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Lelijke eendje wordt
een zwaan
Van onze verslaggever
Heldhafti ge zeesla gen heeft ze
nooit gekend. Maar Zij ner Ma -
jesteits schroefstoomschip Bo-
nai re bevocht wel namens het
konink rijk van Wil lem III de Vene-
zolaanse pi raten in het Caraï-
bisch Gebied.

Wie het honderdveer tig jaar
oude nautisch monument in het
his tori sche droog dok van de
voor mali ge Rijks werf Willems-
oord in Den Hel der ziet liggen,
kan de beel den er moeiteloos bij
bedenken.

Lelijk eendje

Het ver haal van de Bonai re is
fei telijk het ver haal van het lelij ke
eend je dat een prachti ge zwaan
blijkt. Twintig jaar geleden werd
ze vanuit Delfzijl over de Wad -
denzee naar de haven van Den
Helder gesleept: een ver waar-
loosd, lekkend wrak. ,,Het was
nog een won der dat ze onder-
weg niet zonk'', zegt Ben Mooi -
man. De oud-di recteur van de
Rijkswerf, die eerder het 19e-
eeuw se ram schip Schor pi oen als museum naar de
mari nestad haal de, zag desondanks de histori sche
waarde van de Bonai re.

Lange tijd leek hij de eni ge. Op geen enkele manier
viel in dit drij vende studentenlogement van de Delf-
zijl se zeevaartschool Abel Tas man een monumentaal
oor logsschip te her kennen. Maar Mooi man hield vol.
Met suc ces. ,,Ik kan niet tegen mijn ver lies'', lacht hij.

Uniek

De Bonai re belandde in Den Helder in het in 1822
gegraven droogdok op Willemsoord. De le lij ke op-
bouw van het schip werd gesloopt, de romp geres-
taureerd. Die rompconstruc tie is uniek in de wereld.
Het is een schip met ij zeren spanten, gietij zeren be-
plating - pudd le-ijzer - en daar tegenaan, onder en
boven de water lijn, teakhouten planken. ,,Dit is het
oud ste in Nederland gebouwde oorlogsschip in ons
land. En een van de zeven laatste schroefstoomsche -
pen ter wereld.’’

Samen met Hans Kousbroek, Willem Geij tenbeek en
projectleider Harry de Leeuw vormt Mooi man het
bestuur van de stichting Bonai re. Dankzij financiële
steun van de gemeente Den Hel der, provincie, Wad-
denfonds, Prins Bernhard Cul tuur fonds en het
Dorus Rijkersfonds kreeg de Bonai re zijn oude luister
terug.

De Bonaire in
volle oude glorie
in het bijna 200
jaar oude
droogdok.


