wo o r d vo o ra f
COLOFON

Van de voorzitter
Kranslegging op 4 mei

Officieel orgaan van “Abel Tasman”, Vereniging van
Oud-Leerlingen van de Zeevaartscholen van
Delfzijl en Groningen
Opgericht: 18 november 1961
Ingeschreven bij K.v.K. Veendam onder nummer 37890
Postadres: Ver. Abel Tasman, Postbus 160,
9930 AD Delfzijl
www.abeltasmanweb.nl
secretariaat@abeltasmanweb.nl
Bestuur
E.J. Hoekstra (voorzitter)
R. van Doorn (vice-voorzitter)
G. Roorda (1e secretaris)
J.S. de Jong (2e secretaris)
H.J. Harink (1e penningmeester)
D. Kruidhof (2e penningmeester)
H.J. de Vries (lid/ledenadmin.)
E-mail: henkjdevries@ziggo.nl
Contributie (per jaar)
€ 25,00 voor leden in Nederland
€ 35,00 voor leden buiten Nederland
€ 1,50 voor het verzenden van contributienota’s
Automatische incasso zonder extra kosten.
Bankrelaties
Contributies:

NL82INGB0001726793

Zakelijk:

NL31ABNA0571837409

Reünies:

NL58ABNA0571541364 t.n.v.
Reünie Abel Tasman

Redactie
W.B. Grund, S.A. Has, M. van Helvoirt, J.S. de Jong,
H.C. de Man, J.C. Ulrich, H. Zuur.
Redactieadres
Ver. Abel Tasman

Op de regenachtige donderdagmorgen van 4 mei 2017 waren ruim
140 personen aanwezig bij de kranslegging ter nagedachtenis aan hen die
in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Onder de aanwezigen bevonden
zich ook ruim 100 leerlingen van het Noorderpoort College, afdeling
‘Energie & Maritime’, locatie Delfzijl.
De ontvangst vond plaats in de hal van de ‘oude’ zeevaartschool die
momenteel wordt aangepast om te voldoen aan de kantoorfunctie van
de nieuwe eigenaar Amasus BV. Om de ontvangst probleemloos te laten
verlopen was het halgedeelte van het gebouw schoongemaakt en werd
koffie met koek geserveerd.
Het Noorderpoort College had te kennen gegeven dat zij actief aan deze
herdenking zou deelnemen. Voorafgaande aan de herdenkingsceremonie
werden de aanwezige leerlingen van deze school in het voormalige
Schieman-lokaal (van de heer Nieboer) voorgelicht over de ontberingen die
de zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ondervonden.
Ook werd stilgestaan bij de bijdrage die de koopvaardij in die periode
heeft geleverd aan de inspanningen van de geallieerden. Tenslotte werd
de leerlingen gewezen op de koperen gedenkplaat in de hal van de ‘oude’
zeevaartschool. Daarop staan de namen van leerlingen en oud-leerlingen
die tijdens de oorlog hun leven lieten.
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Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs
De Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, opgericht 8 maart 1993, is de
verantwoordelijk uitgever van dit in vijf edities met een totale oplage van 2.540 exemplaren en vier maal
per jaar verschijnend verenigingsblad.
De edities zijn:
• Ankerpark (Den Helder), 22e jaargang
• Navigare (Amsterdam), 68e jaargang
• Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), 24e jaargang

• De Spreekbuis (Rotterdam), 37e jaargang
• De Trompetter (Brielle), 36e jaargang
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het college van B & W van Delfzijl, het
Noorderpoort College, oud-marine personeel
en de oud-leerlingen vereniging Abel
Tasman. De oud-leerlingen vereniging werd
vertegenwoordigd door de heren Kruidhof
(2e penningmeester) en ondergetekende.

Voorafgaande aan de kransleggingen hield Marchel Arling,
teamleider van het Noorderpoort College een toespraak
waarin hij het belang van deze herdenking benadrukte.
Om 10.30 uur werden, in het bijzijn van vele aanwezigen, bij
het ons zeer bekende monument kransen gelegd namens

Na afloop van de kransleggingceremonie
werd in de hal door diverse aanwezigen nog
even reflecterend nagepraat over deze dag.
Een van de leerlingen van het Noorderpoort
College vertelde mij dat hij de herdenking indrukwekkend
had gevonden.
Bert Hoekstra

Kort nieuws vanuit het bestuur
Zoals ieder jaar is de penningmeester weer druk bezig met
de inning van de contributie 2017 via ons incassosysteem. Zij
die het bestuur niet hebben gemachtigd om de contributie
te incasseren, ontvangen dan ook binnenkort een nota.

Op zaterdag 18 november 2017 zal de jaarlijkse
ledenvergadering weer plaatsvinden.
Het bestuur heeft hiervoor met ‘De Bolder’ in Delfzijl een
overeenkomst gesloten. Wellicht is het nuttig de datum
reeds nu in uw (elektronische) agenda te reserveren.  

Het bestuur vraagt hierbij nadrukkelijk de leden die het
bestuur, in casu de penningmeester niet hebben gemachtigd
om de contributie te innen, dit alsnog te doen. U zou op
die manier de penningmeester, die voltijd door zijn werk
in beslag wordt genomen, een behoorlijke verlichting van
zijn bestuurstaak geven. Immers, het op naam en lidcode
stellen, printen en verzenden van de contributienota’s is een
tijdrovende aangelegenheid. Het bestuur merkt op dat het
hierbij niet gaat om enkele, maar om een honderdtal nota’s.
Daarbij komt dat ook leden die over voorgaande jaren hun
contributiebijdrage niet hebben betaald een herinnering
krijgen toegestuurd. U zult begrijpen dat dit resulteert in
extra werk voor de penningmeester.
Kortom, zeer veel werk dat u kunt reduceren door eenvoudig
een e-mail bericht aan de penningmeester of secretaris te
sturen.
De ledenadministratie en de financiële administratie is op
orde en blijft op orde. Dit door de niet aflatende aandacht
van onze ledenadministrateur Henk de Vries. De gedachte
dat de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap/
donateurschap ten onrechte zal worden geïncasseerd is dan
ook zonder enige grond.
Het bestuur verzoekt u dan ook dringend uw medewerking
te verlenen om het bovenstaande te realiseren. Hiervoor is
een voorbeeldnota bijgevoegd waarop onder andere het
e-mailadres van onze penningmeester staat.
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Oproep van de 2e secretaris/redacteur
We schrijven eind mei 2017. Gezien het mooie weer dat wij momenteel genieten lijkt het alsof de
meteorologische zomer al is aangebroken. Echter, de redacteuren van uw blad moeten de gewone
kalender volgen. Dit houdt in dat er deadlines zijn die ons dwangmatig prikkelen om ‘stukken’ voor de
betreffende kwartaaluitgave aan te leveren. Alhoewel de redactie niet zonder stof is om zelf stukken te
schrijven, is zij voor de aanlevering van kopij ook afhankelijk van uw inbreng.
Hoeveel bijzondere voorvallen de leden tijdens
hun carrière op en rond het (zee)water hebben
meegemaakt is mij niet bekend. Maar als u, zoals de
personen op de foto, aan het einde van de reis de
gangway bent afgelopen en naar huis bent gegaan,
zullen er ongetwijfeld memorabele gebeurtenissen
zijn geweest die een artikel in ons blad waard zijn.
Tijdens gesprekken valt mij altijd weer op dat
iedereen zijn belevenissen bagatelliseert.
Merkwaardig! Het lijkt wel alsof mijn gesprekspartner
die houding aanneemt omdat hij schroomt zijn
ervaring op papier te zetten. Naar mijn mening
ten onrechte. Ondanks dat de één makkelijker
schrijft dan de ander, kan iedereen zijn ervaring
aan het papier of computerscherm toevertrouwen.
Ondergetekende kan hierbij eventueel de gewenste
redactionele steun bieden. Ik hoop dat het
bovenstaande zal leiden tot het aanleveren van een
veelvoud aan verhalen.
Jeele de Jong
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