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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 1.900 exemplaren en viermaal  
per jaar verschijnend verenigingsblad.

De edities zijn:
• Ankerpark (Den Helder), 26e jaargang • De Spreekbuis (Rotterdam), 41e jaargang
• Navigare (Amsterdam), 72e jaargang • De Trompetter (Brielle),40e jaargang
• Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), 28e jaargang 

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

Van de voorzitter
“TAMEN CONCORDES - UT SINT DISPERSI”

Beste leden en donateurs,

Even het tijdsbeeld waarin dit voorwoord is 
geschreven. Op 1 januari hadden we de Brexit en 
bijna per kerende post, werden we opgeschrikt 
door de Britse variant van het COVID-19 virus die 
in de EU haar opmars inzette. Op 6 januari was de 
bestorming van het Capitool en op 20 januari trad 
Joe Biden aan als 46ste President van Verenigde 
Staten van Amerika. Kabinet Rutte viel op 15 januari met als eerste 
demissionaire daad de aankondiging van de avondklok, vanaf 23 januari. 

Om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het bestuur heeft 
unaniem besloten om de zomerreünie van 19 juni a.s. te laten vervallen. 
De coronasituatie, speciaal de Britse variant (nu aangeduid met VOC), 
en gelet op de gemiddelde leeftijd van onze leden, willen we het risico 
van besmettingen niet nemen. Blijft dan over de ALV in november 2021 
in combinatie met het 60-jarig bestaan van onze vereniging. Mogen 
we dan aannemen dat inwoners van Nederland gevaccineerd zijn en 
weer teruggaan naar een ‘ander’ normaal? Ik veronderstel dat de 4 mei 
herdenking bij het monument bij de oude zeevaartschool, ook dit jaar 
(helaas) een zeer beperkt karakter zal krijgen. 

Zoals u wellicht uit de persberichten heeft vernomen, gaat Delfsail dit 
jaar ook niet door. Drommen mensen op de kade om de zeilschepen te 
bewonderen is even niet aan de orde. Dit heeft ook consequenties voor 
het Molenbergcomplex en Partycentrum De Bolder, welke regelmatig is 
gebruikt voor onze ledenvergaderingen. Het beheerdersechtpaar Van 
der Zweep heeft, na 35 jaar uitbater te zijn geweest, het complex vorig 
jaar verkocht aan de gemeente Delfzijl. Eerst had het gebouw nog een 
functie voor dit zeilevenement, maar door deze annulering en de verplichte 
sluiting van de horeca is het einde eerder gekomen. De inboedel van het 
partycentrum wordt momenteel via internet, per opbod verkocht. In de 
loop van dit jaar zal het geheel worden gesloopt om plaats te maken voor 
het nog te bouwen cultureel centrum. 
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Op 21 december hebben 30 leden hun contributienota per 
post dan wel per e-mail ontvangen. Inmiddels heeft de helft 
van hen de nota voldaan. Begin februari hebben we de in 
gebreke zijnde leden een eerste herinnering toegestuurd. De 
automatische incasso is door de penningmeester eind januari 
uitgevoerd. Vaak zijn er geweigerde incasso’s die het bestuur 
een aanwijzing geven over het welzijn van onze leden. In 
het slechtste geval betreft een niet gemeld overlijden. 
Zoals u wellicht in het besloten gedeelte van onze website 
(ALV 2020) heeft gelezen, is er geen enkele achterstand in 
contributiebetalingen over het jaar 2020. Wij zijn u daarvoor 
zeer erkentelijk! 
Ook het bestuur wordt ten gevolge van de COVID-19 

beperkingen belemmerd bijeen te komen. We hebben 
ondertussen wel virtueel vergaderd. Inmiddels hebben 
we de ABN-rekening, na twee maanden worstelen met 
een papieren tijger, weten op te heffen. Ook is 1 van de 3 
abonnementen op het Davilex systeem beëindigd. Op deze 
wijze proberen wij de bestuurskosten te verminderen. 
We gaan er wel vanuit dat onze ALV in november 2021 door 
zal gaan. We moeten nog enige partijen hiervoor benaderen 
om een sluitend programma te krijgen. Vooralsnog wens ik u, 
ook namens het bestuur, een goede gezondheid toe. Neem 
de opgelegde beperkingen serieus. 

Bert Hoekstra

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

Datum overlijden 
21-01-2020 
15-12-2020 
29-01-2021 
03-02-2021 
07-02-2021 

Naam lid 
Dick van der Schilden 
Dolf Nijhoff 
Flip Spakman 
Jan van der Laan 
Teun Zondag 

Leeftijd 
81 
74 
91 
75 
63 

Woonplaats 
Amsterdam 
Emmen 
Delfzijl 
Hamont-Achel(B) 
Beilen 

Schooljaar 
DZ AS 54-55 
DZ BS 63-65, S3 66, S2 
DZ 47-48 
DZ BS 62-64, S3 65-66 
DZ BS 76-79 

Ook De Bolder, waar we als vereniging regelmatig samenkwamen is slachtoffer 
geworden van het coronavirus. Het pand wordt nu gesloopt en zal plaats gaan maken 
voor een nieuw cultureel centrum.



54  I Maart 2021

<

Ja, hoe komt zoiets tot stand? Onze Historische 
Vereniging Amasius had Hans Beukema uitgenodigd om 
een lezing te verzorgen voor onze leden. Na de lezing gaf 
Hans ons een tip, dat het toch mooi zou zijn als de bakens 
weer terugkwamen op de oude havenmond. 

Het bestuur van Amasius heeft dit op zich genomen en twee 
bestuursleden, Jaap Pilon en schrijver dezes, hebben een 
voorstel opgesteld en ingediend bij de -toen nog- gemeente 
Delfzijl (nu Eemsdelta door de herindeling). In onze 
vereniging Amasius hebben we ook een lid, Henk Lameijer, 
die de gemeentepolitiek volgt. Hij heeft voor ons achter de 
politieke schermen gekeken hoe ver het project liep en als 
het stagneerde trokken we weer aan de bel. Dit werkte heel 
goed. We hoorden we van mensen uit verschillende streken 
dat het hen ook mooi zou lijken wanneer de bakens weer op 
de pieren kwamen te staan.
Het baken werd dus opgenomen in het Marconi plan. Het 

voorstel was, om de bakens weer terug te plaatsen op de 
pieren bij de ingang van de oude havenmond van Delfzijl. 
Dit om de historische plek aan te geven waar vroeger de 
haveningang was, op het bijna voltooide Marconi project. 
In de gemeente Delfzijl, het centrum, de haven, en in 
de omliggende dorpen, zijn veel dingen een historische 
waarde verdwenen. Uiteraard kan men de vooruitgang c.q. 
verbetering niet tegengaan. Maar als iets weggehaald moet 
worden, kan men de herinnering toch levendig houden door 
het aanbrengen van kleine historische punten. In dit kader 
kon het plaatsen van het baken op de oude havenmond 
worden gezien.  

Drewes Kruidhof 

Overzicht van het Marconi plan.

Een van de oude bakens op de 
Delfzijlster pier.

Baken onder constructie bij Heuvelman 
Ibis te Farmsum.

Het nieuwe baken op de Farmsumer pier. Hier was de fundatie nog aanwezig.

Delfzijl verzet de bakens?

Het Marconi plan.


