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Schroefstoomboot ‘Bonaire’ 
krijgt oude luister terug
Lelijk eendje wordt sierlijke zwaan

Door Gerrit van Burgeler.   Foto’s Stichting Zr. Ms. Bonaire tenzij anders vermeld

Een aantal liefhebbers van klassieke schepen weet het inmiddels al wel, maar veel te veel hebben er nog geen benul van dat in Den Helder 

een van de allermooiste historische schepen van Nederland permanent te zien is. Het gaat hier natuurlijk om het voormalige schoefstoom-

schip Zr Ms ‘Bonaire’, tot voor enige decennia nog een van de meest onooglijke verschijningen op het water, die men zich kan voorstellen. 

Na het plaatsen in de loop van dit jaar van het bovenstuk van de intrekbare schoorsteen, het ophangen van de ra’s enhet inhangen van de 

bezaansgiek kunnen we haar grotendeels weer zien in haar oorspronkelijke vorm; die van een eind-negentiende-eeuws marineschip, dat 

meer weg heeft van de stoom/zeiljachten van de vorsten en superrijken van haar tijd dan van de gepantserde ijzeren kolossen, die toen ook 

bij de marines in zwang raakten. 

De ‘Bonaire’ met masten, ra’s en schoorsteen. Het schip wordt alleen zijdelings nog geschraagd
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Het heeft lang, heel lang geduurd voor-
dat de ‘Bonaire’ haar oude luister gro-
tendeels herwon. Het was in 1987, ruim 
dertig jaar geleden, dat ik in Delfzijl voor 
het eerst aan boord stapte van het voor-
malig marineschip dat, onherkenbaar 
veranderd, van 1924 onder de naam 
‘Abel Tasman’ had gediend als drijvend 
internaat van de plaatselijke zeevaart-
school. De bouw van een nieuw onder-
komen voor de aanstaande stuurlieden 
aan land had het overbodig gemaakt en 
de eigenares, de gemeente Delfzijl, had 
plannen om het te verkopen voor de 
sloop. Oud-leerlingen en andere sym-
pathisanten van de oude dame vonden 
dat doodzonde en werkten aan plannen 
om haar te restaureren om haar daarna 
een functie te geven als museum- of 
hotelschip. Een van hen, oud-stuurman 
Foeke Roukema, gaf me een rondlei-
ding en vertelde ondertussen over die 
plannen. Voorzien was een restauratie 
met als eerste fase conservatie van het 
schip om het verval van de voorgaande 
laatste jaren tot staan te brengen. 
Daarna wilde men het geleidelijk in zijn 
oorspronkelijke staat van ‘schroefstoom-
boot der vierde klasse’ terugbrengen, 
met als laatste stap het herplaatsen van 
het schoenerbarktuig. Foeke, was een 
man van vele vaardigheden; zeeman, 
kompassteller, modelbouwer en ook 
gecertificeerd jachtontwerper. In die 
laatste rol had hij al uitgebreid getekend 
hoe het schip er uit- en inwendig weer 
uit moest gaan zien. Dat een en ander 
veel geld zou gaan kosten, was duidelijk. 
Hoeveel zou pas duidelijk worden als 
de veranderingen die het schip na zijn 
uitdienststelling in 1902 had ondergaan 
om het geschikt te maken als logement-
schip, ongedaan zouden zijn gedaan. 
De eigenaresse, de gemeente Delfzijl, 
was dus eigenlijk van plan het schip te 
laten slopen in de hoop er zo nog wat 
aan te verdienen. Na veel heen en weer 
gepraat en nadat gebleken was dat de 
sloop geen geld zou opleveren , maar 
dat er zelfs geld zou bijmoeten, bleek 
ze toch wel bereid afstand te doen van 
het schip. Maar daar bleef het dan ook 
bij. Financiële steun voor het project 
zou er niet komen. Niet helemaal onbe-
grijpelijk. Delfzijl is een van de armste 
gemeenten, zo niet de allerarmste, van 
het land. Het heil moest dus komen van 

particuliere bijdragen en sponsoring 
door het bedrijfsleven, maar, hoewel er 
hoopvolle momenten waren, de zaak 
kwam niet van de grond. Een groot 
struikelblok was het ontbreken van een 
dok, waarin het schip voor langere tijd 
kon worden droog gezet. Dit was beslist 
noodzakelijk om de toestand van het 
onderwaterschip te controleren en zo 
nodig herstellingen uit te voeren. Al met 
al bleef het werk aan het schip beperkt 
tot het weghalen van de doosvormige 
opbouw, die in een ver verleden op de 
nog eerder aangebrachte overkapping 
van het dek was geplaatst. De proble-
men in Delfzijl bleven uiteraard niet 
onbekend en in andere steden, die 
op de een of andere manier een band 
hadden met de ‘Bonaire, rook men 
kansen. Zoals in Rotterdam, waar het 
schip in 1876 op stapel werd gezet bij 
de Nederlandsche Stoomboot Maat-
schappij op Feijnoord, en in Hellevoet-
sluis, waar het na de uit-dienststelling 
in 1902 in gebruik werd genomen als 
logementschip voor de mannen van de 
torpedodienst van de marine. In deze 
voormalige marinebasis zag men het 
schip in gedachten al liggen in het uit 
1822 daterende gegraven droogdok. 

Maar er is nog een plaats met zo’n 
historisch dok, twee zelfs, en dat is Den 
Helder. Daar wilde men van de inmid-
dels door de marine ontruimde oude 
rijkswerf Willemsoord een toeristisch 
aantrekkelijk trefpunt van allerlei mari-
tieme activiteiten maken en wat past 
daar nu beter in dan een historische 
schroefstoomboot, die daar zelf in haar 
actieve periode bij de marine ook vaak 
heeft gedokt. De gemeente Delfzijl, 
waarschijnlijk opgelucht dat ze van het 
hoofdpijndossier ‘Abel Tasman’ af was, 
ging akkoord onder één voorwaarde; 
het schip zou na restauratie regelmatig 
naar haar vorige thuishaven moeten 
terugkeren. Een voorwaarde, waarvan, 
zoals we verder zullen zien, het nog 
maar de vraag is of hieraan ooit zal kun-
nen worden voldaan. De sleepreis ach-
ter de marinesleper ‘Regge’ naar Den 
Helder, in 1996, zou de waarschijnlijk 
laatste zeereis van de ‘Bonaire’ worden. 
Later onderzoek zou aantonen, dat de 
oude romp te veel van haar structurele 
sterkte had verloren om nog de zee 
op te gaan. Het schip zou daarom, net 
als bijvoorbeeld de clipper Ćutty Sark, 
blijvend geëxposeerd worden in een 
gegraven droogdok, in dit geval Dok 1, 

Zo lag het schip, nog onder de naam ‘Abel Tasman’, in 1987 in Delfzijl. Over een lelijk eendje gesproken! 
Foto Gerrit van Burgeler
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wat dan wel het voordeel heeft dat daar-
door ook het fraaie gevormde onder-
waterschip met zijn deels hefbare, ooit 
revolutionaire, Mangin-schroef te zien 
zijn. Een eerste tegenslag was meteen 
al dat het dok bleek te lekken, zodat dat 
eerst, moest worden aangepakt. Maar 
begin 1998 was het dan toch zover en 
kon de ‘Bonaire’ eindelijk worden droog 
gezet, in hetzelfde dok waarmee ze in 
haar actieve marineperiode ook al een 
paar keer onder handen was genomen. 
Onderzoek wees uit dat het inderdaad 

mogelijk was het schip grotendeels in 
zijn oorspronkelijke staat te herstellen, 
maar gebrek aan middelen leidde ertoe, 
dat vooralsnog nog geen zichtbare 
vooruitgang was te bespeuren. Een 
nog veel grotere tegenslag deed zich 
voor in 2004. Omdat het dok werd 
gerestaureerd, moest de ´Bonaire´ naar 
het zogenaamde Natte Dok verkassen. 
Dat betekende dat ze toch nog een keer 
water onder de kiel kreeg. De romp was 
nog steeds goed waterdicht, dus dit 
kon ook best, maar het ging toch heel 

erg mis. Door een plotselinge daling 
van de waterstand in het door een sluis 
van het open water afgesloten bassin 
stootte ze lek en zonder dat iemand 
het merkte, het was nacht, verdween 
ze naar de bodem.. Einde verhaal zal 
menigeen toen hebben gedacht, maar 
niet het bestuur van de stichting Zr. 
Ms.́ Bonairè . Nog geen jaar na de 
berging, werd het definitieve startsein 
gegeven voor de restauratie en bleek er 
dankzij flinke steun onder meer van het 
Dorus Rijkersfonds en de gemeente Den 
Helder voldoende geld te zijn om echt 
een begin te maken met het project. 
Dat het niettemin toch nog dertien jaar 
heeft geduurd om zover te komen als 
vandaag, mag geen verbazing wekken. 
De stichting schakelt om een optimaal 
resultaat te bereiken voor werkzaam-
heden, die vakmanschap en ervaring 
eisen, alleen professionele krachten 
in. Omdat ze daarnaast het gezonde 
principe huldigt, dat een klus pas wordt 
aangepakt als het geld daarvoor binnen, 
gaat nu eenmaal veel tijd verloren met 
het verwerven van sponsorgelden en 
subsidies. 

Aanvankelijk was er van het werk aan 
het schip van buitenaf niet veel te zien. 
Veel tijd moest worden gestoken in 
het herstel van de scheepshuid. Het 
bijzondere van de ´Bonaire´ is, is dat het 
schip stamt uit de eeuw dat de schepen 
in vrij korte tijd technisch gezien een 
totale verandering ondergingen; zeilen 
werden vervangen door stoommachi-
nes, die eerst raderen en vervolgens 
schroeven aandreven en de houten 
rompen maakte plaats voor ijzeren 
en vervolgens stalen rompen, wat de 
bouw van grotere en sterkere schepen 
mogelijk maakten. Maar ijzeren en sta-
len schepen hadden ook een belangrijk 
nadeel. Ze bleken vooral in de warme 
wateren van de tropen enorm te kam-
pen te krijgen met aangroei van allerlei 
schelpdieren en wieren. Bij de houten 
schepen werd dat met succes bestreden 
door op het onderwaterschip koperen 
of zinken platen te timmeren, die giftige 
stoffen uitscheiden. Op ijzeren schepen 
was dat uiteraard onmogelijk, al was 
het alleen maar omdat de scheepshuid 
door electrolyse door het koper in 
recordtijd zou worden weggevreten 

Tuigers in een 
hijsbakje boven het 
schip. 
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Bij de ‘Bonaire’ was dat probleem 
opgelost door de hele ijzeren romp te 
bekleden met een zeven-en-een halve 
centimeter dikke buitenhuid van teak, 
waarop uiteraard wèl metalen platen, 
in dit geval van zink, konden worden 
bevestigd. De ijzeren binnenhuid had de 
tand des tijds redelijk weerstaan, maar 
er waren toch plekken waar die wel erg 
was gecorrodeerd en hetzelfde gold 
voor een flink aantal spanten. Slechte 
plekken moesten worden vervangen 
en weggevreten spantdelen werden 
door het er op lassen van stalen delen 
weer op sterkte gebracht. Het maken 
van lasverbindingen met puddelijzer 
wordt als geen sinecure beschouwd, 
maar deskundigen van de werf Scheeps-
reparatie Friesland (SRF) in Harlingen 
brachten het er zo goed van af dat de 
romp weer een groot deel van haar 
structurele sterkte terugkreeg. Zozeer 

zelfs dat oorspronkelijke plannen om 
het schip blijvend in een soort stalen 
wieg te zetten, niet hoefden te worden 
uitgevoerd. De ‘Bonaire’ staat weer stoer 
en trots op eigen kiel en wordt nu alleen 
nog zijdelings geschoord. Tijdrovend 
was ook het ontroesten van de huid 
en vervolgens het conserveren ervan. 
Zichtbaar werd het werk aan het schip 
toen ook de houten buitenhuid onder 
handen werd genomen en al helemaal 
toen in april 2007 de grote mast werd 
geplaatst. Fokke- en bezaansmast zou-
den in de jaren daarop volgen, net als de 
imposante, vèr over de dokranden heen 
stekende boegspriet en kluiverboom. 
Helemaal ‘smoel’ kreeg het schip het 
afgelopen jaar. Dat begon al in maart 
met het plaatsen van het uitschuifbare 
bovenste deel van de schoorsteen. (Het 
onderste stuk stond er al) Bij het zeilen 
werd de schoorsteen ingetrokken , 

waarmee, zeker aan de wind zeilend, 
veel remmende luchtweerstand werd 
weggenomen. Werd er gestoomd, dan 
werd de schoorsteen uitgeschoven, 
waardoor ze met vier meter werd ver-
lengd. De extrahoogte was noodzakelijk 
om de benodigde trek in het vuur te krij-
gen. Omdat uitschuiven en intrekken nu 
niet meer nodig is en om het geheel wat 
beter uit te laten komen, is het boven-
deel van de schoorsteen nu vastgezet in 
de hoogste stand. De hele operatie ging 
dankzij het voorbereidende werk van 
Harry de Leeuw, de coördinator van de 
stichting, van een leien dakje. 

Het aanbrengen van de ra’s vond plaats 
in mei en werd uitgevoerd door Johan 
ter Hoor, Steffen van de Meer en Chris 
Damen. Ingehangen werden overeen-
komstig de bouwtekeningen vier ra’s; 
van boven naar beneden de bovenra, de 

Steffen van de Meer en 
Johan ter Hoor op de 
fokkera.
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bramra, de marse- en de fokkera. Oude 
foto’s laten zien dat vroeger alleen maar 
met drie ra’s werd gevaren. Het kleine 
en mogelijk kwetsbare bovenzeil leverde 
waarschijnlijk niet genoeg rendement 
op om het te handhaven. Om wat meer 
zeil te kunnen zetten bij zwakke wind 
waren aan de fokke- en marsera wel uit-
schuifbare spieren bevestigd, waaraan 
zogenaamde lijzeilen konden worden 
gezet. Ook deze lijzeilspieren zijn weer 
aangebracht. Om een tuig te bedienen 
zijn ook aan dek voorzieningen nodig 
om het lopend tuig te bedienen, zoals 
knechten bij de masten en nagelbalken 
langs de verschansing. Ook deze zijn 
nu aanwezig. Al kort na het op hun 

plaats hangen van de rá s werd ook de 
bezaansgiek ingehangen en daarmee 
was het tuig compleet. Voor het groot-
zeil is geen giek nodig. Die werd van het 
begin af zonder giek gevaren, met een 
losse broek zoals dat heet. Overigens 
blijkt later ook de bezaansgiek te zijn 
weggehaald zodat ook de bezaan met 
losse broek werd gevaren.
Met haar hoge masten, ruime dek en 
fraaie houten toegangen en koekoeks 
oogt de ´Bonaire ńu inderdaad als 
een jacht, maar dat was ze natuurlijk 
niet. Ze was een oorlogsschip met een 
behoorlijke bewapening, bestaande uit 
een achterlaad-kanon met een kaliber 
van 15 cm, twee 12 cm kanons, twee 

‘revolverkanons’ van 3,7 cm en een 
12 cm mortier. Het grote kanon stond 
vanwege de stabiliteit midden op het 
voordek. Baksen, dwz naar stuurboord 
of bakboord richten, gebeurde door het 
door middel van lijnen en blokken in 
de juiste positie te trekken. Een precair 
werkje, als het zich door de zeegang 
los zou rukken, zou het vijf ton zware 
gevaarte aan dek een enorme ravage 
kunnen aanrichten om nog maar niet 
te spreken wat het met bemanningsle-
den zou kunnen doen. Pas als op zijn 
minst het grote kanon van 15 cm weer 
op het voordek prijkt, zal de ´Bonaire 
weer haar ware aard kunnen vertonen. 
Echte kanons van dat type zijn niet 

De knecht van de 
fokkemast is een 
indrukwekkend 
stuk vakwerk van 
Peter Borsboom. 
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meer beschikbaar en zouden ook te 
duur en met hun gewicht van vijf ton 
waarschijnlijk ook te zwaar zijn voor 
het oude schip. Maar een replica zou 
wel kunnen en daar is inmiddels al een 
offerte voor binnen. Het gevraagde 
bedrag is 14.000 euro. Het zoeken is 
nu dus naar een of meer sponsors die 
de kosten van dit ‘klapstuk’ voor hun 
rekening willen nemen. Waar dit jaar 
tenslotte ook nog veel tijd en aandacht 
is besteed is het opnieuw breeuwen van 
het dek en het vervangen van slechte 
delen door nieuwe planken.  Het breeu-
wen gebeurde op de traditionele manier 
met breeuwkatoen dat met een speclale 
breeuwhamer in de kieren tussen de 
dekplanken werd geslagen. De kieren 
werden vervolgens afgedicht met drie 
lagen gloeiend-heet ( 200 graden) pek. 
Laatste deel van de operatie was het 
afschaven van de boven de planken 
uitstekende pekruggetjes. De nog bruik-
bare delen van de verwijderde planken 
zullen, nadat ze over de van dikte-bank 
zijn gehaald, worden gebruikt voor de 
nog te reconstrueren brug. Overigens 
wordt niet alleen aan het uiterlijk van 
de ‘Bonaire gewerkt. Onderdeks wil 
men een begin maken met de inrichting 
van de ruimte In het voorschip, waar 
destijds het bemanningsverblijf was. 
Hier wil men een indruk geven van het 
spartaanse leven van de ‘minderen’ 
aan boord. Dat het spartaans was, 
kan alleen al worden opgemaakt uit 

de afmetingen van het verblijf. Dat 
ooit zeventig man moest bivakkeren 
in deze beperkte ruimte is, nauwelijks 
voor te stellen. Uit oude reglementen 
is wel een en ander op te maken over 
het leven aan boord, maar naar veel 
zaken is het nog gissen. Mochten hier 
of daar nog verslagen bewaard worden 
van voorouders die in de negentiende 

eeuw bij de marine gediend hebben, 
dan zullen de mensen van de Stichting 
Zr. Ms. ‘Bonaire’ daar vast graag kennis 
van nemen. 

Het aanzien van de ‘Bonaire’ mag dan 
het afgelopen jaar sterk zijn verbeterd, 
klaar is men nog niet. Behalve de 
aankleding van de brug, moet ook nog 
een stel davits voor de boten worden 
geplaatst en over de achterplecht moet 
nog een halfafgeronde stalen overkap-
ping komen, zoals die ook op veel bar-
ken en (koopvaardij)fregatten uit haar 
periode voorkwamen. Wie aan die laat-
ste fase van de restauratie op de een of 
andere manier wil meewerken, kan zich 
nog steeds aanmelden als vrijwilliger, 
zelfs als dat van korte duur is en voor 
speciale klusjes. Wilt u op een andere 
manier helpen bij het voltooien van 
de restauratie van dit bijzondere schip 
dan kan dat onder meer door donateur 
te worden van de Stichting Vrienden 
van de Bonaire door 10 euro of meer 
per jaar over te maken naar bankreke-
ningnummer NL13RABO01102.35.762 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Bonaire, 
onder vermelding van uw naam, adres 
en e-mailadres.  �

De ‘Bonaire van achter gezien. Goed te zien is dat de bezaansmast een giek vaart en de grote mast niet. 
De Mangin-schroef ontbreekt nog.   

Achterlaad-scheepskanon van 15 cm
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‘Lindekerk’ vroeg assistentie
Het drama, dat zich die late avond op enkele 
mijlen buiten de Schouwense kust had 
afgespeeld, was begonnen met een roep 
om assistentie van het m.s. ‘Lindekerk’ van 
de Verenigde Nederlandse Scheepvaart Mij. 
dat de vorige dag de Waterweg had verlaten 
en op weg was naar Vlissingen. Het schip 
was in ballast en kon in het geweld van de 
noordwesterstorm geen zee meer houden en 
dreef af naar de Banjaard, het grote banken-
complex voor de kust van Schouwen. Omdat 
de kapitein vreesde daar te zullen stranden, 
vroeg hij om even voor zessen sleepboothulp. 
De sleepboot ‘Ebro’, die met een sleep voor 
Cardiff in Vlissingen lag te schuilen, vertrok 
onmiddellijk naar zee om assistentie te verle-
nen. Vanuit de Waterweg voer de sleepboot 
‘Hudson’ uit om eveneens assistentie te 
verlenen. Weinig kon men toen vermoeden 
dat wat men aan boord van de ‘Lindekerk’ 
vreesde – het stranden op de Banjaard – het 
noodlot van de ‘Ebro’ zou worden.

Reddingboten in actie
Even voor negenen meldde Scheveningen 
Radio dat de ‘Ebro’ het noodsein had gege-
ven. Kapitein Bruins meldde dat zijn boot zèlf 
op de Banjaard was gelopen en door zware 
grondzeeën werd overspoeld. De ‘Ebro’ 
zou het niet lang uithouden. Direct daarop 
kwamen de reddingboten in actie. Van Veere 
vertrok de ‘Maria Carolina Blankenheym’, van 
Stellendam voer de ‘Koningin Wilhelmina’ 
uit en van Breskens vertrok de ‘President J.V. 
Wierdsma’. Het was tenslotte de reddingboot 
van Veere geweest, die, nadat ze gedurende 
twee bange uren de dood voor ogen hadden, 
de opvarenden van de ‘Ebro’ redde.

Uitgevaren voor hulp 
en zelf vergaan

Door Henk Zuur - met dank aan Frits Olinga.  Foto’s: collectie Nat. Sleepvaartmuseum Maassluis

Het was in januari jl. exact zestig jaar geleden dat de sleepboot ‘Ebro’ van L. Smit en Co.’s Internationale 

Sleepdienst, die uitgevaren was voor hulp, zelf ten onder ging. In zware grondzeeën, die de boot binnen 

weinige ogenblikken overspoelden, is de sleepboot in de avond van 12 januari 1958 voor de kust van 

Schouwen op de beruchte ondiepte Banjaard vergaan. In dichte duisternis, bij een stormachtige noord-

westenwind en een holle zee raakte de in 1931 gebouwde sleepboot, die was uitgevaren om het m.s. 

 ‘Lindekerk’ te assisteren, dat ter hoogte van Schouwen in moeilijkheden verkeerde, op een bank. De ‘Ebro’ 

werd direct overspoeld en wrak geslagen. De negentien opvarenden vluchtten naar de brug. Enkele uren 

later werden zij met grote moeite gered door de Veerse reddingboot ‘Maria Carolina Blankenheym’, die 

zich dapper door het golfgeweld heenworstelde. Het was de eerste grote redding van kapitein Jan 

 Minneboo, die hiermee zijn uitzonderlijk zeemanschap bewees.

De Blauwe Wimpel besteedt 
ven. Kapitein Bruins meldde dat zijn boot zèlf 
op de Banjaard was gelopen en door zware 
grondzeeën werd overspoeld. De ‘Ebro’ 
zou het niet lang uithouden. Direct daarop 
kwamen de reddingboten in actie. Van Veere 
vertrok de ‘Maria Carolina Blankenheym’, van 
Stellendam voer de ‘Koningin Wilhelmina’ 
uit en van Breskens vertrok de ‘President J.V. 
Wierdsma’. Het was tenslotte de reddingboot 
van Veere geweest, die, nadat ze gedurende 
twee bange uren de dood voor ogen hadden, 
de opvarenden van de ‘Ebro’ redde.
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Tekort aan technisch personeel

Maritieme bedrijven hebben voortdu-

rend behoefte aan technisch geschoold 

personeel. De NOS kopte begin decem-

ber 2017: ‘Tekort aan technici brengt 

energiedoelstellingen in gevaar’. Het 

aantal vacatures voor technische banen 

blijft namelijk oplopen en er wordt te 

weinig technisch personeel opgeleid 

om de plekken op te vullen. Belan-

genorganisaties uit de energiesector 

waarschuwen dat dit probleem de ener-

gietransitie onder druk zet. Er ontstaan 

in de installatiebranche jaarlijks 20.000 

vacatures ‘die nauwelijks in te vullen 

zijn’. Daarbij komt dan nog dat er in de 

bouw- en infrastructuur komende jaren 

40.000 nieuwe mensen nodig zijn. En 

in de technologische industrie en bij 

middelgrote en kleine metaalbedrijven 

loopt het personeelstekort tot 2030 op 

tot 120.000 mensen.

Dat maakt het moeilijker om de klimaat-

doelstellingen van Parijs te halen, stellen 

de belangenverenigingen. Volgens die 

afspraken moeten bijvoorbeeld alle 

gebouwen in 2050 goed geïsoleerd zijn 

en minder afhankelijk zijn van aardgas. 

Dat komt neer op het aanpassen van 

zo’n 1.000 gebouwen per dag. De sector 

vreest dat daarvoor te weinig personeel 

zal zijn. Een van de redenen daarvoor 

is een dreigend tekort aan docenten 

bij technische opleidingen door de 

pensionering van babyboomers en veel 

uitstroom. Professionals met ervaring 

moeten hun praktijkkennis overbrengen 

op een nieuwe generatie vakmensen, 

leerlingen van het vmbo en mbo.

Meer jongeren enthousiast maken 

voor de maritieme sector

Het Maritiem Museum Rotterdam zet 

de Offshore Experience in om tech-

niekeducatie te ontwikkelen en aan te 

bieden. Hiertoe startte het museum in 

2017 jaar een samenwerkingsverband 

met de Stichting Verolme Trust die er 

op is gericht zo’n 10.000 leerlingen van 

het basisonderwijs, vmbo en technasia 

uit de regio Rotterdam enthousiast te 

maken voor een technische studie en 

baan in de maritieme sector.

Voor de Stichting Verolme Trust ligt de 

betekenis van de bijzondere samenwer-

king in het verlengde van het gedachte-

goed van Cornelis Verolme (1900-1981), 

die scheepsbouwer, ondernemer en 

innovator pur sang was. Vanuit zijn 

gedachtengoed ondersteunt de Stich-

ting innovatieve, duurzame projecten 

op het gebied van scheepsbouw en 

scheepvaart. Met deze samenwerking 

wil zij jongeren stimuleren te kiezen 

voor een carrière in de maritieme 

industrie, want zij zijn de toekomst. Frits 

Loomeijer, algemeen directeur Maritiem 

Museum: ‘Het is onze missie om onze 

bezoekers, jong en oud, duidelijk te 

maken hoe de maritieme wereld hun 

dagelijks leven in hoge mate bepaalt. 

Wij willen leerlingen van basis- tot 

academisch niveau, voor een belangrijk 

deel jonge Rotterdammers, enthousi-

asmeren voor de maritieme wereld en 

voor de haven(stad) waarin zij wonen, 

leren en wellicht gaan werken.’

In nauwe samenwerking met het 

onderwijs worden interactieve lespro-

gramma’s ontwikkeld over techniek, 

innovatie en scheepsbouw. Leerlingen 

van de groepen 7 en 8 van het basison-

derwijs, vmbo en technasia bezoeken 

de tentoonstelling in het Maritiem 

Museum en volgen daarna een ont-

werpworkshop door Mad Science in het 

technieklokaal in de ‘Geertruida’, een 

van de museumschepen in de Leuve-

haven. 

Aansluitend bezoeken de leerlingen 

een maritiem bedrijf in de Rotterdamse 

haven waar ze een uniek kijkje krijgen 

in de hightech maritieme wereld van 

vandaag en de innovaties van morgen. 

Technasia-leerlingen doen mee aan 

een pitch van een innovatief technisch 

ontwerp dat ze zelf bedenken en maken. 

Het beste ontwerp wordt beloond Offshore Experience als basis voor succesvolle samenwerking 

met basisonderwijs, vmbo en maritieme industrie

Ron Brand

Nederland speelt op allerlei terreinen van de maritieme industrie wereldwijd een grote rol: of het nu gaat om het bouwen en plaatsen van 

boorplatforms op zee, het uitbaggeren van een haven of het winnen van energie door windmolenparken. Allemaal zaken die we vangen 

onder de koepelterm ‘offshore’. Maar als je aan een willekeurige Nederlander vraagt of hij iets kan vertellen over offshore, is het antwoord 

meestal ‘iets met olie’ of ‘op zee’. Dat er meer bij komt kijken en dat techniek een centrale plaats in de wereld van de offshore inneemt, heeft 

het Maritiem Museum Rotterdam al vroeg onderkend. Eind 2016 opende de ‘Offshore Experience’, een buitenproportioneel project waar-

voor het museum samenwerking zocht en vond bij maritieme bedrijven, de onderwijssector, fondsen en sponsors. Het resultaat is een 

beleving, waarin museumbezoekers letterlijk een andere wereld betreden en waarin zij zichzelf kunnen testen op hun geschiktheid als 

werknemer in de dynamische bedrijfstak van de offshore. Daarnaast kunnen maritieme bedrijven de tentoonstelling gebruiken om aan hun 

relaties en partners te laten zien wat voor werkzaamheden zij verrichten.1 Het zeer succesvolle project trok in een jaar tijd al meer dan 

200.000 bezoekers en won verschillende prijzen op het gebied van ontwerp en sponsoring.

Leerlingen met veilig-

heidshelmen en hesjes 

aan in de Offshore 

Experience. 

Foto Marco de Swart.

Maritiem Museum 

Rotterdam verlegt koers 

naar techniekeducatie

Leerlingen krijgen uitleg tijdens een bliksemstage bij 

een technisch bedrijf via JINC. Foto Marco de Swart.

Leerlingen tijdens een 

ontwerpworkshop 

van Mad Science. Foto 

Guus Schoonewille.

voor het museum samenwerking zocht en vond bij maritieme bedrijven, de onderwijssector, fondsen en sponsors. Het resultaat is een 

beleving, waarin museumbezoekers letterlijk een andere wereld betreden en waarin zij zichzelf kunnen testen op hun geschiktheid als 

werknemer in de dynamische bedrijfstak van de offshore. Daarnaast kunnen maritieme bedrijven de tentoonstelling gebruiken om aan hun 

relaties en partners te laten zien wat voor werkzaamheden zij verrichten.1 Het zeer succesvolle project trok in een jaar tijd al meer dan 

200.000 bezoekers en won verschillende prijzen op het gebied van ontwerp en sponsoring.
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‘Ik heb het leven gehad van een VOC-er’
WO 2-veteraan Ted Luxemburg 100 jaar

Tekst: LTZ 2OC (SD) Joost Margés - Foto’s: SGT Jan Dijkstra

Oud-marineman Ted Luxemburg is op 6 mei 100 jaar geworden. Dat zag hij mogelijk niet aanko-

men toen er op 4 februari 1942 twee Japanse bommen insloegen op het dek van USS ‘Marble-

head’, waarop hij geplaatst was. Luxemburg overleefde deze aanval en ook andere hachelijke 

momenten. Na de oorlog ging hij weer in zaken, net als voor 1941. ‘Ik heb het leven gehad van een 

VOC-er; als koopman en marineman’, zo blikt hij terug. De bijna 100-jarige vertelt.

Soldaatje spelen
In 1937, ging Luxemburg aan het werk 
voor Tels & Co-handelsonderneming, in 
Amsterdam. Dankzij deze firma kwam 
hij in Osaka terecht, in Japan. ‘Hier 
werkte ik op een inkoopkantoor dat ‘1 
 gulden’-producten voor de HEMA kocht. 

Het was mijn taak om de goederen voor 
vertrek in de haven te checken. In 1940 
zou ik teruggaan naar Nederland, maar 
door de oorlog in Europa werd het Bata-
via in Nederlands-Indië en later Padang 
op Sumatra.’
Hier aangekomen, sloot de jonge zaken-

man zich al snel aan bij de Paraatheids-
bezetting. ‘Dat hield in dat we in de 
weekenden ‘soldaatje speelden’. Vanaf 
1 juli 1941 kwam ik vervolgens écht in 
dienst, als matroos-schrijver, te Gubeng.’

Vechten voor dit soort mensen?
Luxemburg genoot als matroos niet 
veel aanzien, herinnert hij zich. ‘Ik 
ging een keer naast een Westerse 
dame zitten in de tram, in Soerabaja. 
Zij stond meteen op en ging ergens 
anders zitten. Toen dacht ik ook nog: 
‘Moet ik nou gaan vechten voor dit 
soort mensen?’. Later veranderden de 
blikken wel, toen ik aspirant reserve- 
officier (ARO, van Speciale Diensten) 
werd. Toen was ik plotseling ‘the blue 

eyed boy’! Ik kon officier worden, nadat 
de marine doorkreeg dat ik gymnasium 
had gedaan en goed Engels, Duits, 
Russisch en Maleis sprak.’
Dit maakte Luxemburg zeer geschikt 
als liaison- en verbindingsofficier. En zo 
geschiedde. ‘Op 3 februari 1942 moest 
ik, inmiddels LTZ 3, mij melden op de 
marinebasis in Tjilatjap. Samen met 
andere ‘verse krachten’ voeren we met 
een motorjacht naar de strike fleet van 
schout-bij-nacht Karel Doorman. We 
kregen de vraag wie er aan boord van 

welk schip wilde varen. Bij de Ameri-
kaanse lichte kruiser USS ‘Marblehead’ 
stak ik mijn vinger op.’

50 doden, 84 gewonden
Veel tijd had Luxemburg niet om in te 
slingeren. De volgende dag werd het 
schip in de Straat van Makassar door 
40 Japanse vliegtuigen aangevallen. ‘Ik 
bevond mij op de brug. Een near miss 
zorgde eerst voor een enorme douche 
over ons heen. Daarna volgden twee 
treffers. Ik schrok me rot en poepte 
bijna in mijn broek! De Amerikanen 
bleven eigenlijk opvallend rustig. Uitein-
delijk vielen er 50 doden en raakten 84 
mensen gewond. Het schip was zwaar 
beschadigd en had een kapotte stuur-
inrichting. Dus voeren we terug naar 
Tjilatjap, zo goed en kwaad als dat ging, 
sturend met de motoren. Hartstikke 
gevaarlijk, want overal lagen mijnen! 
Eenmaal terug in de haven, ging er luid 
gejuich op vanaf de andere schepen, 
omdat we het gered hadden. Mooi!’

Aanvaring met ‘De Ruyter’
‘Ik meldde mij vervolgens eerst maar bij 
Hr.Ms. ‘De Ruyter’. Ik had niets meer, 
ook mijn sabel was verloren gegaan 
tijdens het bombardement. Met nieuwe 
kleding kwam ik vervolgens op 13 febru-
ari op de Amerikaanse torpedoboot USS 
‘Whipple’ terecht. Ik moest er niet aan 
denken dat die getroffen zou worden en 
de lucht in zou gaan! Dat gebeurde niet, 
maar vlak voor de Slag in de Javazee 
raakte het schip wel beschadigd. Om in 
het geheim te kunnen tanken, voeren 
we in het donker een baai binnen en 
kwamen daar met Hr.Ms. ‘De Ruyter’ in 
aanvaring. Wij moesten dus voor repa-
ratie terug naar Tjilatjap en misten zo de 
grote zeeslag.’

Zelf torpederen
Pas na die noodlottige confrontatie in 
de Javazee kwam de ‘Whipple’ weer 

LTZ 2 b.d. Ted Luxemburg heeft op 6 mei de 
leeftijd van 100 jaar bereikt.

‘Later veranderden de blikken wel, toen ik 
aspirant reserveofficier werd; toen was ik 
plotseling ‘the blue eyed boy’.’

‘Uiteindelijk vielen er 50 doden en raakten 
84 mensen gewond.’

‘Daarna volgden twee 
treffers; ik schrok me rot 
en poepte bijna in mijn 
broek.’

Foto van Ted Luxemburg uit zijn jonge jaren in 
Mantsjoerije.

Geniet ook van de prachtige
zeeschilderkunst

De middenpagina’s (spread) geven u een prachtig beeld van wat de 

zeeschilders u te bieden hebben. Als enig tijdschrift houden we deze 

kunstuiting in ere.

U krijgt een schat aan informatie op 
scheepvaartgebied
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Geschilderd door

Jan de Quelery

Juni 1667. De rivier de Medway in het graafschap 
Kent, Engeland. Mariniers van een Nederlands 
smaldeel roeien naar de wal om de kanonnen van 
het kasteel Upnor uit te schakelen, die hen hinderen 
bij het verder opvaren van de rivier naar Engelands 
belangrijke marinehaven Chatham. De afl oop 
is bekend, ook dit onderdeel van de Tocht naar 
Chatham is een volledig succes; de bezetting van het 
kasteel slaat op de vlucht, de belangrijkste schepen 
van de Britse vloot worden in brand gestoken en het 
kroonjuweel, de naar de Engelse koning genoemde 
‘Royal Charles’, wordt in triomf meegesleept naar 
de republiek. Doel van deze actie, door de Britse 
historicus C. R. Boxer omschreven als een van de 
smadelijkste nederlagen van de Britten ooit, was het 
sluiten van voordelige vrede en die werd dan ook nog 
datzelfde jaar in Breda gesloten.
  
Het schilderij op groot formaat, 1,50 bij 2,20 meter, 
van de aanval op het kasteel Upnor van de Vlissingse 
zeeschilder, werd eerder al getoond bij een recensie 
van zijn boek ‘Cannons and Sail’ in het Wimpel-
nummer van februari van dit jaar. Maar het formaat 
van deze afbeelding was te klein om dit belangrijke 
werk met zijn talloze exact uitgewerkte details 
volledig tot zijn recht te laten komen. Met deze 
middenpagina zal dat zeker lukken.   � 

De Tocht naar Chatham

Voor het lidmaatschap en meer informatie bezoek de website:

www.deblauwewimpel.info
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