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75 JAAR NVKK

STOOMSCHIP EARNSLAW

EEN LANDROT MET PASSIE

CILINDERVOERING OP WESTFRIESE KLEI

KAPERS EN HUN ERFENIS
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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

Het	is	juni	2018	en	de	vereniging	is	in	de	tweede	helft	van	het	boekjaar	
beland. Want, zoals u weet loopt het boekjaar van deze vereniging van 1 
november tot 1 november van het volgende jaar.
Het	is	een	goed	koopmansgebruik	tijdens	het	boekjaar	de	financiën	op	orde	
te hebben en te houden. Daarom is het altijd de goede gewoonte geweest 
om de contributiegelden op tijd op de rekening van de vereniging te hebben 
staan. Immers, de kosten van de zomerreünie komen er aan en de ALV in 
november	vraagt	ook	vaak	financiële	offers.	

Zoals eerder in de Noordvaarder heeft gestaan is onze penningmeester 
niet zoals velen van ons met pensioen. Nee, hij vaart professioneel op de 
binnenwateren	en/of	op	zee	van	de	ene	aanlegplaats	naar	de	andere.	Het	
is een algemeen bekend feit dat de economie behoorlijk is aangetrokken. 
Daarom is onze penningmeester een bezet man, die maar beperkt thuis is. 
Dan bemoeit hij zich onder andere met de boekhouding. Dat levert geen 
probleem op. Wat voor hem wel een probleem oplevert is het versturen 
van de contributienota’s. Dit is een zeer tijdrovende activiteit. Vooral als niet 
op de nota’s wordt gereageerd en een betalingsherinnering moet worden 
verzonden.
Gelukkig staan andere bestuursleden de penningmeester bij om de inning 
van de gelden zonder al te veel vertraging te laten verlopen. Maar geloof mij, 
het blijft een tijdrovende activiteit.
In de enveloppe met de uitnodiging voor de zomerreünie heeft u tevens een 
‘Incasso-machtigingskaart’ aangetroffen. U zou het bestuur en in het bijzonder 
de penningmeester, zeer ter wille zijn indien u de kaart ingevuld retourneert 
naar	de	bekende	Postbus	160,	9930	AD	Delfzijl.	Dit	geldt	uiteraard	niet	voor	
het relatief klein aantal leden dat al een machtiging aan het bestuur hebben 
verstrekt. 

Onze	vereniging	staat	niet	bekend	als	de	‘Club	list	en	bedrog’.	Het	is	een	
vereniging met korte lijnen naar het bestuur. Onze mobiele telefoonnummers 
en e-mailadressen staan op de website. Vragen worden snel beantwoord. Ook 
is het altijd mogelijk een afschrijving te storneren en de machtiging ongedaan 
te maken.
Vriendelijk, doch ook dringend doe ik een beroep op u de machtigingskaart 
ingevuld te retourneren.

Bert Hoekstra, voorzitter.

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) 

€	27,50	voor	leden	in	Nederland

€	37,50	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
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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.

Kranslegging 4 mei 2018
Zoals ieder jaar vond op 4 mei 2018 ’s morgens 
omstreeks 10.00 uur, de jaarlijkse kranslegging plaats 
ter nagedachtenis aan de gevallen leerlingen en oud-
leerlingen. De opkomst van belangstellenden was, 
vanwege de voorjaarsvakantie, minder dan vorig jaar. Toch 
waren circa 40 personen aanwezig tijdens de plechtigheid.

Na de toespraak van de heer Marcel Ahrling, directeur 
Noorderpoort Energy & Maritime, heeft Thijs Schaaphok, 
tweedejaars leerling Maritiem Officier, een toespraak 
gehouden.
De inhoud daarvan luidt als volgt:

“Dit verhaal gaat over een deel van 
het leven van de heer Felix Jans. Hij is 
op 19 maart 2018 op 94 jarige leeftijd 
overleden. “Tja,” zult u misschien denken, 
“er zullen wel meer oude mensen op 
die datum zijn overleden.” Maar het 
bijzondere is dat de heer Jans tijdens 
de slag in de Javazee voor ons heeft 
gevochten.
Op 27 februari 1942 deed een geallieerd 
eskader in de Javazee onder bevel van 

Schout-bij-Nacht Karel Doorman een (mislukte) aanval op 
de Japanse vloot. Die vloot had opdracht een konvooi met 
troepen aan boord te beschermen. Het konvooi had de 
opdracht de invasie van Java uit te voeren. De Combined 
Striking Force bestond uit 14 Nederlandse, Amerikaanse, 
Britse en Australische schepen. Naast de kruisers Hr. Ms. De 
Ruyter en Hr. Ms. Java deed aan Nederlandse zijde onder 
andere ook de torpedobootjager Hr. Ms. Kortenaer mee. 
De heer Jans diende als matroos op Hr. Ms. Kortenaer. 
Samen met de andere schepen probeerden zij manmoedig 
de veel sterkere Japanse vloot tegen te houden. 
Toen tijdens de slag een torpedo zich in de boeg van Hr. Ms. 
Kortenaer boorde, sloeg de heer Jans samen met zijn collega 
Giovanni Hakkenberg vanwege de schok overboord.
Drijvend in het water en zich realiserend wat er was 
voorgevallen, bereidden zij zich voor op de dood. Zeer 
zeker op het moment toen, na het invallen van de duisternis, 
Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java en nog twee andere 
buitenlandse schepen hen met hoge snelheid en op korte 
afstand passeerden. 
Echter, beide heren hadden het geluk een reddingvlot 
te bereiken en wisten er in te klimmen. Na uren angstig 
wachten werden beiden door de Britse torpedobootjager 
HMS Encounter opgepikt. Zij hebben uiteindelijk de oorlog 
overleefd.

Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat elk jaar weer stemmen 
opgaan om de dodenherdenking af te schaffen.

Het afschaffen zou resulteren in het gewoon negeren van 
het feit dat meneer Jans en meneer Hakkenberg gestreden 
hebben voor wat ze waard waren, om het eiland waar onze 
grootouders (en misschien ook wel onze ouders) woonden, 
te beschermen tegen de Japanse overheersing.
Dit alles is dus erg kort geleden. Immers onze grootouders 
en ouders hebben dit nog meegemaakt.
Valt het u op dat ik het aldoor spreek van ‘de heer’ en 
‘meneer’? Uiteraard doe ik dat. Niet alleen omdat beide 
heren veel ouder zijn dan ik, maar vooral uit respect dat ze 
van ons verdienen. Zo dienen wij niet alleen voor de heren 
Jans en Hakkenberg, maar ook voor iedereen, ongeacht hun 
nationaliteit, respect te hebben. Diep respect.

En over honderd jaar dienen wij ze nog steeds te bedanken 
voor hun strijd en inzet. Zonder dat kon het allemaal wel 
eens heel anders afgelopen zijn.
Dat is ook de reden dat wij als Noorderpoort Energy & 
Maritime, wat voorheen de Zeevaartschool Abel Tasman was, 
deze herdenking voortzetten.
Om niet alleen de heren Jans en Hakkenberg, maar alle 
betrokkenen met gebogen hoofd te herdenken en te 
zeggen: 
“Dank! Nu, na al die jaren, nog steeds onze diepste dank!” “

Vervolgens werd het ons bekende gedicht van M. Vasalis, dat 
op het monument staat voorgelezen en werden kransen bij 
het monument gelegd. De krans van onze Vereniging werd 
gelegd door de ereleden H. Van Dijck en K. Metzlar. 
Na afloop was er de mogelijkheid even na te praten in de 
‘oude Zeevaartschool’, thans het kantoorgebouw van rederij 
Amasus B.V.

Jelle de Jong, 2e secretaris/redacteur

De heer Felix Jans.
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De nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) is in de hele EU geldig en 
is op 25 mei 2018 in werking getreden. Alle verenigingen 
moeten dan aan de eisen van de AVG voldoen, zo ook 
onze vereniging. 
De Uitvoeringswet voorziet in de nationale regels die 
nodig zijn ter uitvoering van de AVG. Uitgangspunten 
van de AVG zijn dat persoonsgegevens (1) met zorg 
behandeld dienen te worden en (2) geheim dienen te 
blijven. Om de privacy goed te borgen zijn vergaande 
maatregelen nodig. 
Wie persoonsgegevens toch openbaar maakt zonder 
toestemming loopt kans een boete te krijgen. 

Hoe heeft de vereniging zich voorbereid op 25 mei 2018?  
Omdat de verenigingsadministratie iemands naam op een 
lijstje zet, zoals voor de uitnodiging van de reünie, Algemene 
Leden Vergadering (ALV), contributie brief, etc., verwerkt 
de vereniging persoonsgegevens. De AVG eist dat u in een 
privacyreglement exact omschrijft welke gegevens u bewaart 
en wat u ermee doet. Het bestuur van de vereniging heeft 
een (voorlopig) privacyreglement opgesteld dat tijdens 
de ALV in november 2018 aan de leden ter definitieve 
goedkeuring zal worden voorgelegd. Het reglement zal 
daarna op de website van de vereniging op het openbare 
gedeelte worden geplaatst. 
De vereniging moet ook een privacybeleid hebben. Het 
bestuur heeft het privacybeleid opgesteld. Ook dit zal tijdens 
de komende ALV ter tafel komen. In het beleidsstuk wordt 
precies beschreven wat de gang van zaken is met betrekking 
tot het privacybeleid binnen de vereniging. 
Bijvoorbeeld: Wie mag de gegevens inzien en bewerken? 
Hoe worden gegevens vernietigd als ze niet meer nodig 
zijn? Hoe is de computer beveiligd zodat is gewaarborgd 
dat niemand anders toegang tot de gegevens kan krijgen? 
Alle personen, die met persoonsgegevens te maken hebben 
moeten op de hoogte zijn van de regels en zich er aan 
houden.
Ook moet in het bestuur een register worden bijgehouden 
als de verwerking van persoonsgegevens niet incidenteel is 
(verantwoordingsplicht). Een ledenadministratie is natuurlijk 
niet incidenteel. Het bijhouden van dit register is zeer veel 
werk. Iedere verwerking, bestand en formulier moet worden 
beschreven en gedocumenteerd.   

Wat mag de vereniging met de persoonsgegevens doen?   
Helemaal niets, tenzij er een wettelijke grondslag aanwezig 
is. De enige wettelijke grondslag is Toestemming. Degene 
over wie het gaat heet in de AVG de Betrokkene. Hij dient 
die toestemming vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig te geven, bijvoorbeeld door een schriftelijke 
verklaring. Dat kan een e-mail zijn. Een mondelinge 
verklaring mag ook, maar kan bij disputen met een 
betrokkene een bewijsprobleem opleveren.  
Een vereniging mag een ledenlijst beschikbaar stellen aan de 
leden. Het bestuur zal tijdens de komende ALV in november 
2018 de ledenvergadering eenmalig verzoeken om daarmee 
in algemene zin in te stemmen.    

Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kort

De vereniging mag alleen die 
persoonsgegevens verzamelen, die 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van een taak. Een ip-adres mag bij een 
bezoek aan de website van de vereniging 
niet opgeslagen worden als dat niet 
noodzakelijk is. Iemands geboortedatum 
mag ook niet zomaar worden gevraagd.
De vereniging mag alleen persoonsgegevens verwerken 
als de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant is. 
Er moet dus transparantie naar de Betrokkene zijn: hij moet 
weten wat er met de persoonsgegevens gebeurt en welke 
gegevens dat zijn. Er worden wettelijke eisen gesteld aan 
de transparantie. Er moet in eenvoudige en duidelijke taal 
worden uitgelegd wanneer persoonsgegevens worden 
verzameld en wat de rechten van Betrokkene zijn: namelijk 
het recht op inzage, recht op rectificatie, recht om te 
worden vergeten, recht op beperking van de verwerking, 
kennisgevingplicht, recht op overdraagbaarheid van 
gegevens. Een verwerking is rechtmatig als er toestemming 
van de Betrokkene is of de verwerking is noodzakelijk op 
verzoek van overeenkomst. 
Persoonsgegevens openbaar maken mag niet. Daar valt 
een ledenlijst onder, maar ook het bekend maken van de 
naam van de winnaar van een clubloterij en het plaatsen 
van een foto van de winnaar op de website. Dit mag wel 
als er een wettelijke grondslag is zoals toestemming van de 
Betrokkene. De Betrokkene behoudt altijd het recht om de 
persoonsgegevens te laten verwijderen. 
Het verspreiden van deze gegevens onder eigen leden 
mag wel als daar in de reglementen toestemming voor is 
gegeven door de ALV. Wij zullen deze gegevens, verslagen 
en nieuwsbrieven dus achter een inlogcode op de website 
van de vereniging zetten. Over de inlogcode krijgt u nader 
bericht in de volgende Noordvaarder dan wel per e-mail of 
brief thuis gestuurd.  

Zolang persoonsgegevens binnen een club blijven is het 
allemaal redelijk overzichtelijk. Ook moeten de gegevens 
binnen de EU blijven, tenzij....

Dit lijkt niet zo ingewikkeld, maar dat is het wel. Alle 
landen van de EU hebben dezelfde privacyregels. Daar zijn 
Noorwegen, Liechtenstein en IJsland aan toegevoegd
Google en Microsoft staan op de lijst van de EU-VS privacy 
shield, maar Apple niet (kijk op: www.privacyshield.gov). Dit 
betekent dat je persoonsgegevens mag opslaan op Google 
Drive en One Drive, maar niet in iCloud van Apple!
Gmail en Outlook mag je gebruiken om persoonsgegevens 
te versturen. 

Noot: het privé telefoonlijstje dat u thuis gebruikt om 
vrienden en kennissen te bellen of te mailen valt niet onder 
de AVG.

Jelle de Jong 2e secretaris/redacteur


