In memoriam
Klaas Bijl
21 mei 1944 – 14 oktober 2020

Op 14 oktober van dit jaar overleed Klaas toch nog vrij onverwacht na een slopende ziekte. Klaas
heeft van 2005 tot 2019 deel uitgemaakt van het bestuur en was daarbij voornamelijk belast met de
acquisitie van advertenties voor het verenigingsblad Ankerpark.
Het was in 1960 dat we voor het eerst kennis maakten met elkaar en wel tijdens de eerste klas (AM1)
van de basisopleiding voor scheepswerktuigkundigen op de zeevaartschool aan het Ankerpark te Den
Helder. We hebben beiden die opleiding met goed gevolg afgerond in 1962 en gingen aan het werk bij
de Stoomvaart Maatschappij Nederland, ook wel de herenmaatschappij genoemd.
In augustus van dat jaar begon onze walstage bij de SMN en ca. 3 maanden later monsterde Klaas
aan op zijn eerste schip, de ‘Neder Ebro’.
Tijdens die stageperiode vonden we vlug, veilig en voordelig, onderdak bij mijn oudtante Bets, Korte
Nieuwedijk 31 te Amsterdam, dicht bij het centraal station, het stadscentrum en het Oostelijk viaduct
vanwaar de bootverbinding met de Javakade werd onderhouden.
Voor het diploma B2 hebben we in 1972 beiden de opleiding voor scheepswerktuigkundigen aan de
Schipluidenlaan te Amsterdam gevolgd; dagelijks met de auto heen en weer.
Klaas heeft zijn loopbaan bij de SMN/NSU/Nedlloyd/Royal P&O-Nedlloyd in 2001 als
hoofdwerktuigkundige afgesloten om samen met zijn Erika te genieten van een welverdiend pensioen.
Samen met een aantal ex-koopvaardijers heeft Klaas verder met succes geholpen om de vloot van het
reddingmuseum gaande te houden totdat hij door omstandigheden de overstap naar de Stichtingen
Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers 1923 en De Zeemanspot maakte. In dit verband
hebben we vele leuke momenten met elkaar meegemaakt. Het plezier dat we hieraan met z’n allen
hebben beleefd zullen we nooit meer vergeten. En datzelfde geldt voor de periode dat Klaas deel
uitmaakte van het bestuur van de Reünistenvereniging Zeevaartschool Den Helder.
Klaas leeft in onze gedachten voort en we wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en verdere
familie sterkte met het verwerken van het verlies.
Ruud Kwast

