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Amsterdam, maart 2022

Geachte leden van het Koninklijk College Zeemanshoop,
Zoals u ongetwijfeld vernomen hebt, is 2022 voor het College een jubileumjaar. Opgericht in
1822 vieren we dit jaar de tweehonderdste verjaardag. Het bestuur heeft zich voorgenomen
dat niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Zo wordt er een feestelijke bijeenkomst gehouden
voor leden en andere genodigden in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam waarvoor ook
Prinses Margriet als beschermvrouwe is uitgenodigd. Gelijktijdig wordt er in het museum een
aan Zeemanshoop gewijde tentoonstelling gehouden. Op het Muntplein zal een expositie
worden ingericht door Willem Geluk over de spectaculaire prestaties van tanker Ondina in
WOII. In de loop van het jaar staat de presentatie van het jubileumboek op het programma
en de bundel met oorlogsverhalen van Albert Kelder. Eind van de zomer volgt een feestelijk
aangeklede boottocht. Al deze bijeenkomsten zijn middels livestreaming ook te volgen via het
internet. We houden u op de hoogte.
Voor nu nodigen wij u graag uit voor de feestelijke bijeenkomst in Het Scheepvaartmuseum
op 19 mei aanstaande. Aanmelden kan HIER of via de website tot 19 april. De aanmeldingen
zullen op volgorde van binnenkomst behandeld worden. Het programma:
14.00
14.30
14.45
15.45
16.00

ontvangst
welkomstwoord en introductie
voordrachten over maritieme onderwerpen en het welzijn van zeelieden
aanbieding van het jubileumcadeau door de voorzitter
receptie

Museum en Zeemanshoop onderhouden al sinds de oprichting van het museum warme
contacten. De museumzaal heeft echter slechts beperkt ruimte. Deze uitnodiging geldt dan
ook alleen voor de leden van Zeemanshoop die hun contributie hebben voldaan en geldt niet
voor partners of introducés. Het maximum is honderd leden. Als extra hebben de genodigden
op 19 mei vanaf 13.00 uur onbeperkt toegang tot de tentoonstellingen in het museum.
Leden die slecht ter been zijn en gebruik willen maken van de taxiservice kunnen dat kenbaar
maken op jubileum@zeemanshoop.nl
Graag hoop ik u de 19de mei te mogen begroeten in Het Scheepvaartmuseum.
Met vriendelijke groeten,
Constant Herfst, voorzitter
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