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M aritieme interesse voor
Terschelling
Dat Ter

sehelling met name voo
r
maritiem geInteresseerden
menige
bezienswaardigheid zoa
l te bieden
heeft, bleek donderdag
en vrijdag
j.L Onder leiding van voo
rmalige
zeevaartschoolleraar Stepha
n Cross
kwam een groep cursisten
ult Mal
mö van de World Maritim
e Univer
sity naar ons eiland om
diverse
bezoeken af te leggen.

De heer Cross is niet alleen
11 jaren
lang leraar geweest op de zee
vaart
school Willem Barentsz, maa
r heeft
er ook zijn maritieme opleiding
geno
ten. Vorig jaar besloot hij in te
gaan
op een aanbieding uit het Zw
eedse
Malmo van de World Maritim
e Uni
versity (WMU) om daar lera
ar te
worden en verhuisde met zijn
gezin
daarheen.
De W.M.U. is een onderdeel,
een
project van de International Ma
ritime
Organization (I.M.O.), een mar
itie
me organisatie binnen de Ver. Nat
ies,
die wereldwijd een veiliger sch
eep
vaart en schonere oceanen
propa
geert. De W.M.U. werd gestich
t als
een internationaal trainingsc
entrum
voor hoger maritiem gescho
olden,
voornamelijk a&omstig uit ont
wikke
Iingslanden. De heer Cross noe
mt dit
een soort omgekeerd ontwikkeli
ngs
werk: vroeger stuurde men
experts
naar de derde-wereld-landen,
flu ko
men de mensen naar éen cen
traal
punt, de W.M.U. Sinds de opr
ichting
in 1983 kon het instituut men
sen uit
wel 100 verschillende landen beg
roe
ten en opleiden.

De leden van deze groep vol
gen in
Malmo één van de zeven cur
sussen,
en wel Maritieme Educatie
en Trai
ning (Nautische afdeling). Eén
van de
onderdelen is een zgn. ‘field-s
tudy’,
een soort excursie, die veelal
in Ne
derland wordt doorgebracht. Tijd
ens
deze trip bezocht men o.a. de ‘Pri
nses
Margriet’, het oefenschip in Am
ster
dam, dat na de totstandkoming
van
bet Maritieme Trainingscentr
um op
Terschelling zal worden ver
kocht en
verder het maritieme research
insti
tuut Marim te Wageningen, de
Mari
ne te Den Helder en als afsluiti
ng de
Zeevaartschool, de Brandaris
en bet
betonningsvaartuig ‘Terschelli
ng’ op
Terschelling.

Vrijdagmiddag 27 oktober reis
de deze
11 man grote groep uit Benin,
Sierra
Leone, Chili, Nigeria, Iran
(z.), Zuid
Jemen, Singapore, Kaapverdis
che ei
landen, Kongo en Ivoorkust
terug met
de ‘Friesland’, waarop ze ook
nog uit
gebreid rondgeleid werden
als afslui
ting van deze educatieve trip
.
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