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Bericht van de voorzitter
Dit is de tweede nieuwsbrief die wordt geschreven in wat het "coronatijdperk" genoemd wordt.
Nu de maatregelen wat minder streng zijn, heeft het bestuur weer vergaderd. Er is teruggeblikt op de
herdenkingen en nagedacht over de vaartocht. Het meest belangrijke is echter dat er een visie op de
toekomst wordt ontwikkeld waarbinnen getracht wordt om juist te handelen. Over dit alles leest u meer;
wij vertrouwen hierbij op uw aandacht en steun.
Marja Tromp

Vaartocht afgelast
Veel lezers van onze nieuwsbrief hebben een schrijven ontvangen met
het verzoek om aan te geven of men het aandurft om met de Smaragd
te gaan varen op 25 augustus. 35 mensen reageerden positief. Helaas
is dit onvoldoende om de vaartocht door te laten gaan. Het bestuur heeft
desondanks groot begrip voor de mensen die het risico niet willen
nemen om met het openbaar vervoer te reizen en/of met een grote
groep aan boord te zijn.

Terugblik lokale herdenkingen
Toen het duidelijk werd dat de herdenkingen niet op de gebruikelijke manier konden plaatsvinden,
hebben de meeste organisatoren besloten om deze op bescheidener wijze
vorm te geven. Bij elk koopvaardijmonument dat ons bekend is zijn
bloemen gelegd en is er een moment van stilte in acht genomen. Op
onze website www.koopvaardijpersoneel40-45.nl zijn foto's te zien van
de bloemen en kransen die bij de monumenten zijn gelegd. Langs deze
weg willen wij de inzenders daarvoor hartelijk danken.

Toekomst Nationale Herdenking
Bij het contact met de gemeente Rotterdam bleek dat er heel wat gemeentemedewerkers zijn die geen
idee hebben waar De Boeg voor staat. Er werd de afgelopen jaren ook nauwelijks ruchtbaarheid gegeven
aan de belangrijke herdenking bij dit monument. Om deze situatie te verbeteren gaat ons bestuur de
gemeente opnieuw benaderen.
Verder valt het steeds meer op dat het monument tamelijk abstract is. Een
doorsnee passant begrijpt niet snel wat het beoogt. Nu er een generatie aan
het verdwijnen is, zal het monument daarom moeten worden aangepast.
Concreet wordt gedacht aan een lijst -plaquette- met scheepsnamen. Wij
zijn ook benieuwd of er andere ideeën leven over de modernisering van De Boeg.
Mocht u ons streven willen ondersteunen en gezamenlijk met ons willen optrekken, dan houden wij
ons van harte aanbevolen! Het bestuur merkt overigens op, dat het monument onberispelijk wordt
onderhouden door de gemeente Rotterdam.

Terugblik nationale herdenkingen
Tot onze grote verbazing bleek dat de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid niet nam om de
herdenking bij De Boeg te organiseren. Het vormde een schril contrast met Den Helder, waar de Marine
en de Koopvaardij altijd samen herdenken op 4 mei. Vanuit Den Helder kregen wij reeds vroegtijdig
bericht hoe de plechtigheid op sobere, maar nog steeds eervolle wijze plaats zou vinden.
Op initiatief van onze stichting hebben o.m. de Vereniging Maritiem Gezinscontact, Volle Kracht, de
Nederlandse vereniging van Kapiteins, het British Royal Legion en de Nederlandse Zeevarenden
Centrale besloten om toch bijeen te komen. De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders
plaatste die ochtend een toespraak van HKH prinses Margriet op
het internet. Zij sprak haar teleurstelling uit dat haar zoon prins
Maurits niet bij De Boeg kon zijn.
Het lukte ons om de pers te interesseren voor de geïmproviseerde
herdenking. Op RTV Rijnmond is hier herhaaldelijk aandacht
voor geweest.

Verre Oosten
De afgelopen maanden mochten wij tweemaal post ontvangen vanuit het Verre Oosten. Eenmaal betrof
het post uit Indonesië, met een steunbetuiging voor onze
pogingen om de herinnering aan de veteranen voort te
laten leven. De andere keer ontvingen wij bericht uit
Bangladesh, van de zoon van het in WO II omgekomen
bemanningslid Ershad Ali, die in dienst van de Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd voer. De zoon was benieuwd of de naam
van zijn vader op De Boeg vermeld zou staan, wat dus niet
het geval is. Bijzonder is het feit dat de IGK (Inspecteur
Generaal der Krijgsmacht) aan dhr. Ali het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum toegekend heeft.

Scheepsrampen en Jappenkampen
Als Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 dragen wij de
geschiedschrijving een warm hart toe. We zijn daarom verheugd u te
kunnen melden dat dhr. Hendrik Boot bezig is om de laatste hand te
leggen aan zijn boek "Scheepsrampen en Jappenkampen".
Het gaat over zijn vader die niet alleen te maken kreeg met torpederingen
en bombardementen, maar ook als dwangarbeider werd ingezet bij de
aanleg van de Pakan Boeroe spoorlijn op Sumatra.
Op onze website kunt u verdere informatie over het boek en de bestelwijze
vinden.

Margrietspeldjes
Het is ons gelukt om een nieuwe leverancier te vinden voor onze Margrietspeldjes.
Het speldje met anker is weer verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de penningmeester.

Steun
De giften aan onze stichting zijn sinds enige tijd belasting aftrekbaar.
Dit is voor sommige mensen aanleiding geweest om hun bijdrage te verhogen.
Wij hopen dat anderen zullen besluiten om dit voorbeeld te volgen of zich als
donateur aan te melden. Zonder bijdrages kan het onbezoldigde bestuur haar
belangrijke werk niet continueren. Mogen wij op u rekenen?

Voorplaat
De foto op de voorplaat is genomen in het Engelse plaatsje South Shields.
Het is daar geplaatst om de koopvaarders te gedenken die in de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen.
De haven van South Shields is door hen veel aangedaan. Het standbeeld is in
1990 geplaatst. Interessant is dat toen gekozen is voor een herkenbaar beeld.
Anders dan in Rotterdam in de jaren vijftig was men niet bang voor kritiek dat
het platvloers en clichématig is.
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