Het jubileumboek
De zeevaartschool ‘Abel Tasman’ bestaat 150 jaar. Ter gelegenheid van dit gedenkwaardige feit organiseert de Vereniging van oud-leerlingen Delfzijl-Groningen op 18 november 2006 een groot jubileumfeest. Tijdens deze manifestatie zal onder meer het jubileumboek Verspreid, maar verbonden worden gepresenteerd, waarin anderhalve eeuw
wel en wee van de zeevaartschool in woord en beeld is neergelegd. De titel is ontleend
aan het devies van de vereniging: Tamen Concordes-Ut Sint Dispersi.

Voorintekenen? Het kan nog!
Meer weten over de reünie op 18 november 2006?
Wetenswaardigheden en nieuwtjes zijn te vinden op www.150jaarabeltasman.nl

postzegel

AT-jubileumboek
Postbus 160
9930 AD Delfzijl

Zeevaartschool
In 1856 werd in Delfzijl een zeevaartschool opgericht. De school werd aanvankelijk gehuisvest in
een militaire kazerne, maar al spoedig werd een
eigen pand betrokken.
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Verspreid, maar verbonden
Hans Beukema
204 pagina’s
21 x 29,7 cm (A4)
genaaid gebonden
meer dan 300 in z/w en kleur

Met de ingebruikname van het internaatsschip
Abel Tasman in 1924 en een nieuw schoolgebouw
in 1931 plaatste de zeevaartschool zich bij de toonaangevende instituten voor zeevaartonderwijs in
Nederland.
In de Tweede Wereldoorlog werden school en internaat door de bezetter gevorderd. De schoolleiding vond asiel in Enkhuizen, waar de lessen onder
moeilijke omstandigheden werden voortgezet. De
oorlog eiste ook de levens van oud-leerlingen. De
herinnering aan hen wordt levend gehouden door
een monument, dat in 1956 door kroonprinses
Beatrix werd onthuld.
De school in Delfzijl volgde de ontwikkelingen in de scheepvaart en het onderwijs op de
voet. Ook anno 2006 is er sprake van een zeevaartschool, die adequaat op de behoeften
van de praktijk inspeelt.

Voorintekenen? Het kan nog!

Het jubileumboek - een feest van herkenning en herinnering!
In ‘Verspreid, maar verbonden’ staan de opeenvolgende generaties personeelsleden en
leerlingen centraal. De schrijver voert de lezer mee naar de school, naar het internaat,
de sporttoernooien, de roeiwedstrijden, de talrijke evenementen en de vaartochten op
de ‘Koningin Juliana’ en ‘Prinses Margriet’.
De aangeleverde feiten en herinneringen van oud-leerlingen en tal van anekdotes brengen het school- en internaatsleven opnieuw tot leven!
De tekst wordt begeleid door meer dan 300 foto’s uit archieven, maar vooral ook uit de
particuliere collecties van oud-medewerkers en -leerlingen. De boeiende tekst en het
vele beeldmateriaal maken het boek tot een feest van herkenning en herinnering!
Het fraai uitgevoerde boek kost € 25,-. Bij voorintekening is de prijs € 23,-. Tevens
wordt dan uw naam in het boek vermeld. Eventuele verzendkosten binnen Nederland
bedragen € 5,-.

Ik bestel hierbij .......... exempl. van het jubileumboek ‘Verspreid, maar verbonden’.
Ik heb het verschuldigde totaalbedrag van € .............. overgemaakt op rekening 57.15.41.364,
t.n.v. ‘Reünie Abel Tasman’, o.v.v. ‘Boek 150 jaar Abel Tasman’.
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