Het relaas van Shell tanker Ondina

Helden van
de koopvaardij in
de 2e Wereldoorlog

Feestelijke opening
9 november 2012
Expositie vanaf
10 november 2012

Beste relatie,
Het doet ons een groot genoegen u uit te kunnen nodigen voor de
feestelijke opening van de expositie ‘Helden van de Koopvaardij
in de 2e Wereldoorlog, het relaas van de Shell tanker Ondina.’
Naast de ceremoniële handelingen is er tijdens een gezellige borrel
met lekkere hapjes gelegenheid om kennis te maken en te netwerken.

Feestelijke opening

vrijdag 9 november

Wij hopen u bij deze bijzondere gelegenheid te mogen verwelkomen, de opening

14.30 Ontvangst

is gepland op vrijdag 9 november 2012, ontvangst vanaf 14.30 uur op

15.00 Welkom Cees de Keijzer,

H istorische werf Rotterdams Welvaren, Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam.

Voorzitter World Ship Society
Rotterdam Branch

Pieter Zegers | directeur Historische werf Rotterdams Welvaren
Willem Geluk | gastconservator Ondina Collectie
Cees de Keijzer | voorzitter World Ship Society Rotterdam Branch

15.05 Introductie Pieter Zegers, directeur
Historische werf Rotterdams Welvaren
15.15 Introductie Willem Geluk,
gastconservator Ondina Collectie

Op 11 november 1942 werden in de Indische Oceaan de Nederlandse tanker 
Ondina en de HMIS Bengal aangevallen door de Japanse raiders Hokoku Maru
en Aikoku Maru. Maar de Ondina en Bengal gaven zich niet zomaar gewonnen.
Deze zeeslag, waarvoor de t anker een Koninklijke Vermelding bij Dagorder heeft
gekregen en de bemanning twee MWO’s hebben ontvangen, is dit jaar zeventig jaar

15.20 Speech en openingshandeling
dhr. M. A. Busker, oud-directeur Shell
Tankers en oud-bestuursvoorzitter Smit
Internationale.
15.40 Bezichtiging van zowel de expositie
als de rest van de werf

geleden. Daarom wordt de slag met de expositie ‘Helden van de Koopvaardij in de 2e

16.00 Borrel & Hapjes

Wereldoorlog’ bij Rotterdams Welvaren in herinnering gebracht. De expositie gaat

17.00 Afsluiting

in op de betekenis van de tanker Ondina, de Japanse raiders in de Indische Oceaan
en de reactie in India en Australië op de behaalde overwinning.
Schilderij: Fred Boom, maritiem schilder

