
Door Gornelius A. den Rooiien ln het vorige
decembernummer van ons blad werd de bewogen
historie van het'Collegie Zeemanshoop' verhaald. Het
inmiddels sinds 1972 Koninklijk College Zeemanshoop,
prijst zich gelukkig dat ze op 19 mei jl. haar 200-jarig
bestaan mocht beleven.

ln haar jubileu mlaar 2022 was de feestelijke bijeenkomst in
het Scheepvaartmuseum aan het Kattenburg in Amsterdam
niet de enige {estiviteit. Er is een kleine tentoonstelling
ingericht speciaal gewild aan dit {eit, er is druk gewerkt
aan de uitgave van een jubileumboek en het verschijnen
van een verhalenbundel over onze koopvaardij in de
Tweede Wereldoorlog. De schrijver van die bundel is de
gerenommeerde auteur Albert Kelder. Als afsluiting van dit
bijzondere jaar vond op 13 september jl. een vaartocht naar
Marken plaats met de raderboot Kapitein Anna voor leden
met partners en genodigden met als markante gebeurtenis
de presentatie van de verhalenbundelZee, Zout en
Torpedo's.

SNa$xemd wre€fsm
Aan de organisatie van het feest in het Scheepvaartmuseum
is veel voora{gegaan. Al in 2014 werd in de bestuurs-
vergaderingen serieus gesproken over een mogelijk
programma in het jubileum jaar 2022. "Wat, hoe en waar,
en wie nodigen wij uit?" "Mcet er een boek komen,
aansluitend op het in 1972 uitgegeven bescheiden
boekwerkje?" En zo waren er duizend vragen. Al naar
gelang de tijd voortschreed, werden de plannen concreter.
lnformatieve gesprekken met eigenaren van zalen en andere
etablissementen, kostenberekeningen, ideeen, het werd
allemaal uitgewerkt. Een lumineus idee was het organiseren
van de jubileumviering in het Scheepvaartmuseum. Destijds
was immers het College 66n van de initiatiefnemers tot de
oprichting van dit museum. En waar is een meer sfeervolle
plaats te vinden voor een maritieme bijeenkomst in het
Amsterdamse dan daar?

Spee*ane gemo&{g&em
De gesprekken met de directie o.l.v. (directeur) Ivlichael
Huijser van het museum waren positief. Twee zalen
stonden ons tot beschikking met een maximumcapaciteit
van 150 personen. Daarom moesten leden die wensten
te komen zich ook inschrijven en ook werd er rekening
gehouden met de speciale genodigden. Hiertoe behoorde
uiteraard ook H.K.H. Prinses Margriet als b,eschermvrouwe,
de burgemeester van Amsterdam en de Commissaris
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van de Koning. Het duurde lang voor wij de positieve

bevestiging van de Prinses ontvingen, maar, zi) kwaml Omdat
burgemeester Halsema in het buitenland verbleef, vaardigde

de stad locoburgemeester Touria IVeliani af. Uiteraard was de

Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland,
de heer Arthur van Dijk, ook aanwezig.

lleel werk \rerzet
Talloos waren de vergaderingen van het bestuur over dit
onderwerp om de vele hobbels weg te strijken en alles zo

glad mogelijk te laten verlopen. Wij hebben samen met

voorzitter Constant Herfst de contacten verzorgd met het

museum en als laatstgenoemde op zee was, viel onze

secretaris Bert van Leersum voor hem in. Er is heel veel werk

verzet. lVlenig uur bracht men achter de pc's door om de

organisatie op te staften. Tweede secretaris, Johan Karels

verzorgde de uitnodigingen en de bezoekerslijsten, en

penningmeester Daan Roest hield de financien in de gaten.

Bestuurslid Wim Grund, tevens huismeester en bibliothecaris,

zorgde voor de back-up. De laatste belangrijke bijeenkomst

vond plaats in het museum, een week voor de grote dag,

waarbij ook een aantal overheidsfunctionarissen aanwezig

was. Namens het Koninklijk Huis een priv6secretaris en

en kele bevei I i gers; voorts vertegenwoordi gers na mens

de provincie en de stad en natuurlijk ook die van het

Scheepvaartmuseum. Wij hebben namens Zeemanshoop

aan deze gesprekken deelgenomen en de vastgelegde

procedu res gei m plementeerd.

Ylekkeloos
Op de grote dag kon iedereen gelukkig gezond en wel

aanwezig zijn. Alleen het weer werkte niet echt mee.

Regenbuien en een stevige bries. Het programma verliep

die middag vlekkeloos. Als cadeau schonk het College het

forse bedrag van 25.000 euro aan het Seamen's Centre

Amsterdam, wat symbolisch door manager Jurriaan Blom

in ontvangst werd genomen. Prinses [V!argriet ontving uit
handen van de voorzitter het door Wim Grund geschreven

boek Oranje, Een Koninklijk Schip, met daarbij de iconische

Zeemanshoopvlag 'nummer '1 ' met verwijzing naar haar

voorvaderen, de koningen Willem ll en lll, die ook deze

nummervlag hadden toebedeeld gekregen bij hun

lidmaatschap. Het ms Oranie speelde een rol in het leven

van de Oranjes. Koningin Wilhelmina verrichtte de doop in

1938. Prins Bernhard nam het schip tijdens de proeftocht
over door de werfvlag te strijken en de maatschappijvlag

van de SMN in top te hijsen. Artistieke interieurs waren

in belangrijke mate aan thema's rond het Huis van Oranje

gewijd. Het 25-jarig huwelijksfeest van Koningin Juliana

Als eadeau sehonk het CoNlege
het forse bedrag van 25"000 euro
aan het Searnen's eentne
Amsterdarm.

en Prins Bernhard werd in 1962 groots aan boord van het

schip gevierd. Vijftig jaar geleden had Prinses lVargriet

voor het College haar ondersteuning als beschermvrouwe

op zich genomen, hetgeen nu met enkele woorden van

erkentelijkheid gememoreerd werd.

lMaar&ig em xrmemm0r&be,.
Vervolgens kwamen nog diverse sprekers aan het woord.

De voorzitter schetste de toekomstvisie voor het College.

lVarcel van den Broek hield namens Nautilus, de vakbond

voor maritieme professionals, een betoog over 75 iaar
vakbondshistorie. Ook legde hij een verbinding tussen het

sociale werk van het College en de zeeliedenbonden. Tim

Streefkerk, conservator van het museum, presenteerde zich

met een boeiend verhaal over de schipbreuk van de bark

Jan Hendrik op de St Paulusrots in 1845 waarbij het College

een positieve rol speelde in de nasleep daarvan. Na het

officiele deel bleven de bezoekers nog een uurtje na met

een gezellig samenzijn in de zaal van Van Heemskerck. Daar

mochten wij tenslotte een sympathieke felicitatiemail van

onze oud-administratrice, mevrouw G16 Greve, voorlezen,

waarin zij haar felicitaties en grote waardering voor het

College uitsprak. Al met al kan worden teruggezien op een

waardige en memorabele jubileumdag.

Cornelius A. den Rooijen is waarnemend vicevoorzitter van

Zeemanshoop en was ceremoniemeester van de dag.
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