De volgende berichten zijn ontleend aan de notulen en bijlagen van de
Bestuursvergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” aanwezig in
het Stadsarchief van Amsterdam onder inventarisnummer 491 nrs 32 en 46.
24 februari 1916
“Brief van den heer G.J.Lap verzoekende om steun voor het Collegie Zeemanstroost te
Ameland. Op voorstel van den voorzitter belast de heer Lap zich met een nader onderzoek, en
zal berichten in de eerste vergadering na 1 Mei a.s.”
05 juni 1916
“Brief van den heer D.Gorter directeur van “Zeemanstroost” te Hollum dankzeggende voor de
voorgenomen gift van f 1.000,-. Aangenomen voor bericht.”
“Brief van den heer E. van Deelen, Penningmeester van “Zeemanstroost” op Ameland
berichtende de goede ontvangst van de somma van f 1.000,-. Aangenomen voor bericht.”
Hollum/Ameland 20 mei 1918
“Weled Gestr. Heeren
Het Bestuur van het Collegie “Zeemanstroost” te Hollum, Ameland, meldt bij dezen dat de
gelden door den Weled. Heer J.J.Lap te Uwen kantore voor onze vereeniging geïncasseerd in
goeden welstand zijn ontvangen, terwijl het U tevens zijne hartelijke dankbetuiging aanbiedt
voor de vorstelijke gave ons collegie geschonken, waarvoor wij U als Bestuur van ’t college
Zeemanshoop ten zeerste dankbaar zijn.
Bestuur, Namens voornoemd was getekend A.Hamer Penningm.”
Stadsarchief Amsterdam 491-46, nr.7489
01 juli 1918
“Brief van het Zeemanscollege “Zeemanstroost” op Ameland dd 20 mei, dankzeggende voor
de schenking van f 200,-. Aangenomen voor bericht.”
05 mei 1819
“Jaarverslag van de Vereeniging “Zeemanstroost” op Ameland waarin in ’t algemeen steun
wordt gevraagd. Besloten voorloopig geen bijdrage te schenken, in afwachting van een
speciale aanvrage, die, indien noodig, de heer Lap in het najaar zou kunnen indienen.”
27 oktober 1919
Er wordt een steunaanvrage van “Zeemanstroost” gemeld. “Besloten met 8 tegen 4 stemmen
om f 100,- toe te staan.”
01 maart 1920
“Brief van het Zeemanscollege “Zeemanstroost” te Ameland dd 2 Dec. 1919 dank zeggende
voor de gift van f 100,-. Aangenomen voor bericht.”

