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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),	20e	jaargang	 •	 De	Spreekbuis	(Rotterdam),	35e	jaargang
•	 Navigare	(Amsterdam),	66e	jaargang	 •	 De	Trompetter	(Brielle),	34e	jaargang
•	 Noordvaarder	(Delfzijl/Groningen),	22e	jaargang	

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

Zomerreünie 27 juni 2015

Genoeglijk	samenzijn	op	het	dek	van	Zr.	Ms.	Schorpioen.

Eind januari 2015 ontving het bestuur, van een verenigingslid, de informatie dat 
de	renovatie/verbouwing	van	het	voormalige	internaatschip	Abel Tasman zover 
gevorderd was dat er sprake was van een relevante opbouw en er drie masten 
waren	geplaatst.	Het	schip	begon	langzamerhand	de	uiterlijke	kenmerken	van	Zr.	
Ms. Bonaire	te	krijgen.	Het	verenigingslid	deed	de	suggestie	dat	het	misschien	een	
goede	reden	zou	zijn	om	onze	zomerreünie	in	Den	Helder	te	houden,	met	onder	
andere een bezoek aan het voormalige internaatschip – dat voor velen nog een 
kans zou zijn om een keer op het ‘oude dek’ te staan.
Deze	suggestie	werd	door	het	bestuur	overgenomen.	Het	gevolg	was	dat	op	
27 juni 2015 een groot aantal leden, sommigen vergezeld met introducees, naar 
de	voormalige	Rijkswerf	Willemsoord	in	Den	Helder	waren	gekomen.
Het	ontvangst	vond	plaats	op	Zr.	Ms. Schorpioen. Dit ramschip lag afgemeerd aan 
de	kade	nabij	het	Marine	Museum.	Aan	boord	van	het	schip	genoten	de	reünisten	
met	hun	introducees	van	koffie	en	gebak.	De	voorzitter	van	de	vereniging,	Rick	van	
Doorn, hield ter verwelkoming een korte toespraak. 
Na	het	ontvangst	toog	het	gezelschap	naar	het	voormalige	internaatschip	waar	
de	heer	ir.	B.A	Mooiman,	voorzitter	van	de	stichting	Bonaire, een zeer interessante 
causerie	(inclusief	beelden)	hield	over	de	bouw	van	het	schip	in	1876/1877.	
Het	marine	schip	Zr.	Ms.	Bonaire is een schroefstoomschip, doch had tevens als 
voortstuwing zeilen – daartoe was het schip voorzien van drie masten en het 
benodigde tuig. De stoominstallatie bestond uit twee schotse ketels en een 
tweecilinder stoomzuigermachine. De bouw van het schip is uniek te noemen: een 
geheel ijzeren scheepshuid die totaal was bekleed met teakhout. Op de houten 
bekleding waren zinkplaten bevestigd – het zink diende de aangroei tegen te 
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gaan.	Zink	bleek	echter	niet	het	juiste	middel	te	zijn	tegen	
de aangroei, wel functioneerde het zink als kathodische 
bescherming van de ijzeren scheepshuid. Vervolgens werd 
ingegaan op de ‘transformatie’ naar logementsschip voor 
aankomende	scheepswerktuigkundigen	in	Hellevoetsluis	
en de latere verhuizing naar Delfzijl waar het schip, zoals 
bekend, geruime tijd functioneerde als internaatschip 
voor	de	Noorder	Kweekschool	Abel	Tasman.	Ook	de	
gebeurtenissen na vertrek van het vaartuig uit Delfzijl en het 
overbrengen naar het scheepsdok in Willemsoord voor de 
renovatie kwam uitgebreid aan de orde. Met schokkende 
beelden	legde	ir.	B.A.	Mooiman	uit	dat	de	renovatie	enige	
tijd dreigde te mislukken omdat het vaartuig tijdelijk uit 
het dok moest en door omstandigheden water maakte en 
ernstige averij opliep. Voor de geïnteresseerde lezer verwijst 
het bestuur naar de site: www.stichtingbonaire.nl.
Bij	het	betreden	van	het	schip,	eerst	op	het	oude	hoofddek,	
bleek er inderdaad hier en daar nog wel iets herkenbaars 
aanwezig te zijn. Ongeveer halverwege het schip was 
onderdek verlaagd. Wel waren de ‘oude’ dekdelen 
hergebruikt. Dit gaf bij vele aanwezigen een impuls tot het 
ophalen van herinneringen. Daarbij kwamen de tongen los 
over	het	vele	malen	schrobben	van	het	dek	(ja,	dezelfde	
dekdelen!)	onder	leiding	van	bootsman	Hein	en	niet	te	
vergeten het breeuwen van de naden tussen de dekdelen. 
Ook zeer herkenbaar waren de hier en daar nog aanwezige 
bevestigingshaken voor de hangmatten waarin wij als 
eerstejaars sliepen.
Uit	de	voordracht	van	ir.	B.A.	Mooiman	bleek	wel	dat	nog	
behoorlijk veel werk verricht moet worden voordat het schip 
geheel gerenoveerd zal zijn. Echter, de algemene indruk is 
dat	de	toekomst	voor	het	schip	er	positief	uitziet.	Temeer,	
daar bleek dat personen en instellingen, die op de een 
of andere manier bij de stichting Bonaire zijn betrokken, 
gedreven worden door historisch besef en een niet aflatende 
bezieling om het project tot een goed einde te brengen. 
Knelpunt	is	en	blijft	de	financiering	van	het	project.	Als	dank	
voor de schitterende lezing overhandigde onze secretaris 
Gerrit	Roorda	het	jubileumboek	‘Verspreid	maar	verbonden,	

150	jaar	Zeevaartschool	Delfzijl’	aan	de	spreker.
Voor en na de lezing werden er op het schip zeer veel 
herinneringen	opgehaald	die	(natuurlijk)	betrekking	hadden	
op het verblijf op het internaatschip en de school. Voor ons 
oudste	aanwezige	lid	inmiddels	73(!)	jaar	geleden.	Hierna	was	
voorzien	in	een	korte	vaartocht	met	oude	reddingboten.	Bij	
het woord van welkom had de voorzitter echter al aangegeven 
dat er helaas ‘een kink in de kabel was gekomen’. Door 
een	communicatieprobleem	bij	de	het	Helders	Historisch	
Reddingboten	Collectief	bleek	de	in	het	dagprogramma	
opgenomen vaartocht met een aantal oude reddingboten niet 
kon worden gerealiseerd. Dit omdat er op de reüniedag ook 
sprake	was	van	Historische	dagen	in	Den	Helder,	waardoor	het	
niet mogelijk was de bruggen te bedienen.
Echter,	het	bezoek	aan	Zr.	Ms.	Bonaire had al langer geduurd 
dan was gepland, zodat het niet doorgaan van de vaartocht 
nauwelijks invloed heeft gehad op de andere onderdelen 
van het dagprogramma. Enige reünisten hebben de oude 
reddingboten wel bezocht, anderen hebben nog even tijd 
gehad om rond te kijken bij de op Willemsoord aanwezige 
oude oldtimers, vrachtauto’s werktuigen etc.
Om 12:45 werd vervolgens aangeschoven voor een aperitief 
en een uitstekende Indonesische rijsttafel op het tussendek 
van	Zr.	Ms.	Schorpioen, die zeer in de smaak viel bij de 
deelnemers. Voor ‘uitbuiken’ was er evenwel geen tijd 
meer omdat aansluitend in een viertal groepen een bezoek 
aan het Marinemuseum werd gebracht. De deskundige 
en enthousiaste rondleiders boeiden ook in dit geval de 
reünisten	met	hun	introducees.	Vooral	een	kijkje	(met	
toelichting)	in	de	aanwezige	onderzeeboot	was	één	van	de	
hoogtepunten van de dag. 
Afsluitend	kan	nog	worden	gemeld	dat,	hoewel	het	in	Den	
Helder	veelal	behoorlijk	waait,	het	er	op	27	juni	2015	niet	
alleen prachtig weer was maar ook nog ongeveer windstil. 
Dit fraaie weer had een extra positieve bijdrage aan een 
leuke en geslaagde zomerreünie. 

Jelle de Jong (tweede secretaris) met medewerking van 
Gerrit Altena.

Eén der hangmat haken. Menigeen ging voor ‘a second helping’.
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Tijdens	de	Wereldhavendagen	in	Rotterdam	zijn	drie	nieuwe	
jongerenambassadeurs verkozen, die het komende studiejaar de maritieme 
sector	gaan	vertegenwoordigen.	Gedurende	een	korte	plechtigheid	aan	
boord	van	Zr.	Ms.	Johan de Witt	werd	bekend	dat	Sophie	ten	Zeldam,	Bart	
van	Kessel	en	Dominique	Smits	deze	rol	krijgen.	Gelijk	na	de	verkiezing	
verrichtten	de	kersverse	Young	Maritime	Representatives	(YMR)	de	
openingshandeling	voor	het	publiek	van	de	Wereldhavendagen.	Hiermee	
werd het evenement formeel geopend.
De	drie	YMR’s	studeren	ieder	aan	een	maritieme	opleiding.	Sophie	ten	
Zeldam	is	Luitenant	ter	zee	der	derde	klasse	bij	de	Koninklijke	Marine.	Zij	
zit in het afrondende vijfde jaar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine 
(KIM).	Bart	van	Kessel	volgt	de	verkorte	HBO-opleiding	tot	Maritiem	Officier	
aan	het	Scheepvaart	en	Transport	College	in	Rotterdam.	Daarvoor	rondde	
hij	de	opleiding	af	tot	Maritiem	Officier	op	MBO-	niveau.	Dominique	
Smits	zit	in	het	laatste	bachelor-jaar	Maritieme	Techniek	aan	de	Technische	
Universiteit	in	Delft.
Het	is	voor	het	derde	jaar	dat	de	maritieme	wereld	wordt	vertegenwoordigd	
door jongerenambassadeurs. In deze sector is nog een ruim aanbod 
van opleidingen en banen. Werken in deze maritieme sector vergt een 
bijzondere	combinatie	van	mentaliteit	en	vakmanschap.	Avontuurlijk,	
zelfstandig, no-nonsense en lef. Om dat gevoel over te brengen, gaan deze 
jongerenambassadeurs	op	pad.	Zij	gaan	daarbij	op	zoek	naar	jongeren,	man	
én vrouw, die een duurzame carrière willen starten binnen de maritieme 
wereld. 
De	nieuwe	Young	Martime	Representatives	werden	gekozen	uit	een	totaal	
van tien kandidaten.

Nieuwe Young Maritime Representatives gekozen

 

  

 


