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Beste donateurs en belangstellenden van de SHSJZ, 

Met deze nieuwsbrief willen we u bijpraten over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van het afgelopen jaar en u een vooruitzicht 
bieden voor het huidige jaar. 

Het hoe@ geen betoog dat 2020 werd gedomineerd door Covid-19. Het bestuur had zich begin 2020 opgemaakt voor de herdenking 
in september. Die stond in het teken van 75 jaar vrijheid. Al in de loop van het voorjaar werd duidelijk dat we enerzijds alles zouden 
doen om de herdenking, als gepland, door te laten gaan, maar dat we dat niet zouden kunnen doen in de vorm die we gewend 
waren. Gelukkig waren we niet de enige sMchMng op landgoed Bronbeek die nadacht over de vorm van herdenken 2020. Ook 
Bronbeek en Defensie hebben geweldig meegedacht en geholpen door de herdenking online, via een livestream, mogelijk te 
maken.  

En zo geschiede uiteindelijk. Met een zeer beperkt aantal gasten bij het monument - maar des te meer via het internet.  Ruim 1500 
mensen hebben de herdenking via een live-stream gezien. U kunt deze nog steeds terugzien op hRps://www.youtube.com/watch?
v=kGcayS00Hko&t=2318s. 

 

In mei 2020 hee@ het bestuur een enquête verstuurd aan de donateurs en belangstellenden van de SHSJZ met als doel te peilen hoe 
zij aankijken tegen de jaarlijkse herdenking: wat moet blijven, wat moet anders, wat kan beter? Samengevat komt het er op neer 
dat een zeer ruime meerderheid tevreden is met het programma van de herdenking, zoals we dat al jaren doen 
(ochtendprogramma, sprekers, lunch). Met name de maalMjd scoort enorm hoog. Er werd aangegeven dat eventuele muziek liever 
niet versterkt (geen boxen) moest worden. Door de muziek zachter te houden is onderling spreken mogelijke en creëren we meer 
het reünie-gevoel. Voor het bestuur is dit aanleiding het beleid over de herdenking niet ingrijpend te wijzigen. Ieder die hee@ 
deelgenomen aan de enquête wordt bij deze zeer bedankt voor de inbreng. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kGcayS00Hko&t=2318s
https://www.youtube.com/watch?v=kGcayS00Hko&t=2318s


In het najaar hee@ het bestuur opdracht kunnen geven aan documentairemaker Kees Maaswinkel, voor het completeren van de 
reeks documentaires over de Japanse Zeetransporten. Maaswinkel had in 2014 al drie documentaires voltooid over de transporten 
naar de Molukken, Sumatra en Maleisië. Er waren inderMjd geen fondsen beschikbaar voor de vierde documentaire over de 
transporten naar Japan. Het bestuur hee@ met hulp van bijdragen van nabestaanden, het Mondriaanfonds, het Karel Doormanfonds 
en het Comité 4-5 mei voldoende geld bij elkaar weten te krijgen voor het produceren van de laatste documentaire. Die is inmiddels 
gereed en op 12 januari 2021 hebben we via een online presentaMe de documentaire voor het eerst laten zien aan direct 
betrokkenen en de sponsoren.  

 

Het plan is om de film “Hellships naar Japan” zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken via YouTube. U krijgt te zijner Mjd te horen 
hoe. De eerste drie staan daar al en zijn te zien  via:  
hRps://www.youtube.com/watch?v=PE9juMkvrcA 
hRps://www.youtube.com/watch?v=tGjGG6S4wbM 
hRps://www.youtube.com/watch?v=V8Ht3nh-3CI 

Voorts zijn we bezig om een drietal grote projecten over de Hellships te realiseren. Ten eerste zijn we bezig om samen met auteur 
Simone Berger een lespakket samen te stellen voor middelbare scholieren, zodat zij kennis kunnen nemen van de gebeurtenissen 
rond de Hellships. Daarnaast hebben we plannen voor het organiseren van een Hellships-tentoonstelling en ten sloRe zijn we bezig 
met een ‘internetproject’ waarmee we de gegevens, voor zover ons bekend, over de Hellships, hun routes, maar vooral ook de 
namen van hun opvarenden (overlevenden en zij die zijn omgekomen) digitaal willen ontsluiten en via het internet toegankelijk 
maken voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Hiermee geven we ‘de opvarenden’ weer hun naam! 

Met deze drie projecten willen we het verhaal van de Hellships verder brengen en permanent uit de vergetelheid halen. Om dit alles 
te financieren is uiteraard veel geld nodig. Een deel hebben we inmiddels toegezegd gekregen via het vfonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, maar er is nog heel veel meer nodig.  

Van de drie projecten is er voor het laatstgenoemde - het door zeer vele nabestaanden zo gewenste - ‘internetproject’ rond het 
digitaal ontsluiten van gegevens over de transporten, slachtoffers en overlevenden echt nog veel te weinig geld binnengehaald. 
Daarvoor hebben we dan ook een crowdfunding opgezet ….. dus als u, naast uw jaarlijkse dona0e, ook daaraan een steentje zou 
willen bijdragen, maakt u dan alstublie@ een extra bedrag over. 

Beide bedragen kunt u, het liefst apart, storten op: NL 55 TRIO 0254815332 t.n.v. SHSJZ. 
Uw jaarlijkse donaMe o.v.v. “donaCe 2021”; uw extra bijdrage o.v.v. “Internet-project 2021”. 

Ten sloRe zijn we begonnen met het plannen van de herdenking dit jaar, want één ding staat voor het bestuur vast: die gaat door, in 
welke vorm dan ook. De herdenking zal plaatsvinden op zondag 12 september. Het is ons voornemen deze (weer) via een live-
stream beschikbaar te maken voor hen die niet aanwezig kunnen zijn bij de herdenking. 

Voor het bestuur wordt 2021 een jaar vol uitdagingen: het organiseren van de jaarlijkse herdenking en het begeleiden van drie 
projecten die alle tot doel hebben het verhaal van de Hellships een bredere bekendheid te geven. Uw steun, mentaal, fysiek en 
financieel, maken het voor ons meer dan waard het goede werk van de SHSJZ voort te zeRen. 

Hartelijke groet, het ga u allen goed, in het bijzonder ‘onze’ pater familias Willem Punt die in juni 100 jaar (!!) hoopt te worden.  
We kijken uit naar een onvergetelijke dag voor hem en zijn familie in goede gezondheid. 

w.g. het bestuur van SHSJZ
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