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an de reüniecommissie kreeg ik het verzoek om
een voor- woord te schrijven in dit jubileum-
blad van de 6e reünie van de Vereniging
Maarten Tromp. Aan dat verzoek voldoe ik
graag. Zoals U weet is de doelstelling van de

Vereniging Maarten Tromp: Het onderhouden en bevorderen
van vriendschappelijke contacten door middel van
ledenbijeenkomsten en openbare reünies. Met o.a. het
organiseren van deze 6e reünie geven we wederom invulling
aan die doelstelling.
De School voor Scheepswerktuigkundigen te Brielle werd
opgericht op 1 september 1920. Het heeft tot 30 januari 1981
moeten duren voordat er een vereniging van oud-leerlingen
en -leraren van de School voor Scheepswerktuigkundigen te
Brielle werd opgericht. Na die eerste mooie reünie op 14
oktober 1979 en tegen het 60 jarig bestaan van onze school,
is het idee geboren om een vereniging van oud-leerlingen op
te richten. De initiatiefnemer tot de eerste reünie en tot de
oprichting van de vereniging was destijds Hadde Verhoeff.
Samen met Jan van Buren, Arie Oprel, Kobus Kroon en Art
van Adrichem als oud-leerlingen en de heren J.Torreman,
J.v/d Blom en H.den Bakker van de school, werden de eerste
en de tweede reünie georganiseerd. Uit een vooraf enquête
bleek al dat er veel belangstelling was voor het oprichten
van een vereniging en tevens boden zich 18 gegadigden aan
voor een bestuursfunctie daarin. De vereniging werd
Maarten Tromp genoemd. Het eerste bestuur bestond uit de
heren: C.Tol (voorzitter), H.C.den Ouden (vice - voorzitter)
A.J.Biesheuvel (secretaris) H.Verhoeff (penningmeester),
redactie W.van Balen en A.Quak en leden J.Torreman,
W.C.Poortvliet en J.C.de Valois. De eerste Trompetter
verscheen in juni 1981. In het begin telde men 105 leden en
niet veel later groeide dit al snel naar een ledenaantal van
rond de 200 of iets meer. Nu anno mei 2004 tellen we 174
leden. Omdat de opleiding voor scheepswerktuigkundigen
rond 1990 uit Brielle verdween, neemt ook het aantal oud-
leerlingen niet meer toe. Wij waarderen het dat onze leden
de vereniging lange jaren trouw blijven. Het verlies aan
leden is voornamelijk het gevolg van overlijden. Vele jaren
hebben diverse activiteiten commissies, met o.a. Piet
Stougje en Adrie de Vries, gezorgd voor nieuwjaarsrecepties,
een voorjaarsexcursie en een najaarsexcursie. Het was geen
probleem om een bus met 50 dames en heren te vullen. Er
werden velen interessante musea en fabrieken bezocht tot
zelfs in België toe. Ik herinner mij nog al te goed een bezoek
aan General Motors in Antwerpen, waar wij, als techneuten,
met verbazing hebben gekeken naar robots die de
componenten voor een auto in elkaar zetten, maar ook het
Textiel Museum, Panorama Mesdag en vele andere
interessante bezienswaardigheden waren voor mij de oorzaak
dat ik meer belangstelling kreeg voor musea in het algemeen.
Boottochten hebben we ook gemaakt. De laatste boottocht,
van Spijkenisse naar Alphen a/d Rijn v.v., mistte ik, als
voorzitter, de boot doordat ik mij had vergist in de vertrektijd.
Ik heb de boot nog wel ingehaald en we konden nog mee
terug varen. Helaas, leeftijd en het wegvallen van leden door

MAARTEN TROMP

overlijden, ziekte of ouderdom begonnen  een rol te spelen en
het aantal deelnemers voor excursies per bus werd te klein en
dus met onze beperkte financiële middelen te duur voor onze
vereniging. Er werd een nieuwe formule voor ledenbijeen-
komsten gevonden door het bezoeken aan musea en industrie
binnen een straal van 30 km van Brielle met eigen vervoer.
Ik denk daarbij o.a. aan bezoeken van musea in Zwartewaal,
Middelharnis, Expo Haringvliet, Tuinderij Vers, de Betuweroute
en recentelijk een prachtige excursie naar de Maasvlakte
Centrale. Opvallend is de gemiddelde leeftijd van onze leden.
Weinig echte jongeren, veel werkend in het midden van hun
werkzame leven en velen reeds met pensioen. Om te trachten
jongeren te interesseren tot een lidmaatschap van onze vereni-
ging hebben we deze in 1997 opengesteld voor oud-leerlingen
en leraren van Brielse afdeling van het Scheepvaart- en
Transport College Rotterdam. Een klein aantal werden lid
maar jammer genoeg is de belangstelling nog steeds niet erg
groot. Misschien veroorzaakt door het leeftijdsverschil of het
verschil in opleidingscultuur. Toch hopen we in de nabije
toekomst op nieuwe leden en zelfs bestuursleden vanuit de
oud-leerlingen van het Scheepvaart- en Transport College. In
2001 werd de Vereniging Maarten Tromp in de gelegenheid
gesteld om met onze Trompetter deel te nemen aan de
Stichting VOMO, Verenigingsbladen Oud-studenten Maritiem
Onderwijs, waarmee we de oude Trompetter konden veranderen
in een prachtig verenigingsorgaan. Onze vereniging heeft nog
leden die voor of  in de 2e wereldoorlog hebben gevaren,
sommigen met heldhaftige en/of  dramatische ervaringen.
Velen van ons hebben de mooie na-oorlogse koopvaardij jaren
meegemaakt met vele kleurrijke rederijen, schepen en
voortstuwingsinstallaties. Op de hand manoeuvreren met
instructies van de telegraaf, met stoommachines, stoom-
turbines of de langzaam lopende dieselmotor. Met laden en
lossen door middel van laadbomen en drie eieren per week.
Mooie tijden waren dat. De tijden zijn veranderd en zo ook de
Nederlandse Koopvaardij. Met een groot tekort aan
Nederlandse koopvaardij officieren moeten we met lede ogen
aanzien, hoe schepen onder Nederlandse vlag worden bemand
met bij voorkeur officieren en bemanningen uit goedkope
lonen landen. Op onze 6e reünie hopen we klasgenoten en
andere bekenden weer eens te ontmoeten waarbij ongetwijfeld
de verhalen over onze koopvaardijperiode een belangrijk
gespreksonderwerp zullen vormen. Tot slot maak ik gebruik
van deze gelegenheid om namens mijzelf en alle reünie-
deelnemers, de reüniecommissie, bestaande uit Ab Poldervaart,
Jan van Buren, Arno Jansen, Jan Maarleveld Dirk de Reus en
Hadde Verhoeff hartelijk te bedanken voor de organisatie van
deze reünie.
Namens de reüniecommissie, het bestuur en mijzelf wordt U
veel lees- en kijkplezier in dit jubileumblad en een heel
plezierige reünie toegewenst.

Wout Krispijn
Voorzitter
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