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Nieuwjaarswensen
De bestuursleden van Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945
wensen onze nieuwsbrieflezers een gelukkig en gezond 2022 toe.

Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting plaatst een jaar lang
wekelijks een video op haar website waarin het leven wordt
beschreven van een persoon die door oorlogsgeweld om het
leven is gekomen. Zo worden o.m. koopvaarders Frans Thomas (SS Letho) en
Eugene Plouvier (SS Zaandam) herinnerd.

Veteranen Platform
Onze stichting is trots om deel uit te maken van het Veteranen Platform. Nu
er vrijwel geen koopvaardijveteranen meer in leven zijn, is er zorg ontstaan
om aangesloten te kunnen blijven bij het VP. Uit gesprekken met diverse
functionarissen is tot ons genoegen gebleken dat deze zorg niet terecht is.

Terugblik herdenking Vlissingen
Ook dit jaar heeft er weer een herdenking plaatsgevonden bij het koopvaardijmonument in Vlissingen.
Onder de aanwezigen weerklonken klachten over de
hevige regenval. Hieraan kwam abrupt een einde toen
er werd opgemerkt dat de herdachte zeevaarders
onder vele malen zwaardere omstandigheden hun
plichten hadden verricht.

Afscheid Marja Tromp
Tijdens een vergadering op 19 november jl. in het
Katwijks Museum heeft het bestuur afscheid genomen van voorzitter/secretaris Marja Tromp.
Wij kijken met grote dankbaarheid terug op de 19
jaar waarin ze haar taken nauwgezet en met hart en
ziel heeft verricht. Aan alles was te merken dat zij
een ware zeemansvrouw is. Zo wist zij om te gaan met onverwachte gebeurtenissen,
iedereen kon altijd op haar rekenen en zij toonde bovenal een geweldige realiteitszin.
Het voorzitterschap is overgenomen door dhr. Hubert Nijgh.
De vacature van secretaris is voorlopig vacant.

Nieuwe voorzitter
Mijn naam is Hubert Nijgh, geboren (1980) en getogen in Katwijk aan Zee waar ik
woon met mijn vrouw en onze drie kinderen. Allereerst dank ik Marja Tromp voor
haar inzet. Ze droeg naast haar voorzitterschap ook een mooie groep enthousiaste bestuursleden aan mij over waarmee ik vol vertrouwen verder mag werken aan de doelen van onze stichting.
Met de stichting kwam ik in contact tijdens de afronding van mijn boek over de oorlogsjaren van mijn opa Arie Nijgh. Nadat hij als stuurman op de visserij voer tekende
hij in februari 1940 bij de Rotterdamsche Lloyd. Zijn eerste reis maakte hij met de
Sitoebondo. Toen in Holland de oorlog uitbrak voer mijn opa op de Dempo tot aan
haar torpedering in maart 1944. Na enkele reizen op de Johan van Oldenbarnevelt
voer hij tot aan zijn thuiskomst op de Sibajak. Na 68 maanden kwam hij weer thuis
bij vrouw en kinderen.
In het Stadsarchief Rotterdam deed ik onlangs onderzoek naar de voorloper van onze
huidige stichting, het Comité́ Reünie Koopvaardijpersoneel. Daar trof ik een foto
van een koopvaardij reünie in 1967 aan, met mijn opa erop! Mijn vader vertelde mij
dat m’n opa graag naar de reünies van de koopvaardijveteranen ging. Dat maakt het
voor mij extra bijzonder om nu voorzitter te mogen zijn van deze stichting.
Er zijn nog maar enkele koopvaardijveteranen onder ons. Kinderen van koopvaardijveteranen zitten meest ook al in de herfst van hun leven. Inmiddels zijn de derde en
latere generaties aan zet om te herdenken.
De vanzelfsprekendheid van herdenken zal plaats moeten maken voor de noodzaak
ervan. Het is een middel van wezenlijk belang om herhaling van de geschiedenis te
voorkomen. Wij zullen ons als stichting hiervoor blijven inzetten. Ook blijven we
zoeken naar manieren om de rol en uiterst belangrijke bijdrage van onze koopvaardij
in de Tweede Wereldoorlog te benadrukken, nu en in de toekomst.

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is verheugd u te kunnen
melden dat er drie nieuwe leden zijn
toegetreden:
Dhr. Herman Hoedemaker,
een koopvaardijman “in hart en nieren”.
Dhr. Stef Rietbergen, een kleinzoon
van de kapitein van het SS Amstelland.
Dhr. Jos Rozenburg heeft een Koninklijke Marine achtergrond met een koopvaardij basisopleiding. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied
van documentatie, waarover u hieronder meer kunt lezen.

Onderzoekswerk Jos Rozenburg
Sinds 2006 is er een onderzoek gaande naar de actieve
diensten van de Nederlandse koopvaardij zeelieden in de
Tweede Wereldoorlog. Deze -tot voorheen veelal onbekende- groep mensen leverde een cruciale bijdrage aan de
geallieerde eindoverwinning op Duitsland, Italië en Japan.
Het waren de koopvaardijschepen die wereldwijd mensen
en goederen vervoerden naar de plaatsen waar dat nodig
was. Zoals sleepboten, die met gevaar voor eigen leven uitvoeren om anderen in nood te helpen en vissersschepen,
die ondanks de grote gevaren voor de toelevering van voedsel zorg droegen.
De bemanningen van die schepen waagden dagelijks hun leven onder soms erbarmelijke omstandigheden, voor de meesten een onafgebroken periode van vijf jaar!
Deze groep mensen was tot nu toe zonder gezicht en zonder stem, terwijl er van
elke zes zeelieden één nooit meer thuis is gevaren. In 2022 zal de studie tot afronding komen, waarna de koopvaardijslachtoffers bij naam kunnen worden genoemd
en hun verhaal bekend is. Maar ook de overlevenden krijgen een plaats, omdat
hun bijdrage evenzo belangrijk en waardevol is geweest.
Uiteindelijk is het streven om een zo compleet en correct mogelijke database over
de Koopvaardij in WOII in te richten en die kennis vervolgens beschikbaar te stellen voor iedereen die informatie hierover zoekt. En daarmee lossen we een ereschuld af aan de mannen en vrouwen die ons land in dat wereldwijde conflict zo
loyaal hebben gediend op alle wereldzeeën.

De Boeg
Een bestuurscommissie is een rondgang aan
het maken voor het bespreken van ideeën om
het nationale monument ‘De Boeg’ zodanig
aan te passen dat het meer interesse opwekt.
In eerste instantie betrof dit de organisaties die
deelnemen aan de herdenking op 4 mei alsmede het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Inmiddels zijn er ook gesprekken gevoerd met
oud-generaal Vleugels van de Oorlogsgravenstichting en met secretaris/adviseur dhr. Freek
Kilsdonk van de gemeente Rotterdam. Laatstgenoemde studeerde geschiedenis met als specialisme de Tweede Wereldoorlog. Momenteel buigt hij zich over een advies voor
De Boeg waarin onder meer onze ideeën ter sprake komen. Het College van Burgemeester en Wethouders zal op basis van dit advies waarschijnlijk in januari 2022
beoordelen of aanpassing bij de Boeg wenselijk is.
Onze stichting is benaderd om zitting te nemen in een comité van aanbeveling
voor de realisatie van een gedenkteken voor de Zeemanspot bij De Boeg. Hoewel
hier vorig jaar nog een monument voor is geplaatst in Overveen, ziet men toch
graag ook bij het Nationaal Koopvaardijmonument een gedenkteken voor de Zeemanspot. Zij zijn daarover in gesprek met gemeente Rotterdam en ook dit initiatief
zal worden opgemerkt in het advies van dhr. Freek Kilsdonk aan het College van
Burgemeester en Wethouders.
Graag informeren wij u dat wij als statutair rechtsopvolger van de koopvaardijveteranen niet mee kunnen werken aan dit initiatief nabij Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg. Naar onze mening leidt het de aandacht af van onze
koopvaarders die in oorlogstijd onder de vaarplichtwet hun werk deden en dat in
vele gevallen met de dood moesten bekopen. Het is de enige nationale herdenkingsplaats voor deze beroepsgroep die de grootste Nederlandse bijdrage leverde
aan de bevrijding van het fascisme.
Wij zijn ons bewust van de broodnodige hulp die geboden is aan gezinnen van
zeevarenden in oorlogstijd. Hoezeer wij hun plannen op andere locaties zouden
kunnen ondersteunen, onze stichting is en blijft van mening dat het enige nationale
monument in Rotterdam en haar directe omgeving voorbehouden moet blijven aan
onze koopvaardijveteranen.

Afbeelding voorblad
Op het voorblad van deze nieuwsbrief is een gedeelte te zien van
het Tower Hill monument in Londen. Het is misschien wel het belangrijkste monument van Groot Brittannië en het is een goede zaak
dat zeevarenden hier niet ontbreken.

Instagram
Onder onze naam “Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945”
zijn wij sinds enige tijd vertegenwoordigd op het sociale
medium ‘Instagram’.

Dringend bericht van de penningmeester
Het aantal donaties en de hoogte ervan is in 2021
schrikbarend afgenomen.
Wij willen heel graag doorgaan met ons belangrijke
werk en wij doen daarom een vriendelijk doch
dringend beroep op u om een donatie te overwegen.
Ons bankrekeningnummer is:
NL96 INGB 0005 3629 74 t.n.v. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.

Adres- en bankgegevens
Voorzitter en secretaris

De heer H.A. Nijgh, Sluisweg 66,
2225 XN Katwijk aan Zee. Tel. 071-4031809. E-mail: hubert@familienijgh.nl

Penningmeester
Website

De heer C. Visser, Piet Heinlaan 13, 2224 TE Katwijk.
Tel.: 071-4026468. E-mail: keeslies2@gmail.com
www.koopvaardijpersoneel40-45.nl

Bank nummer

NL96 INGB 0005 3629 74

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.

