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Bericht van de voorzitter
Met grote dankbaarheid kijkt ons bestuur terug op de herdenkingen die na 3 jaar
weer mochten worden gehouden. Wat hebben we dit gemist!
Dat geldt ook voor de vaartocht door de haven van Rotterdam die we weer hopen
te organiseren. Naast nog meer vermeldenswaardige zaken kunt u hierover lezen in
deze nieuwsbrief. We hopen dat u deze aandachtig leest en zien graag uw reacties
tegemoet.
Hubert Nijgh

Terugblik herdenkingen 4 mei
De Boeg
In de ochtend van 4 mei was een delegatie van het bestuur in Rotterdam bij Koopvaardij-monument de Boeg. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden woonde de plechtigheid bij en legde een krans.
Namens onze stichting legde mevrouw
W. Dijkman-Kool en haar neef P.C.
Kool een krans.
Hun vader en opa Pieter Kool voer op
het ss SATURNUS en verloor het
leven na een torpedo aanval op 15 september 1942.
Burgemeester Aboutaleb en dominee
Helene Perfors hielden ieder een gedenkwaardige toespraak. Na de herdenking werden onze archivaris Jos en
voorzitter Hubert uitgenodigd tot een
gesprek met Prinses Margriet en
burgemeester Aboutaleb.
Wij hebben hen nadere informatie gegeven over onze plannen om de Boeg wat meer bij de tijd te brengen. Een idee is
om een database met gegevens over de veteranen op het monument met een ‘QRcode’ zichtbaar te maken.

Vacature
Twee bestuursleden hebben door omstandigheden hun werkzaamheden moeten neerleggen. Wij zijn derhalve dringend op
zoek naar een secretaris en iemand die zich wil toeleggen op het
werven van fondsen. Wij hopen dat u iemand bent of kent die
deel uit wil maken van een groep mensen die zich samen willen inzetten de veteranen de eer te geven die ze verdienen.

KNSM
Om 15:00 uur was een bestuursdelegatie
aanwezig bij de K.N.S.M. herdenking in
de Kompas-zaal te Amsterdam.
Het was een intiem samenzijn waarbij
drie nabestaanden van koopvaardijslachtoffers een korte toespraak hielden.

De Dam
Gewoontegetrouw is onze stichting ook aanwezig bij de bijeenkomst in de Nieuwe
kerk en de herdenking op de Dam. Bij de kranslegging voor de omgekomen militairen en koopvaardijpersoneel was ervoor gekozen 2 “oud” militairen in te zetten.
Met alle respect voor genoemde kransleggers menen wij dat toch één van hen een
nabestaande uit de koopvaardijveteranen had moeten zijn. Wij hebben dit kenbaar
gemaakt bij het Nationaal Comité 4 & 5 mei..

Vaartocht
Op donderdag 25 augustus 2022 organiseert onze stichting weer de bekende herdenkingsvaartocht vanuit Rotterdam. De tocht met het partyschip Smaragd duurt
van 10:00 uur (inschepen) tot 16:30 uur. Aan boord zal ons bestuurslid Jos Rozenburg vertellen over zijn database van ruim 9.000 Nederlandse zeelieden die tijdens
de oorlog op zee waren.

De kosten bedragen € 52,50 p.p waarbij een lunch en consumpties inbegrepen zijn.
Een ieder die mee wilt dient zich tijdig aan te melden. Dit kan met een e-mail naar
info@koopvaardijpersoneel40-45.nl of door Kees Visser te schrijven (Piet Heinlaan
13, 2224TE te Katwijk) of te bellen (071 4026468). Bij een onverhoopt tekort aan
aanmeldingen, zal de vaartocht niet doorgaan.

Aandacht voor de herdenking bij de Boeg
De herdenking bij de Boeg wordt altijd op een voortreffelijke manier georganiseerd door de gemeente
Rotterdam. Diverse organisaties ,die
bij de herdenking betrokken zijn, zijn
echter niet tevreden over de publiciteit. Bij de grootscheepse campagne
‘Rotterdam herdenkt’ is er geen aandacht voor de herdenking.
Hier is een brief over geschreven.

Veteraan Cornelis van den Bergh
Bestuurslid Stef Rietbergen is op bezoek geweest in Haaften bij Hans
Baars en zijn vrouw Isabel, dochter van
Cornelis van den Bergh, die als stuurman op 15 februari 1940 omkwam aan
boord van de tanker Esso Den Haag.
Destijds kwamen 26 bemanningsleden
om. Zijn dochter was toen 8 maanden
oud. Bijgaand een foto (waarschijnlijk
een van de weinige met haar vader en
moeder).
Van den Bergh werd op oudjaar 1939 opgeroepen aan te monsteren omdat een andere stuurman te dronken zou zijn geweest. Bij de ramp is hij overgestapt uit een
van de reddingsboten die de inzittenden wel in veiligheid heeft gebracht. De weduwe is nooit meer hertrouwd, Isabel is enig kind gebleven.
Isabel Baars heeft aangegeven graag in contact te komen met Margrieten (echtgenotes van veteranen). Mocht u dat zijn of iemand kennen, zou u dan contact op willen nemen met het secretariaat?

Website Willem Slooten
Een delegatie van het bestuur heeft een onderhoud mogen hebben met dhr. Priesters en dhr. Beijen. Dhr. Beijen is familie
van veteraan Willem Slooten. Deze stuurman heeft een dagboek bijgehouden tijdens zijn varen in de oorlogsjaren. Aan de
hand ervan is een gedegen website gebouwd met veel interessante informatie en bijzondere links.

Website Poel Bras
Dhr. Versteeg heeft een website gemaakt over
de Poelau Bras (poelau-bras.nl). Zelf is hij de
zoon van een opvarende die de ramp heeft overleeft. Hij houdt zich van harte aanbevolen voor
aanvullende informatie over dit schip en haar
bemanning.

Afbeelding voorblad
Namens onze stichting heeft onze vertegenwoordiger
kapitein Sietse Switijnk bloemen gelegd bij het monument in
Harlingen. Op de voorkant van deze nieuwsbrief is hiervan een
foto te zien. Het was een waardige herdenking.

Koopvaardijmuseum in Biervliet
De voorzitter van stichting Scheldeslag, Sjaak van der
Walle, is een museum aan het oprichten in Biervliet
(Zeeuws Vlaanderen). Hij is een neef van Johan Wagenaar, een opvarende van het ss Oberon. Voor de collectie is hij op zoek naar een uniform en foto's maar
ook andere spullen zijn welkom.
Het telefoonnummer van Van der Walle is 0653758744..

Donaties
De penningmeester kijkt met grote zorgen naar de teruglopende donaties.
Deze zijn te verklaren door het overlijden van donateurs.
Het onbezoldigde bestuur is echter vol ambitie.
Wij hopen daarom van ganser harte dat u ons financieel wilt steunen.
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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.

