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DOOP VAN DE RPA 8

VOLVO OCEAN RACE 2017 - 2018

EEN VERLOREN SCHAAP

GOEDE BEDOELING MET DRAMATISCHE AFLOOP

WHO TAKES CARE OF TRASH?
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C O L O F O N

woord vooraf

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),	23e	jaargang	 •	 De	Spreekbuis	(Rotterdam),	38e	jaargang
•	 Navigare	(Amsterdam),	69e	jaargang	 •	 De	Trompetter	(Brielle),	37e	jaargang
•	 Noordvaarder	(Delfzijl/Groningen),	25e	jaargang	

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE  Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com

Van de voorzitter

Na een rondreis van drie maanden door Australië en met ruim 15.000 km op 
de teller, kwamen we medio januari terug naar Nederland. Uit het verslag heb 
ik	begrepen	dat	de	Algemene	Leden	Vergadering	in	november	2017	goed	is	
verlopen en dat we in het vervolg staand ons oude Tasmanlied gaan zingen.
De zorgelijke ontwikkeling van de kosten van de Noordvaarder, de afname van 
de opbrengst van de advertenties en de vermindering van het aantal abonnees 
hebben	geleid	tot	een	geringe	contributieverhoging	voor	2018.	Helaas	hebben	
zich geen leden aangemeld voor een bestuursfunctie. Wij zullen dan ook dit 
jaar, met een iets gewijzigde taakverdeling zo goed mogelijk onze bestuurstaken 
vervullen.

Op dit moment zijn we bezig een programma te maken voor onze zomer reünie 
die	gepland	staat	voor	zaterdag	16	juni	2018.	Drewes	Kruidhof	en	ik	gaan	
binnenkort op locatiebezoek om de mogelijkheden ter plaatse te onderzoeken.
Kort	geleden	hebben	we	een	bezoek	gebracht	aan	de	‘oude	zeevaartschool’,	
dat	nu	dus	het	nieuwe	hoofdkantoor	van	Amasus	Shipping	B.V.	wordt.	De	tijdens	
de jaarvergadering aangeboden wandklok met inscriptie hangt prominent in de 
directiekamer. Gedurende een korte rondleiding in de vernieuwde school werden 
we	verrast	door	de	mooie	kantoorruimtes.	Het	personeel	zal	ongetwijfeld	blij	zijn	
met de prettige werkomgeving. Onze Oud-leerlingen vereniging is een nieuwe 
archiefruimte aangeboden. Die is gelegen op de bovenste verdieping van het 
hoofdkantoor, onder de spanten die met namen van oud-leerlingen van de jaren 
vijftig	zijn	beschreven.	Misschien	staat	uw	naam	er	ook	wel	bij!	Het	is	echt	een	
stukje schoolhistorie. De archiefruimte is nog niet helemaal in orde. Eerst moet 
nog een vergaderruimte worden afgetimmerd. Vervolgens zal in de ruimte een 
schot worden geplaatst als afscheiding van de vierkante meters voor ons archief. 
Zodra het één en ander is gerealiseerd, gaan we het archief van de Noorderpoort 
locatie in Appingedam overbrengen naar de zolder.
Van	Harrie	Slort,	de	directeur	van	Amasus	Shipping	heb	ik	begrepen	dat	de	
opening van het kantoor in mei 2018 zal plaatsvinden. Ongetwijfeld zullen leden 
van onze Oud-leerlingenvereniging de mogelijkheid krijgen om de metamorfose 
van het oude schoolgebouw te bewonderen. Wellicht een activiteit als onderdeel 
van een zomerreünie of voorafgaande aan een Algemene Leden Vergadering?

Ten slotte merk ik op dat het bestuur aan het Noorderpoort College, locatie 
Delfzijl, heeft gevraagd ook de bekende rederijen in Delfzijl uit te nodigen voor 
de 4 mei herdenking. U, lezer van dit blad, bent natuurlijk ook van harte welkom 
bij de herdenking!
 
Naar	aanleiding	van	mijn	reis	door	‘Down	Under’	nog	het	volgende	in	verband	
met	de	naamgever	van	de	zeevaartschool	te	Delfzijl.	De	naam	Nieuw	Holland	
werd	voor	het	eerst	gebruikt	door	Abel	Tasman	in	1644.	Delen	van	dit	gebied	

Officieel orgaan van “Abel Tasman”, Vereniging van 

Oud-Leerlingen van de Zeevaartscholen van  

Delfzijl en Groningen 
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Denkt u aan een autovakantie naar Groot-Brittannië, Ierland of Scandinavië? Kies dan 
Stena Line! Onze comfortabele ferry’s brengen u rechtstreeks naar uw bestemming, 
bijvoorbeeld onze route Hoek van Holland naar Harwich: zonder omrijden relaxed 
oversteken. Aan boord verwennen wij u met de beste service. Bezoek onze website 
om uw over tocht te boeken en kijk ook naar onze speciale aanbiedingen. 
U kunt ons natuurlijk ook direct bellen: 0900-8123 (€ 0,35 per gesprek). 
Welkom aan boord!

Comfortabel naar Groot-Brittannië,
Ierland of Scandinavië

Everyone deserves a break

www.stenaline.nl
Meer weten over aanbiedingen en tarieven? 
Bel 0900- 8123 (€ 0,35 per gesprek) of kijk op onze website:

HOEK VAN HOLLAND - HARWICH

€69
AUTO + BESTUURDER

V.A.

SL Adv VoMo 216x303-DEF.indd   1 27-11-14   11:18
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Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

waren al bekend door onder andere expedities van 
De Duyfken in 1606 en de Eendracht in 1616 onder 
commando van schipper Dirk Hartogsz. Men had het idee 
dat er nog een Zuidland moest zijn en men hoopte daar 
goud te vinden. De expedities betroffen verkenningen 
van de westkust van Australië. Sommige baaien, kapen 
en eilanden dragen nog steeds Nederlandse namen zoals 
Eendrachtsland en Cape Leeuwin.
Expeditieleden gingen soms ter verkenning aan land. Het 
bezochte gebied werd dor en ledig bevonden. Wel vonden 
ontmoetingen plaats met aboriginals. De V.O.C. zag in dit 
gebied geen handelsmogelijkheden en concentreerde zich 
op de handel ten noorden en oosten van Batavia tot Taiwan 
en zelfs Japan.
Menig Nederlands schip strandde op de westkust van Nieuw 
Holland op weg naar Batavia. Zoals de Vergulde Draak in 
1656, Zuytdorp in 1712 en Zeewijk in 1727. Vele schepen 
zeilden, na bevoorrading in Kaapstad, op de westenwinden 
een oostelijke koers om na enige tijd om de noord richting 
Java te gaan. De breedte van de positie was goed te 
bepalen, maar de lengte werd op de gis bepaald. Dit, 
omdat een goed uurwerk voor gebruik op een schip niet 
voorhanden was. 

Vanwege het ontbreken van een goede lengte strandden 
diverse schepen op de westkust van Australië. Het bekendste 
verhaal is de stranding van de Batavia in 1629 met schipper 
Adriaan Jakobsz en opperkoopman François Pelsart. Het 
schip was beladen met rijke geschenken. Na de stranding 
volgde moord en doodslag onder de opvarenden.
In november 2017 stond in de Australische pers een 
bericht (inclusief foto) dat men een graf had ontdekt met 
vijf opvarenden van de Batavia. Volgens het artikel zijn 
het slachtoffers van de stranding geweest omdat ze zo 
ordentelijk waren begraven.

Ook Abel Tasman werd uitgezonden om zuidelijker dan het 
bekende land het gebied te onderzoeken. De reis werd in 
opdracht van onder andere Antonie van Diemen en Joan 
Maetsuyker uitgevoerd. Op 24 november 1642 ontdekte 
Abel Tasman land dat hij Van Diemensland (het latere 
Tasmanië) noemde en enkele eilanden, waarvan één de 
naam Maetsuyker (thans Maatsuyker Island) kreeg. Dit eiland 
heeft een vuurtoren en is bezocht door Floortje Dressing 
tijdens het maken van haar programma.
Vervolgens ontdekte hij een deel van Nieuw Zeeland, 
waaronder de Moordernaarsbaai en de Tonga eilanden. Hij 
keerde in juni 1643 terug in Batavia.

In de Nationale bibliotheek van New South Wales in Sydney 
bevindt zich achter de ingang een groot mozaïek waarop de 
reis van Abel Tasman met de Heemskerck en de Zeehaen 
wordt uitgebeeld aan de hand van de originele zeekaart van 
Abel Tasman. Zie bijgaande foto. In november 2017 brengt 
een delegatie uit Lutjegast een bezoek aan Tasmania in het 
kader van 375 jaar ontdekking van Van Diemensland. 
 

Kaart van Abel Tasman te bewonderen in the National Library, 
New South Wales.

Monument in Robe, Encounter Bay, met Flinders en Baudin.
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In 2010 werd in Zweden een oude kaart van Nieuw Holland 
ontdekt. Die is gemaakt door Joan Blaeu in 1663. Op 
6 november 2017 werd deze kaart, na restauratie, ten 
toongesteld in Canberra. Dit is de oudste bekende kaart van 
Australië met daarop al Van Diemensland. Verder is de zuid- 
en oostkust dan nog onbekend en zit Nieuw Guinea nog vast 
aan Australië. Na de Hollandse periode werd het stil in dit 
gebied van de wereld. 
 
De Engelse ontdekkingsreiziger James Cook gaat in 1768 
met een expeditie naar Tahiti om de Venusovergang waar te 
nemen. Daarna gaat hij in opdracht van de Britse admiraliteit 
op een geheime missie om de west en bezoekt hij in 1769 
Nieuw Zeeland als tweede Europese ontdekkingsreiziger, na 
Abel Tasman (ruim 100 jaar later). Vervolgens brengt hij met 
zijn schip HMS Endeavour, de oostkust van Australië in kaart 
en noemt een deel van het gebied New South Wales. Zijn 
beschrijving van Botany Bay en Port Jackson maakte de Britse 
regering enthousiast om hier een strafkolonie te stichten!!
In 1787 vertrekt de ‘first fleet’ onder Arthur Philip met 
veroordeelden via Zuid Amerika en Kaapstad naar Botany 
Bay en in 1788 begint de nieuwe periode van Australië.
Vroeger was het een schande dat je afstamde van deze 
misdadigers. Een oude mevrouw vertelde mij nu vol trots dat 
zij de 7e generatie was van de ‘first fleet convicts’. 

Ondertussen waren ook de Fransen en Engelsen actief met 
het in kaart brengen van de zuid- en noordkust van Australië. 
Matthew Flinders en Nicolas Baudin ontmoetten elkaar in 
1802 bij toeval in de daarna genoemde Encounterbay aan 
de zuidkust en wisselen hun bevindingen uit. Gezamenlijk 
vervolgen zij hun weg naar Sydney, niet wetende dat 
Engeland en Frankrijk kort daarop in oorlog met elkaar 
raakten. Ook zeilde Flinders rond het continent Nieuw 
Holland en bracht hij de noordkust in kaart. Hierna zijn de 
contouren van Nieuw Holland bekend. Flinders gaf de naam 
Australis specifiek aan het huidige Australië. Op zijn terugreis 
wordt Flinders in 1803 door de Fransen op Mauritius zes 
jaar als krijgsgevangene opgesloten. Slechts een dag voor 

zijn overlijden in 1814 in Londen publiceert hij zijn boek 
‘A voyage to Terra Australis’.
Opmerkelijk is dat men de kapen en eilanden de naam 
liet behouden zoals die was gegeven door hun ontdekker. 
Vandaar dat op de zuidkust van Australië veel Franse namen 
(Baudin!) voorkomen.
 
Tijdens onze rondreis spraken we veel immigranten uit 
Nederland. De grootste golf kwam naar Australia in het 
begin van de jaren vijftig. Sommigen waren de Nederlandse 
taal nog machtig. Het bleek mij dat ze allemaal trots waren 
op hun Nederlandse afkomst.
Een jongeman van 20 jaar was vorig jaar naar Friesland 
geweest en had zijn neven daar ontmoet. Hij was blij verrast 
dat zij zoveel op hem leken!

Tot zover.

Velen van u hoop ik op zaterdag 16 juni 2018 tijdens de 
zomerreünie te ontmoeten. 

Bert Hoekstra, voorzitter.

De zomerreünie 2018
De zomerreünie 2018 vindt plaats op zaterdag 16 juni 
2018. Deze datum graag in uw agenda noteren. Enige 
bestuursleden hebben reeds ‘veldwerk’ verricht. Dit heeft 
erin geresulteerd dat we ons in de buurt van Giethoorn 
gaan inschepen voor een rondvaart rondom die plaats. 
Nadere berichten, inclusief het aanmeldingsformulier, 
krijgt u medio mei 2018 per post toegezonden.

Graag tot ziens op 16 juni 2018.

Jelle de Jong
2e secretaris/redacteur. 


