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Van het bestuur
In Nederland lijkt het leven zo langzamerhand zijn normale gang weer te gaan. Dit, terwijl de meeste
zeevarenden op de handelsschepen nog geen enkel vaccin hebben ontvangen en gedurende hun
maandenlange contract het schip niet mogen verlaten. Een jammerlijke zaak, aangezien zij belangrijk
werk verrichten. De overeenkomst met de koopvaardij destijds in oorlogstijd is ontegenzeggelijk groot.
Het is dan ook een goede zaak dat er stichtingen zijn zoals de onze. Inzet is en blijft vereist voor deze
vergeten beroepsgroep!
Marja Tromp

Vaartocht
Het bestuur heeft besloten om in 2021 geen vaartocht te organiseren.
Een belangrijke reden is de te geringe respons op de oproep in de
vorige nieuwsbrief. Wij hebben de indruk dat veel mensen nog
voorzichtig zijn. Dat is goed te begrijpen omdat het aan boord
vrijwel onmogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren.
Deze maatregel is nog altijd vereist en vormt dan ook de voornaamste
reden van de afgelasting. Ook de oprukkende deltavariant van het
gevreesde virus baart het bestuur zorgen.

Herdenkingen
De bestuursleden geven elk jaar acte de présence bij herdenkingen, lezingen en vergaderingen. De
afgelopen maanden betrof het de herdenkingen op 4 mei in Den Helder, Rotterdam en Amsterdam en
op 26 juni de opening van de Nederlandse Veteranendag. Het is ons daarbij opgevallen dat men overal
inmiddels bedreven is in het bedenken van alternatieve vormen. Toch kunnen we niet wachten totdat alles
weer gaat zoals gebruikelijk was. De eerstvolgende herdenkingen waarvoor dit geldt zijn wellicht de
kerkdiensten die in november door de Nederlandse Zeevarendencentrale worden gehouden. Mocht
u interesse hebben om deze bij te wonen, dan bevelen wij u aan om de website van deze stichting eind
oktober te gaan bekijken.

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is verheugd met de aanmeldingen van een aantal gegadigden dat enthousiast gereageerd heeft
op onze oproep voor nieuwe bestuursleden. Inmiddels zijn we in gesprek met deze personen en we hopen
hierover meer te kunnen melden in onze volgende nieuwsbrief. Wij willen een ieder danken die zorgvuldig
heeft overwogen om aan onze oproep gehoor te geven.

Aanpassing monument De Boeg
Het voornemen om margrieten te planten rond het monument van De Boeg is nagenoeg overal positief
ontvangen. Wel is gebleken dat deze aanpassing voor sommigen niet ver genoeg gaat. Zo wordt er
gedacht aan een (scheeps-) namenlijst. Bij het
Comité 4 en 5 mei is men echter niet enthousiast
over dit idee omdat de namen al vermeld staan
op de monumenten van diverse rederijen en
zeevaartscholen. Tevens werd er gedacht aan
verplaatsing van het monument. Ook werd het
beter uitlichten van het monument genoemd en
het aanbrengen van een muurschildering nabij
de sluis. Het bestuur is op voorhand niet tegen
deze voorstellen maar acht zich er niet toe in
staat om deze zelf te realiseren. Het aanpassen
van het monument zou voor het kleine bestuur
dan een te omvangrijke opdracht worden. Mocht het lukken om het bloemperk te realiseren, dan mogen
wij ons bij de opening verheugen op de aanwezigheid van HKH prinses Margriet!

Veteranenplatform
Binnen het Veteranenplatform
is er veel te doen geweest over
de speelfilm "De Oost’.
Hierin komen de militairen die
in Indonesië gediend hebben er
bepaald niet best vanaf. Dat
men hier moeite mee heeft komt
enerzijds omdat de dienstplichtige militairen eigenlijk geen keus hadden om wel of niet in Indië te
dienen. Anderzijds gaf een zeer eenzijdige propaganda hen het gevoel voor een goede zaak te staan.
Het is inderdaad zo dat er sprake was van (gebagatelliseerde) excessen.
Maar het is ook zo dat de meesten niet trots waren op hun verrichtingen en alleen maar levend wilden
terugkeren. Deze mensen hoor(de) je meestal niet. Bewondering verwacht(t)en ze ook niet, wel begrip.
Voor ons geldt evenzeer dat de koopvaarders gedaan hebben wat ze moesten doen, zonder excessen.
Zij hadden helemaal geen keuze, zij zijn door onze samenleving nooit herkend en pas jaren later erkend.
Het zijn derhalve vaarplichtige (lees: dienstplichtige) veteranen van een heel speciaal soort!

Monument op de voorkant
Op de voorkant staat dit keer een monument dat
vele lezers zullen herkennen. Het is het monument
van de HAL, gelegen nabij het S.S.Rotterdam.
Dit monument is niet alleen geslaagd vanwege de
schitterende locatie maar ook door de eenvoud die
het uitstraalt.
Daarbij rijst er bij de aandachtige toeschouwer al
snel de gedachte om nog meer blokken/kubussen
op het veld te plaatsen.
En dat is juist de bedoeling: op deze wijze wordt er
een ontelbaar aantal slachtoffers gesymboliseerd.

Steun ons
De penningmeester wil de lezers eraan herinneren
dat de broodnodige giften aan onze stichting
belasting aftrekbaar zijn op basis van de “ANBI” regeling.
Mogen wij op u rekenen?
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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.

