een
dieet. U kunt uw wensen kenbaar maken bij mevrouw Marja Tromp.
Uiterlijk 13 augustus moeten de betalingen binnen zijn. In uitzonderlijke gevallen zal het bestuur
enige welwillendheid betrachten.
Er is beperkte gelegenheid in de buurt van de opstapplaats te parkeren. Dit kost 4 euro per uur.
Iets verderop is ‘onder de oprit van de Erasmusbrug’ een grote parkeergarage. Hier kost het parkeren
50 cent per 15 minuten
Tijdens de vaartocht zal het bestuur met korte toespraken een toelichting geven over hoe het de
stichting het afgelopen jaar vergaan is en wat haar visie is op de toekomst.

Terugblik kransleggingen en herdenkingen
Het bestuur mag terugkijken op geslaagde kransleggingen welke plaatsvonden op 4 mei bij de
monumenten in Harlingen, Rotterdam en Den Helder. In Amsterdam waren vertegenwoordigers van
de stichting aanwezig bij de Nationale herdenking. Zij waren over het algemeen goed te spreken over
de manier waarop het offer van de veteranen werd gememoreerd.
In Amsterdam was ook iemand aanwezig bij de plechtigheden bij
het monument van de Nederlandse Stoommaatschappij en de
KNSM-herdenking. Imponerend hierbij was de toespraak van de
vertegenwoordiger van de machinisten van de SMN die wees op
het lot van varenden die onder bedreiging van de doodstraf orders
hebben moeten uitvoeren waar ze in het geheel niet achter stonden. Na afloop van de strijd zijn zij
met de nek aangekeken door mensen die zich onvoldoende in hun situatie hadden verdiept.

Oorlogsherinneringskruis
In de vorige nieuwsbrief is ten onrechte de indruk gewekt dat voor alle veteranen
(postuum) het oorlogsherinneringskruis kan worden aangevraagd. Adjudant-Onderofficier
L.A. Raaijmakers heeft ons in een heldere e-mail uitgelegd dat sinds 1 januari 1968 dit
niet meer wordt toegekend. Wel komt koopvaardijpersoneel in aanmerking voor het
Mobilisatie Oorlogskruis. Zo’n aanvraag bij het ministerie van defensie duurt overigens
al snel 6 maanden. Dhr. Raaijmakers zal zijn invloed aanwenden indien men met een onwelwillende reactie
te maken krijgt als ‘wij bemoeien ons niet met de koopvaardij’.

Aboutaleb

Ook dit jaar was het bestuur het er unaniem over eens dat
burgermeester Aboutaleb van Rotterdam wederom op een voortreffelijke manier
heeft gesproken bij de nationale herdenking voor zeevarenden.
Dit jaar koos hij om stil te staan bij het leven van de jongste dochter van de in de
oorlog omgekomen machinist Gijsbert van Langeveld. Zij is iemand die haar vader nooit heeft gekend.
Toen zij zelf kinderen kreeg en haar gezin van het leven zag genieten, begon ze sterk te beseffen
hoe groot het onuitgesproken gemis destijds voor haar moeders gezin moet zijn geweest.

Omroep Max
Mede dankzij de inspanningen van het bestuur was er op 4 mei een interview op de televisie te zien
met dhr. Haasnoot bij omroep Max. Hoewel het maar een kort onderdeel van een programma was,
achten we het toch een goede zaak dat er weer aandacht is geweest voor onze zaak.

Kerkdiensten
Traditiegetrouw worden ook in speciale kerkdiensten de gevallenen op zee
herdacht. Op 11 november vinden er koopvaardijdiensten plaats in de Eemshaven (zeemanshuis, aanvang 16:00) en Rotterdam/Delfshaven (Pelgrimskerk, aanvang 14:30). Op 18 november is er een dienst in IJmuiden (Nieuwe
Kerk, aanvang 15:30) en naar alle waarschijnlijkheid is er ook in Harlingen
een dienst op 25 november (gereformeerde kerk, aanvang 15:00). De diensten
worden opgeluisterd met koren en na afloop kan men napraten onder het
genot van een kop koffie of thee.

Toekomstige herdenkingen 2018
Op 30 juni hoopt een delegatie van het bestuur aanwezig te zijn
bij de Veteranendag in Den Haag, op 15 augustus zal de stichting
d.v. vertegenwoordigd zijn bij de Vlaggenparade in Rotterdam.
Op dezelfde datum zal een ander gedeelte van het bestuur naar
Den Helder reizen vanwege de herdenking van het einde van WO
II, de capitulatie van Japan en alle gevallenen in Zuid-Oost Azië
1945 - 1949. Op 30 oktober zal er d.v. weer een herdenking worden gehouden voor omgekomen
zeevarenden tijdens WO II in Vlissingen. Het bestuur is voornemens om met 2 vertegenwoordigers
aanwezig te zijn, een krans te leggen en een toespraak te houden.

In Memoriam Piet de Visser
Op 28 februari is op de leeftijd van 95 veteraan Piet de Visser overleden. Het oorlogsherrineringskruis,
waarover in de vorige nieuwsbrief valt te lezen, heeft hij nog vlak voor zijn overlijden mogen ontvangen.

In memoriam Henk Meurs
Op 3 april jl is in Zoetermeer Henk Meurs overleden. Binnen onze stichting is hij vooral
bekend als degene die de bemanningslijsten van de schepen die voeren tijdens de oorlog heeft
gecatalogiseerd. Hij heeft hiermee heel wat mensen kunnen helpen die op zoek waren naar mede
opvarenden die men door omstandigheden uit het oog verloren was. Aan het einde van zijn leven heeft hij
zijn kennis kunnen overdragen aan het ministerie van defensie. Met dankbaarheid voor alles wat hij voor
de koopvaardijgemeenschap betekend heeft, is hem de laatste eer bewezen.

Financieel tekort
Goed nieuws is dat een aantal nieuwe donateurs zich heeft gemeld en sommigen hun
bijdrage hebben verhoogd. Hierdoor is het tekort aanzienlijk kleiner maar de begroting
is nog altijd niet dekkend. Wij willen de lezers van de nieuwsbrief dan ook oproepen
mensen in hun omgeving aan te moedigen ook donateur te worden. Aan hen die dit
jaar nog geen bedrag hebben overgemaakt willen we vragen de veteranen niet te vergeten!

Veteranenplatform
D.v. hoopt op 15 juni bestuurslid mevr. van Essen tijdens de algemene ledenvergadering van het
veteranenplatform een lezing te verzorgen over onze stichting.
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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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