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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
“TAMEN	CONCORDES	-	UT	SINT	DISPERSI”

Beste leden en donateurs,

Op het moment van dit schrijven, 
eind oktober, zijn we in afwachting 
van de eventuele volgende COVID-19 
maatregelen van het kabinet. 
Wordt de stijging van het aantal 
corona besmettingen van +10.000 
omgebogen in een daling of gaan we 
een lockdown tegemoet?
Op 3 november jl. zijn ook de 
presidentsverkiezingen in Amerika 
geweest. Bij het schrijven van het 
voorwoord was de uitslag niet bekend, maar gaat de verliezende kandidaat alles 
uit de kast halen om de uitslag te betwisten? Allemaal onzekerheden waar we 
eind december de antwoorden op zullen weten. 

Wordt 2020 een jaar om snel te vergeten of is het een jaar dat ons immer zal 
heugen?
Voor onze vereniging was het in ieder geval een jaar van afgelastingen.
De 4 mei herdenking bij het monument bij de oude zeevaartschool moest in zeer 
kleine kring worden gehouden.
De zomerreünie in juni moest worden afgelast net als onze algemene 
ledenvergadering op de 3e zaterdag in november. Allemaal momenten 
waar we elkaar hadden kunnen ontmoeten om even bij te praten. Iedereen 
zal begrip hebben dat het bestuur geen andere keuze had dan deze vaste 
verenigingsmomenten te annuleren.

Op onze website www.abeltasmanweb.nl heeft u de aankondiging kunnen lezen 
dat de vergaderstukken eind november in het besloten gedeelte van de website 
zijn	gepubliceerd.	Het	betreft	hier:
•	 Jaarverslag	1	november	2019	tot	31	oktober	2020.
•	 Notulen	ALV	november	2019.
•	 Financieel	jaarverslag	afgelopen	verenigingsjaar.
•	 Begroting	voor	het	komend	verenigingsjaar.

Officieel	orgaan	van	“Abel	Tasman”,	Vereniging	van	

Oud-Leerlingen van de Zeevaartscholen van  

Delfzijl en Groningen 
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Afgelopen jaar kreeg het bestuur overlijdensberichten van 
zestien van haar leden.
Hun namen worden gewoonlijk tijdens de ALV genoemd 
gevolgd met een passend moment van stilte ter 
nagedachtenis aan hen.
Wij herdenken: Derk Haan, Jan Roelof Klein, Ludo 
Jansen, Bouke Douma, Herman Betlem, Jan Hendrik 
Witterholt, Thijs Dorama, Jaap Teekman, Jacob Alkema, 
Cor Spaargaren, Henk Jongen, Henk van der Heide, 
Eppo Schothorst, Theo de Vries, Pieter Gallas en 
Jan van Voorthuizen.

Door de beperkingen van samenkomsten heeft het bestuur 
via mail regelmatig met elkaar overleg gehad. De geplande 
bestuursvergadering op 17 oktober jl. in Zwolle moest 
op het laatste moment worden geannuleerd omdat de 
vergaderlocatie als gevolg van de COVID-19 maatregelen 
gesloten werd.
Via de vergader app Teams konden we 17 oktober toch met 
beeld en geluid met elkaar overleggen. Dit is als ontzettend 
handig ervaren omdat het huidige bestuur nogal verspreid 
over Nederland woont. 

Financieel is het afgelopen jaar wel een ‘goed’ jaar geweest. 
Dit was vooral als gevolg van het besparen op financiële 
bijdragen aan reünies en dergelijke. Wat ook bijdroeg was, 
dat alle leden hun contributie hebben voldaan. Er zijn dus 
geen achterstanden in deze.
Eind november zullen we de jaarcijfers gaan evalueren.

Het verenigingsjaar loopt van 1 november 2020 – 31 oktober 
2021. Het komend verenigingsjaar bestaat de vereniging 
60 jaar, een jubileumjaar! Voor zowel de zomerreünie als de 
ALV zijn er al plannen en ideeën geopperd om dit te vieren. 
Deze moeten nog uitgewerkt worden en zijn natuurlijk ook 
afhankelijk van hoe we er in 2021 voor staan met betrekking 
tot COVID-19. 
Delfsail 2021 staat nog gepland van 10 t/m 13 juni. Het 
bestuur vindt het niet verstandig, om met de kennis van nu, 
een combinatie te maken, maar u kunt alvast de 19e juni in 
uw agenda noteren voor de zomerreünie 2021.

Rest mij u allemaal, ook namens het bestuur, al het goede 
toe te wensen.
  
Bert Hoekstra

Microsoft Teams

Ontvallen leden
In het vierde kwartaal van dit verenigingsjaar hebben wij bericht ontvangen dat helaas onderstaande leden ons zijn 
ontvallen. 

Datum overlijden

21-04-2020
25-08-2020
26-08-2020
17-09-2020
01-10-2020

Naam lid

Henk van der Heide
Eppo Schothorst
Theo de Vries
Pieter Gallas
Jan van Voorthuizen

Leeftijd

76
87
79
90
81

Woonplaats

Joure
Groningen
Akkrum
Oss
De Bilt

Schooljaar

GN AM, A 61-63
GN SK / SKA / RT  53-56
DZ AS 58-61
? 49-51
DZ 58-60

“Via de vergader app Teams konden 
we 17 oktober toch met beeld en 
geluid met elkaar overleggen. Dit is 
als ontzettend handig ervaren omdat 
het huidige bestuur nogal verspreid 
over Nederland woont.”
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Petitie
Op 6 oktober jl. heeft de Nederlandse 
Zeevarendencentrale een petitie met betrekking tot 
de onvoldoende zorg voor zeevarenden in Nederland 
aangeboden aan de vaste commissie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Hieronder het 
bijbehorend persbericht, verder informatie is ook te vinden 
op www.nederlandsezeemanscentrale.nl.

 
Persbericht: Nederlandse staat komt 
internationale verplichtingen niet na.
Zorg voor zeevarenden in Nederland onvoldoende. 

Met het huidige beleid voldoet Nederland niet aan haar 
internationale verplichtingen ten aanzien van het welzijn van 
zeevarenden in de zeehavens binnen haar grondgebied. 
Deze verplichtingen staan omschreven in een arbeidsverdrag 
genaamd MLC 2006. Het is opgesteld door de International 
Labour Organisation, een uitvoeringsorgaan van de 
Verenigde Naties. Deze Maritime Labour Convention is 
door de Nederlandse regering ondertekend maar de 
implementatie ondervindt voortdurend vertraging waardoor 
er een onhoudbare situatie is ontstaan.
Op 6 oktober om 13.15 uur, wil de Nederlandse 
Zeevarendencentrale (NZC) deze situatie aan de orde stellen 
door een petitie aan te bieden aan de commissie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. In deze 
petitie wordt gewezen op de noodzaak de zeemanshuizen 
structureel te financieren. Het welzijnswerk ten behoeve 
van zeevarenden, wat door ruim 200 vrijwilligers en een 
klein aantal professionele krachten wordt uitgevoerd in 
de Nederlandse zeehavens, staat inmiddels op het punt 
van omvallen. Wanneer de zeemanshuizen in Vlissingen, 
Terneuzen, Rotterdam, Amsterdam, Schiedam, Moerdijk 
en de Eemshaven gesloten moeten worden, gaat ook een 
traditie verloren waarbij honderden vrijwilligers hun steentje 
bijdragen. Wanneer niet op korte termijn gelden beschikbaar 
worden gesteld dan dreigt voor een aantal zeemanshuizen: 
SLUITING.

De Nederlandse staat heeft in 2005 de subsidie voor 
zeemanshuizen stopgezet zonder te waarborgen dat deze zorg 
zelfstandig kan worden geëxploiteerd. Men ging er destijds 
vanuit dat havenbedrijven, gemeenten, kerken en sponsoren 
dit werk lokaal zouden ondersteunen. Dit is slechts gedeeltelijk 
gebeurd. In Rotterdam zijn drie goed bezochte zeemanshuizen 
(meer dan 100 bezoekers per dag) gesloten. De zeemanshuizen 
in Amsterdam, Terneuzen, Vlissingen en Schiedam, staan op het 
randje van omvallen terwijl het zeemanshuis in Oostvoorne door 
ruimtegebrek niet verder kan groeien. Door politieke, wettelijke- 
en conjuncturele omstandigheden kunnen goedlopende 
zeemanshuizen morgen weer gesloten moeten worden.

Door de ontwikkelingen van de COVID-19 crisis is de situatie 
voor de zeemanshuizen nog lastiger. Veel zeevarenden 
mogen en willen uit angst voor besmetting niet meer van 
boord. Hierdoor lopen de exploitatietekorten van de centra 
nog verder op. Bij het bezoekwerk dat door vrijwilligers en 
beroepskrachten aan boord van schepen wordt verricht, is de 
basis van een zeemanshuis een voorwaarde. Op dit moment 
is er een grote behoefte aan SIM-kaartjes voor de mobiele 
telefoons, vrije geneesmiddelen en snoepgoed. Deze worden 
vanuit de zeemanshuizen aan boord gebracht. Daarbij is de 
behoefte aan een luisterend oor en morele steun groter dan 
ooit. De dankbaarheid die zeevarenden uiten voor het werk 
staat in schril contrast met de financiële onzekerheid waarmee 
de zeemanswelzijnsorganisaties te maken hebben. Ruim 
42.000 zeevarenden bezoeken jaarlijks de zeemanshuizen. Circa 
4.600 scheepsbemanningen worden jaarlijks aan boord bezocht.

De situatie in Nederland steekt schril af bij die van omringende 
landen. Daar kan een zeevarende in elke haven van enige 
betekenis een zeemanshuis bezoeken. Het is pijnlijk dat een 
land met de grootste en de op drie na grootste haven van 
Europa (Rotterdam en Amsterdam) niet toonaangevend is maar 
achterloopt. De Nederlandse Zeevarendencentrale hoopt met 
de petitie te bereiken dat ons land internationaal weer in de 
pas loopt.

De petitie voor zeemanshuizen werd dinsdag6 oktober overhandigd aan de vaste 
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Foto RD.


