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DE MACHINEKAMER

EEN STRUCTUREEL PROBLEEM

HOOG EN DROOG

SCHIPPER MAG IK OVERVAREN?

ONBEMAND VAREN EEN HYPE?
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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

Dit	keer	geen	bericht	van	de	voorzitter	maar	van	tweede	secretaris/redactielid	
Jelle de Jong.

Aanpassing en vernieuwing

De website
Zoals	u	weet	is	dit	jaar	de	AVG	van	kracht	geworden.	Het	gevolg	daarvan	
is dat de website van onze vereniging moest worden aangepast. Onze 
webmaster	(Drewes	Kruidhof)	heeft	hiervoor	met	de	hulp	van	een	ict-
deskundige de website gesplitst in een openbaar en een verborgen deel. 
Op het verborgen deel staan bijvoorbeeld foto’s van bijeenkomsten, notulen 
etcetera. Dit deel van de site is alleen toegankelijk voor leden. 
In de uitnodiging van de Algemene Leden Vergadering 2018 staat op 
bladzijde 2 hoe een lid van de vereniging kan inloggen op het verborgen 
deel van de website. Velen van u hebben op grond van de mededeling 
op bladzijde 2 al gereageerd. Ingeval u de uitnodiging niet meer in uw 
bezit	hebt,	kunt	u	per	e-mail	aan	onze	webmaster	(www.secretariaat@
abeltasmanweb)	vragen	hoe	u	kunt	inloggen.	Omdat	het	verborgen	deel	
van de website eerst moet worden aangepast om iedereen die wil inloggen 
daartoe te accommoderen, zal dit deel van de website omstreeks medio 
december 2018 ‘live’ gaan.

Het bestuur
Tijdens	een	bestuurvergadering	in	2017	stelde	de	voorzitter	van	onze	
vereniging,	Bert	Hoekstra,	voor	om	het	bestuur	‘te	verjongen’.	Hij	had	
geconstateerd dat de gemiddelde leeftijd van de leden vrij hoog is, zo 
ook van het bestuur. Omdat er nagenoeg geen aanwas van nieuwe leden 
is, zal ieder jaar de gemiddelde leeftijd van leden en bestuur stijgen. Om 
die reden stelde de voorzitter voor dat hij op zoek zou gaan naar jongere 
bestuursleden.	Het	aspect	van	leeftijddiscriminatie	negerend,	hebben	de	
andere bestuursleden zich met zijn voorstel akkoord verklaard.

In een van hem ontvangen mail gaf Gerrit Roorda aan dat hij vanwege zijn 
ziekte	de	functie	van	secretaris	ter	beschikking	stelde.	Hoewel	Henk	de	
Vries zich voor zijn functie ‘ledenadministratie’ wederom verkiesbaar stelde, 
vertelde hij tijdens de vergadering dat hij die functie maximaal één jaar wilde 
uitoefenen.	Ook	penningmeester	Henk	Jan	Harink	had	te	kennen	gegeven	
dat	hij	vanwege	drukke	werkzaamheden	(varen!)	zijn	functie	ter	beschikking	
stelde. Voorafgaande aan de vergadering heb ik de voorzitter gemeld dat 
ook ik het veld wel wil ruimen. Immers, als oudste bestuurslid, zou met mijn 
aftreden meteen de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden dalen, zodat 
aan het beoogde doel zou worden voldaan.

In de bestuursvergadering die op 24 september 2018 werd gehouden bleek 
bij monde van de voorzitter dat vier jongere leden zich bereid hadden 
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LOOKING 
FOR A JOB  

CHANCES ARE WE’VE 
ALREADY FOUND IT.

IN MARITIME, DREDGING, 
OFFSHORE OR OIL & GAS?  

Contact us at info@ipspowerfulpeople.com or check www.ipspowerfulpeople.com 
and find out what we can do for you.

iPS - Powerful People HQ: Rivium Boulevard 101 I 2909 LK Capelle aan den IJssel 
The Netherlands I www.ipspowerfulpeople.com

IPS_0316_0382_A4_Adv_VOMO-Bladen.indd   1 17-03-16   16:35

VERENIGINGSNIEUWS

>

Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018

Tegen	15.00	uur	hielden	ruim	vijftig	leden	zich	op	in	
de gebruikelijk zaal van Partycentrum De Bolder. De 
voorzitter opende de vergadering en heette iedereen, in 
het bijzonder de ereleden, van harte welkom.
De agenda werd na toevoeging van één punt 
goedgekeurd.	Ook	de	notulen	van	de	ALV	van	2017	en	
het jaarverslag kon op goedkeuring van de leden rekenen.

Uit het verslag van de kascommissie bleek dat de 
boekhouding	in	orde	was.	De	penningmeester,	Henk	Jan	
Harink,	lichtte	het	financieel	jaarverslag	toe.	Het	boekjaar	
werd met een kleine toename van het saldo afgesloten. Op 
voorstel van de kascommissie werd door de leden aan het 
bestuur decharge verleend. 

Aangezien zich geen tegenkandidaten bij het bestuur 
hadden	gemeld,	werden	Rick	van	Doorn	en	Henk	de	Vries	
voor een nieuwe bestuursperiode benoemd. Zoals hiervoor 
is beschreven zijn daarnaast vier nieuwe bestuursleden 
benoemd. Op voorstel van het bestuur is Gerrit Roorda, op 
grond van zijn grote verdienste voor de vereniging, tot erelid 
benoemd.	Het	Privacyreglement	werd	door	de	vergadering	
goedgekeurd en zal op de website worden gepubliceerd.
Vanwege de verminderde inkomsten uit advertenties wordt 

ons verenigingsblad duurder. De prijsstijging wordt gedekt 
door	de	contributieverhoging	in	2017.	Besloten	is	dat	de	
contributie dit jaar niet zal worden verhoogd. Na enige 
discussie	is	besloten	dat	het	‘ATS-lied’	niet	na	afloop	van	de	
ALV zal worden gezongen.

Na	de	ALV	hield	de	heer	H.	Bosma,	voorzitter	van	het	
bestuur	Abel	Tasman	Museum	in	Lutjegast,	een	mooie	lezing	
met	de	titel	‘Abel	Tasman	375	jaar’.	Hij	vertelde	over	de	
jeugd	van	Tasman	en	zijn	vertrek	naar	Amsterdam.	Tasman	
trad in dienst van de VOC en werd op 31 jarige leeftijd 
schipper. Vervolgens maakte hij een paar reizen naar de Oost 
en	vestigde	hij	zich	in	Batavia.	Tussen	1639	en	1652	maakte	
hij voor de VOC diverse ontdekkingsreizen. Niet alleen naar 
Australië maar ook naar China en Japan.
In	1652	nam	Tasman	ontslag.	Hij	overleed	als	een	
welvarende	man	in	1657.

Noot van de schrijver: Een bezoek aan het museum in 
Lutjegast	is	de	moeite	waard!

Jelle de Jong

verklaard	om	een	bestuursfunctie	op	zich	te	nemen.	Tijdens	
de	ALV	op	17	november	2018	konden	dan	ook	vier	nieuwe	
bestuursleden worden benoemd. Mark de Vries gaat Gerrit 
Roorda als eerste secretaris vervangen. Gerrit Zomerdijk 
heeft zich bereid verklaard de functie van penningmeester 
van	Henk	Jan	Harink	over	te	nemen.	Laatst	genoemde	blijft	
nog één jaar als gewoon lid aan het bestuur verbonden. 
Dit om de overdracht van de boekhouding probleemloos 
te laten verlopen. Bert Lammers was vanwege zijn werk 
niet aanwezig tijdens de ALV, maar hij zal in de loop van dit 
jaar	de	bestuurstaak	‘ledenadministratie’	van	Henk	de	Vries	
overnemen. 

Direct	na	de	ALV	heeft	Sibrand	Hassing	zich	bereid	verklaard	
mijn beide functies van tweede secretaris en redacteur van 
de	Noordvaarder,	over	te	nemen.	Hij	zal	zich	onder	andere	
gaan bezig houden met ons verenigingsblad van maart 2019 
en de daarop volgende magazines. 

Gelet op het voorgaande heb ik dus besloten mijn 
lidmaatschap van het bestuur te beëindigen en mijn pen met 
betrekking tot de Noordvaarder aan de wilgen te hangen.
Rest mij u veel Noordvaarder-leesplezier te wensen.

Jelle de Jong

De bestuurstafel.

Veel	aandacht	voor	de	lezing	van	H.	Bosma	over	de	naamgever	van	onze	vereniging.
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Het Archief

Namen van leerlingen op de balken van de zolder geschilderd.

Na veel omzwervingen en stiefmoederlijke behandelingen 
is het archief van de zeevaartscholen Groningen en Delfzijl 
geïnstalleerd in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte. 
Het	vinden	en	maken	van	die	ruimte	heeft	het	bestuur	vele	
hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk kwam het verlossende 
bericht	van	Amasus	Shipping	B.V.	Het	bedrijf	is	vorig	jaar	
begonnen de ‘oude zeevaartschool’ te verbouwen tot 
kantoorgebouw.	Tijdens	een	gesprek	stelde	het	bedrijf	voor	
een ruimte vrij te maken voor de opslag van het archief. 
Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat op de zolder van 
het gebouw een aparte ruimte is afgetimmerd waarin het 
archief	kon	worden	gehuisvest.	Het	archief	is	dus	letterlijk	
onder	de	pannen!	In	de	ruimte	staan	niet	alleen	de	stalen	
kasten met daarin talloze papieren, maar ook een tafel en 
een stoel. Als bewaarder van het archief is ons vroegere 
bestuurslid F.J. Metzlar benoemd.

Voorafgaande aan de Algemene Leden Vergadering 
verzamelden	zich	op	17	november	2018	een	twintigtal	
mensen op de eerste verdieping van het kantoorgebouw. 
Met genoegen herkenden de aanwezigen de oude 
elementen van de school. Daarnaast was er zeer veel 
bewondering voor de prachtig uitgevoerde metamorfose 

<

van de school in een kantoorgebouw. Omstreeks 13.30 
uur begaven de aanwezigen zich naar de zolder. Na een 
kleine inspectie van de zolderruimte, gelegen tegenover 
het	vroegere	seinlokaal	van	de	heer	Nieboer	(de	Pieper)	en	
latere radarlokaal, werd de archiefruimte officieel geopend. 
Het	bestuur	had	beslist	dat	Gerrit	Roorda	de	opening	zou	
verrichten.	Helaas	werd	Gerrit	door	zijn	ziekte	gedwongen	
thuis te blijven. De opening werd daarom gedaan door 
de	ereleden	L.	Kazemier	en	C.P.	Brandt,	waarna	de	heren	
F.J. Metzlar	en	E.J.	Hoekstra	de	openingshandeling	
voltooiden. De handeling bestond uit het vastschroeven van 
het bordje ‘Porta Gerrit Roorda’ op de toegangsdeur van de 
specifieke archiefruimte.
Na de opening gingen diverse leden spontaan in het archief 
op	zoek	naar	de	aantekeningen	op	‘hun’	kaart.	Het	bleek	
evenwel dat het vinden van de kaart moeilijker was dan 
gedacht. Ook was er veel aandacht voor de namen van 
leerlingen die op de balken van de zolder waren geschilderd. 
Foto’s met die namen staan op het verborgen gedeelte 
van	onze	website!	Aangezien	het	omstreeks	14.30	uur	was	
geworden, werden alle aanwezigen verzocht het pand 
te verlaten. Na een kort bezoek aan het dakterras en het 
‘schavotje’ waar vroeger een kompas met peiltoestel stond, 
kwam een einde aan onze nostalgische toer. 

Jelle de Jong

Oproep
Veel leden hebben hun e-mailadres nog niet naar het 
bestuur gezonden.

Dringend verzoek: dit alsnog te doen naar  
www.secretariaat@abeltasmanweb.nl 

Het	bestuur	wil	elektronisch	met	de	leden	communiceren.	
Dit	bespaart	portokosten!

Op zoek naar de ‘eigen’ kaart.

De handeling bestond uit het vastschroeven 
van het bordje ‘Porta Gerrit Roorda’ op de 
toegangsdeur van de archiefruimte.

Trap	naar	het	schavot.


