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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),	25e	jaargang	 •	 De	Spreekbuis	(Rotterdam),	40e	jaargang
•	 Navigare	(Amsterdam),	71e	jaargang	 •	 De	Trompetter	(Brielle),	39e	jaargang
•	 Noordvaarder	(Delfzijl/Groningen),	27e	jaargang	

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

Van de voorzitter
Op 1 februari jl. heeft 
het bestuur op de oude 
vergaderlocatie	in	Borger	
afscheid genomen van twee 
van haar bestuursleden. 
Te	weten	Henk	de	Vries	
en	Drewes	Kruidhof.	Henk	
en Drewes werden in de 
bloemen gezet en ontvingen 
geschenkbonnen als dank voor 
hun inzet en vele werk verricht 
voor	onze	vereniging.	Helaas	
kon niet iedereen van het 
bestuur aanwezig zijn wegens 
werkzaamheden ‘buitengaats’. 

In een korte toespraak mocht ik enige belangrijke data vermelden, zoals 
toen	in	2000	Henk	en	Drewes	in	2011	toetraden.	Tot	zijn	aftreden	heeft	Henk	
zich beziggehouden met het aantrekken van adverteerders, het bijwonen 
van	redactievergaderingen	van	de	VOMO/Noordvaarder,	en	met	de	
ledenadministratie. 
Drewes was onze ‘praktische’ man in Delfzijl die daar alles regelde en 
ondersteuning gaf als 2e penningmeester en bij het organiseren van 
zomerreünies.	Na	het	overlijden	van	Gerrit	Roorda,	die	samen	met	Henk	een	soort	
twee-eenheid	vormde,	gaf	Henk	aan	dat	hij	zijn	werkzaamheden	na	20	jaar	wilde	
beëindigen.	Oud-voorzitter	Rick	van	Doorn	verraste	Henk	
nog met mooie foto’s uit de oude doos waarbij het bestuur 
proostte op de toekomst. 

Voor het afscheidsdiner werd door de aanwezige 
bestuursleden kort vergaderd over de 2020 zomerreünie in 
juni en de 4 mei herdenking. Groen licht werd gegeven voor 
het reserveren van het Zuiderzee museum en in overleg met 
de Noorderpoort werd de organisatie opgestart voor een 
bijzondere 75 jaar 4 mei herdenking. Toen kwam 15 maart, 
Nederland op slot. Een gevaarlijk, dodelijk virus, COVID-19, 
ging	rond	in	Nederland.	Bijeenkomsten	werden	niet	meer	
toegestaan en, mede gelet op de wat oudere leden hebben 
we al vroegtijdig moeten besluiten de 2020 zomerreünie 
in z’n geheel af te blazen. Ook de 4 mei herdenking werd 
gereduceerd tot een kranslegging met een zeer klein 
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Henk	en	Drewes	werden	in	de	bloemen	gezet	en	ontvingen	
geschenkbonnen als dank voor hun inzet en vele werk.

Ook de 4 mei herdenking 
werd gereduceerd tot een 
kranslegging met een zeer 
klein gezelschap.
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gezelschap. Namens de Noorderpoort werd een krans 
gelegd door Marchel Arling, namens de Gemeente Delfzijl 
door burgemeester Gerard Beukema en namens onze 
vereniging door de voorzitter en secretaris. Dochter Mila 
Arling heeft hiervan foto´s gemaakt en het gedicht op het 
monument voorgedragen.   

Inmiddels is de penningmeester bijna klaar met het innen 
van de jaarlijkse contributies. 
Door een persoonlijke fout is het mogelijk dat sommige 
leden per abuis tweemaal betaald hebben. Deze leden 
hebben hierover inmiddels bericht ontvangen om dit te 
controleren. 

De laatste contributie achterstand van twee 
buitenlandse leden over 2019 is inmiddels voldaan en 
daarmee kunnen we dat jaar afsluiten. 

Ik wil besluiten met u een goede gezondheid toe te wensen 
en dat we deze bijzondere periode van COVID-19 snel en 
gezond achter ons mogen laten. 

Met vriendelijke groet,  

Bert Hoekstra

Door Josephine Endert-Ulrich  Elk jaar herdenken 
we op 4 mei de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers die gevallen zijn 
tijdens vredesmissies en oorlogen na deze periode. Ter 
nagedachtenis aan de zeelieden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn gevallen, is er elk jaar een herdenking bij 
oorlogsmonument De Boeg in Rotterdam. 

Dit jaar zou groots gevierd worden dat 75 jaar geleden 
Nederland bevrijd werd en we het geluk hebben om nu al 
75 jaar in vrijheid te leven. Hoe anders was de realiteit. Door 
de uitbraak van Covid-19 hebben vele herdenkingen plaats 
gehad op een sobere manier, zonder publiek. 

Om toch aandacht te geven aan de gevallen zeelieden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Prinses Margriet, 
beschermvrouwe van de koopvaardij, een videoboodschap 
opgenomen, gericht aan alle zeevarenden.

Toespraak

“Juist nu wil ik u, zeevarende, een hart onder de riem 
steken. U bent wel heel bijzonder in een lockdown-situatie 
omdat u letterlijk geen kant op kunt.
Op 4 mei zou een herdenking plaatsvinden bij De Boeg in 
Rotterdam in het bijzijn van mijn zoon, Maurits. Hij is, net 
als ik, petekind van de koopvaardij. Dit peetouderschap 
van de koopvaardij was een symbool en een teken van 
hoop voor een bijzondere groep, namelijk de zeelieden 
die in de oorlog mee vochten voor de vrijheid van ons 
land. In totaal wel 18.000.
De Nederlandse koopvaardijvloot had een groot aandeel 
in de strijd tegen de Duitsers en vanaf 1941 ook tegen 
de Japanners. De rol en het lot van de koopvaardij en de 
zeevarende kunnen wat mij betreft niet voldoende worden 
belicht. 
Op 4 mei zullen wij met respect aan hen terugdenken. 
Deze dagen wordt een vergelijking gemaakt met de 
oorlog, omdat we onze vrijheid herdenken. Nu weten we 
ons opnieuw, weliswaar op een heel andere manier, in 
onze vrijheid beperkt. Dit geldt voor u, zeevarende, en uw 
familie wel heel bijzonder. Ik wens u heel veel sterkte en 
hoop dat u spoedig weer bij uw dierbare kunt zijn.”

Oorlogsmonument  
De Boeg in Rotterdam.

Videoboodschap van Prinses Margriet

Prinses Margriet in de videoboodschap.
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Ontvallen leden
 
Dit half jaar hebben wij bericht ontvangen dat ons helaas vier leden zijn ontvallen.  

Datum overlijden 
12-17-2019 
01-29-2020 
02-13-2020 
04-20-2020 
 

Naam lid 
Thijs Dorama 
Herman Betlem 
Jan Hendrik Witterholt 
Jaap Teekman 

Leeftijd 
88 
78 
93 
70 

Woonplaats 
Leiden 
Heerhugowaard 
Groningen 
Zwolle 

Schooljaar 
DZ 50-52 
DZ 59-61 
GN 50-51, 53 
DZ BS 67/69 

Tijdens de herdenking op 4 mei in Delfzijl, waarbij werd 
stilgestaan bij de studenten, oud-studenten en zeevarenden 
die in de Tweede Wereldoorlog tijdens het uitoefenen van 
hun functie zijn gestorven, waren vanwege de regelgeving 
omtrent het Corona virus enkel burgemeester Beukema 
van de gemeente Delfzijl, vertegenwoordigers van de 
vereniging van oud-studenten Abel Tasman en van Amasus, 
teammanager Marchel Arling van Noorderpoort Energy & 
Maritime, en Mila Arling aanwezig. 

75 jaar herdenken, we hadden het ons allen heel anders 
voorgesteld. Tijdens de voorbereidingen wees alles erop 
dat we dit jaar een grootse herdenking zouden hebben, met 
onder andere verhalen voorgedragen door de studenten van 
Noorderpoort Energy & Maritime, en omdat het dit jaar een 
lesdag was zouden alle studenten Zeevaart aanwezig zijn. 
En tevens zou het vanwege de gemeentelijke herindeling, 
de laatste keer zijn dat de herdenking plaatsvond met de 
gemeente Delfzijl. 

Tot halverwege maart……….het Corona virus en de 
daaropvolgende intelligente lockdown. 
Het programma zag er daardoor ineens anders en veel 
soberder uit dan dat eenieder gewend gehoopt had. Na de 
opening door Marchel Arling was er dit jaar dus geen verhaal 
gerelateerd aan een door de school vastgesteld thema.  

In 2019, was het thema de vaarplicht juni 1940. In 2018, was 
het thema de heer Felix Jans,die diende als matroos op de 
Hare Majesteit Kortenaer, tijdens de slag om de Javazee. 
2017 stond in het teken van de Moermansk route. En dit 
jaar, 75 jaar na dato, zou het thema Studenten zijn. Onze 
studenten, onze oud-studenten en zeevarenden die zijn 

gestorven tijdens de oorlog. De huidige tweedejaars 
studenten zeevaart van Noorderpoort zouden over een 
aantal van hen een verhaal vertellen. 

Hét verhaal vertellen. Juist daarom gedenken wij ieder jaar 
bij het monument bij Amasus de 49 studenten en voormalige 
zeevaart studenten die in de Tweede Wereldoorlog zijn 
gestorven. Opdat wij niet vergeten. 

Na de opening gingen de aanwezigen lopend naar het 
monument voor de kranslegging. 
De heer Hoekstra van de vereniging van oud-studenten gaf 
de volgorde van de kranslegging aan. Na het leggen van de 
kransen volgden de twee minuten stilte. 
 
Aansluitend werd het gedicht bij het monument voorgelezen 
door Mila Arling. Het was het voor eenieder bekende 
gedicht wat ook op het monument is vastgelegd. 

Laat hier 

boven gemis en rouw, 

boven de spring golf van herinneringen, 

Het beeld verrijzen van de trouw, 

van hen die in de golf vergingen 

  
Het voordragen van het gedicht vormde het einde van deze 
sobere, maar plechtige en wellicht toch grootse herdenking.

4 mei herdenking 


