Oorlogs-Mobilisatiekruis voor Ali Ershad
Op 6 juni 2020 vond op de Nederlandse
ambassade te Dhaka, Bangladesh de uitreiking van het Oorlogs-Mobilisatiekruis
plaats, aan de zoon van de Laskaarse zeeman Ali Ershad. In WO II was deze als
tremmer in Nederlandse dienst op de S.S. "Garoet" van de N.V. Rotterdamse Lloyd. Op 19 juni 1944 werd de Garoet op weg van Mormugao
(West India) naar Durban (Zuid-Afrika) getorpedeerd. Volgens de overlevenden zonk de Garoet in 2 á 3 minuten. Van de bemanningsleden
kwamen 29 Nederlanders, 9 Engelsen, 13 Javanen en 37 Laskaren (Indische zeelieden) om het leven. Het bestuur is zeer verheugd dat dit
koopvaardij personeelslid postuum de eer heeft gekregen die hij meer dan verdiend heeft.
.

Steun ons
Velen onder u weten dat de giften aan onze stichting belasting aftrekbaar zijn. Wij
hopen dat dit meer mensen doet besluiten om donateur te worden of om de bijdrage
te verhogen. Zonder uw hulp kan het onbezoldigde bestuur haar belangrijke werk
niet continueren. Mogen wij (weer) op u rekenen?

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is op zoek naar versterking! Een band met de koopvaardij is hierbij een vereiste,
bestuurlijke ervaring is een pré. Het gaat om vrijwilligerswerk.
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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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Bericht van de voorzitter
Voor u ligt de eerste nieuwbrief van dit jaar. Wij weten dat veel van onze lezers tot de categorie
“senioren” behoren. Toch bevat deze editie enige oproepen, waarvan wij hopen dat u deze serieus neemt.
Mocht u niet in staat zijn om hieraan gehoor te geven, dan hebben wij daar vanzelfsprekend begrip
voor. Uw oprechte belangstelling is en blijft immers een stimulans voor ons belangrijke werk.
Marja Tromp

Digitalisering kaartensysteem
Toelichting bij de voorplaat
Op 3 september 2019 -Merchant Navy Day- is in Plymouth (UK) het standbeeld
“The watchkeeper” onthuld. Het is een eerbetoon aan de ruim 30.000 leden van
de Britse koopvaardij- en vissersvloot die hun leven lieten op zee in de periode van
1939-1945; de meesten waren van niet-Britse afkomst.
Ook de Engelse koopvaardij leed naar verhouding veel zwaardere verliezen dan de
militaire strijdkrachten. Voor het monument is door een oud-zeeman via crowdfunding een bedrag van zo’n EUR 250.000 bijeengebracht.

Van ieder Nederlands koopvaardij personeelslid werden in WO II registratiekaarten bijgehouden. Hierop
is te lezen wanneer en op welk schip men voer, alsook eventuele bijzonderheden zoals ziekteverlof en desertie. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) gaat deze gearchiveerde kaarten nu digitaliseren. Dit zal het zoeken veel praktischer maken en het verlies van informatie door bijvoorbeeld brand
kan zo worden voorkomen. Daarnaast wil het NIMH iedereen de mogelijkheid bieden om vanaf de eigen
computer de kaarten te doorzoeken. Om dit te verwezenlijken is men op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen met het invoeren van deze gegevens. Bent u bereid om te helpen? Voor informatie en aanmelding
kunt u kijken op www.koopvaardijkaarten.nl. Ook is het mogelijk onze secretaris te raadplegen.

Margrieten bij De Boeg
Nationale Herdenking
In 2020 heeft de gemeente Rotterdam de Nationale Herdenking op 4 mei bij De Boeg afgelast. Dit jaar wordt er een aangepaste herdenking georganiseerd; het belooft een sobere
plechtigheid te worden.
Onze voorzitter zal namens het bestuur bij de kranslegging
aanwezig zijn. Tijdens de voorbereidingen willen wij de
gemeente Rotterdam verzoeken of de Nederlandse koopvaardij voortaan genoemd kan worden in de
publiciteit onder de noemer ‘Rotterdam herdenkt’.

Vaartocht 2021
Nu het vaccineren langzaam maar zeker vordert,
denkt het bestuur weer voorzichtig aan het organiseren van de jaarlijkse vaartocht door het Rotterdamse
havengebied. Na overleg met de reder van partyschip
“Smaragd II” hebben wij de datum van 24 augustus
2021 als optie genomen. Uiteraard zijn wij als bestuur benieuwd of er voldoende belangstelling voor
onze vaartocht bestaat. Zou u daartoe onze secretaris
een bericht willen sturen als u van plan bent om mee
te gaan? Dit is overigens zonder enige verplichting.

Al jaren wordt erover gesproken dat monument ‘De Boeg’ aanpassing nodig heeft om het een eigentijdser karakter te geven.
Een reden is dat het monument als “te abstract” in de uitstraling
kan worden beschouwd. Een tweede reden is dat het minder
opvalt omdat er door de jaren heen steeds meer hoogbouw omheen is geplaatst. Het bestuur stelt nu voor om 3800 margrieten
bij het monument te planten. Deze staan symbool voor de 3800
gezinnen die in WO II moesten vernemen dat hun dierbaren
voorgoed op zee waren gebleven. Wij denken dat deze bloemenpracht zeker op zal vallen in een omgeving van water, beton en glas. Bij het perk willen wij een bord met uitleg plaatsen. De margrieten zijn
in hun bloeitijd een directe aanleiding om de aandacht op het monument te vestigen.
Het bestuur is inmiddels begonnen met het voorleggen van dit idee aan de organisaties die betrokken
zijn bij de herdenking bij De Boeg op 4 mei. Wij willen graag dat zij het idee ook meer bekendheid gaan
geven. Als er veel positieve reacties komen, gaan wij ermee aan de slag om het te realiseren.
Vanzelfsprekend zijn we ook benieuwd naar de mening van u, als lezer van deze nieuwsbrief!

Lokale en regionale herdenkingen.
Vorig jaar is gebleken dat ondanks de Coronamaatregelen, tal van lokale en regionale herdenkingen
zijn georganiseerd. Het bestuur was verheugd om hier foto’s van te ontvangen. Hiermee werden wij in
staat gesteld om een mooi overzicht op onze website te plaatsen. Zou u aan ons willen denken als u dit
jaar een herdenking bijwoont? Foto’s kunnen per e-mail verstuurd worden naar het secretariaat.

