Monument Rotterdam
De gedachte om het nabij de Erasmusbrug gelegen koopvaardij monument ‘De Boeg’ te moderniseren
heeft een breed draagvlak. Desalniettemin neemt niemand het voortouw in handen om dit te realiseren.
Het bestuur toont derhalve het initiatief om een aantal brieven rond te zenden.
Hopelijk wordt daarmee de zaak een beetje vlot getrokken.

Stichting Koopvaardijpersoneel

1940 -1945

Herdenkingsdienst gevallenen op zee
Op website van de Nederlandse Zeevarendencentrale is een videokerkdienst te
bekijken waarin de gevallenen op zee op waardige wijze worden herdacht.

Steun ons
Het onder de aandacht brengen van de rol van de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog blijft
belangrijk. Dit geldt ook voor het betonen van eer en respect aan de mensen die hun leven hebben
verloren in de strijd op zee.
Hoewel het bestuur haar werk onbezoldigd verricht, brengt dit nu eenmaal kosten met zich mee.
Wij willen u daarom vragen ons financieel te steunen.
Uw gift is belasting aftrekbaar: wij zijn erkend als ANBI- instelling. (Algemeen
Nut Beogende Instelling.) Een gift kan worden overgemaakt naar Stichting
Koopvaardijpersoneel 1940 -1945 te Katwijk.
Ons banknummer: NL96 INGB 0005 3629 74.

Voorplaat
Op voorkant van de nieuwsbrief staat een afbeelding van ‘the Lady of the Sea’. De foto is genomen
in het ‘Seafarers Memorial Park in het stadje Anacortes in de Verenigde Staten van Amerika.
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Voorzitter en secretaris

Mevr. M.J. Tromp-Romijn, Meeuwensingel 114,
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De heer C. Visser, Piet Heinlaan 13, 2224 TE Katwijk.
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Ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 24289132
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.
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aangesloten
bij het
veteranenplatform

Bericht van de bestuurstafel

Indië herdenking

Het is in 2020 niet eenvoudig geweest om de WO II koopvaardij veteranen de eer te geven die ze zo verdienen. Een gedeelte van de herdenkingen ging niet door. Het overige deel van de plechtigheden is in
aangepaste vorm uitgevoerd. Het bestuur voert het beleid om steeds te onderzoeken naar wat nog wel
mogelijk is en heeft daar waar mogelijk de veteranen geëerd. In deze nieuwsbrief willen wij ook enkele
woorden wijden aan degenen die op dit moment werken en leven op zee. Het niet aan wal mogen gaan,
het onder erbarmelijke omstandigheden in quarantaine worden gezet en de grote onzekerheid over het
aflossen… dit alles komt de arbeidsvreugde niet ten goede.

Op 15 augustus jl. vond in Den Helder de jaarlijkse Indië
herdenking plaats bij het monument “Voor hen die vielen.”.

Opvallend is dat veel overheden zeevarenden als paria’s behandelen. Er wordt volkomen vergeten dat
de koopvaardij van het grootste economische belang is, zowel voor de welvaart als voor het welzijn van
iedereen. Wat dat betreft lijkt de geschiedenis zich enigszins te herhalen. Voor ons betekent dit dat we
juist vastberaden met ons werk door blijven gaan.

Herdenking Vlissingen
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de jaarlijkse herdenking in Vlissingen niet langer
werd georganiseerd. De gemeente wilde alle herdenkingen concentreren rond de verovering van de
Schelde door de geallieerde troepen, nu jaar 75
geleden.
Inmiddels is nu wel enig besef doorgedrongen dat het aanvoeren van de militairen en
hun materieel een veel hachelijker zaak was
dan de slag zelf. Vandaar dat op 31 oktober jl.
de WO II koopvaardij slachtoffers herdacht zijn
bij het koopvaardij monument op de Boulevard
Evertsen. Dhr. P. Brounts heeft namens onze
stichting een krans gelegd.
Opvallend was dat dit niet gebeurde onder aandacht van de burgemeester van Vlissingen: hij verliet na
het leggen van de krans namens de gemeente terstond de herdenkingsplaats.

Herdenking Zeemanspot

Waarschijnlijk zijn niet alle lezers bekend met het feit dat er rond het “Hulpfonds de Zeemanspot” een
herdenking wordt gehouden. Dit jaar zou de herdenking aanvankelijk in Wormerveer en later in Den
Helder plaatsvinden. Belangstellenden kunnen nu 14 mei 2021 in hun agenda noteren. De locatie is op
het KIM, het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder.
Als bestuur zijn we positief verrast dat het anker met de margriet een prominente plaats inneemt op het
logo van de organisatie.

Ondanks het teleurstellende feit dat de trompettist van de
Koninklijke Marine vanwege een interne communicatiefout
niet op kwam dagen -niet de eerste keer-, werd het toch een
waardige herdenking.

Uitbreiding bestuur
Onlangs is het bestuur versterkt met de komst van de heer Hubert Nijgh (40), geboren en getogen in Katwijk aan Zee. Reeds als kind raakte hij gefascineerd
door een oorkonde die bij zijn oma in huis hing, welke bij het Oorlogsherinneringskruis van zijn opa behoorde. In 2018 kreeg dhr. Nijgh door ander werk
meer tijd om zich te verdiepen in de vaargeschiedenis en de toedracht voor de
onderscheiding van zijn grootvader. Binnen de familie was er weinig over bekend; men dacht aanvankelijk dat opa Engelandvaarder was geweest. Stille getuigen waren enkele bewaard gebleven paspoorten en een monsterboekje. Dit
monsterboekje zou de leidraad voor de lange speurtocht naar de oorlogsjaren van zijn opa worden.
Eind 2019 was er een goed beeld over de lotgevallen ontstaan. Hierdoor was Nijgh bijzonder onder de
indruk geraakt en hij besloot een boek voor de familie samen te stellen. Daarbij ontdekte hij dat wat
destijds in het klein gold voor zijn opa, in het groot gold/geldt voor het belang van de koopvaardij in
WO II: “men heeft er geen weet van.” Vanaf dat moment heeft hij getracht om de rol van de koopvaardij
in die oorlogstijd meer onder de aandacht te brengen. Niet zozeer alleen voor zijn grootvader, maar voor
de gehele Nederlandse koopvaardij. En hiermee is Hubert een gemotiveerde kandidaat om ons bestuur
te versterken.

Ondina
In het Maritiem Museum te Rotterdam wordt op dit moment uitgebreid
aandacht besteed aan de MS Ondina. Naar aanleiding van deze tentoonstelling staat er in het “Marineblad” van oktober een interessant artikel van
drs. J.R. Schoeman over deze trots van de Nederlandse koopvaardij. Daarbij
valt op dat de schrijver grondig onderzoek heeft gedaan. Een bijzondere
wetenswaardigheid is dat er in 2005 een postzegel is uitgebracht door de
posterijen van de Britse ‘Ocean Territory’, ter herdenking van de heldhaftige zeeslag van de Ondina en de HMS Bengal met de Japanse vijand(en)
in de Indische Oceaan op 11 november 1942.

Vaartocht 2021
In de pers valt regelmatig te lezen dat er voor de zomer van volgend jaar een vaccin beschikbaar zal
zijn tegen het COVID-19 virus. Het bestuur heeft bij deze de intentie om op dinsdag 24 of dinsdag
31 augustus een vaartocht te organiseren.

