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Z
e begon als een van de
weinige vrouwelijke
leerlingen tussen alle
mannelijke. In haar klas
zaten er dat jaar toch

tien, van wie er negen doorge-
stroomd zijn, terwijl het er
slechts drie waren het jaar er-
voor. De studie duurt vier jaar en
werd door Dorothea binnen de
tijd afgerond als Maritiem Offi-
cier, wat een prestatie is voor een
Antilliaanse én vrouw, gezien
het feit dat zelfs de Nederlanders
er langer over doen. Als Mari-
tiem Officier (Maroff) ben je zo-
wel stuurman als machinist en
functioneer je zelfstandig aan
boord van zeeschepen, met de
verantwoordelijkheid dat het
schip met zijn lading en beman-
ning veilig en snel op de plaats
van bestemming komt. Op mo-
derne schepen wordt alles door
de Maroff geregeld, die de ma-
chinekamer vanaf de brug be-
heerst. Daarbij ook het uitzetten
van de koers en contact houden
met de wal en andere schepen.

Aan een opleiding aan een
van de Nederlandse Hoge Zee-
vaartscholen in Rotterdam, Vlis-
singen of op Terschelling, gaat
een havo-studie vooraf, met wis-
kunde B en natuurkunde in het
pakket, een geneeskundige ver-
klaring en tevens een flinke por-

tie doorzettingsvermogen. De
eerste twee studiejaren zijn the-
orie, terwijl het derde en vierde
leerjaar half theorie en half prak-
tijk zijn. Theorie behelst maritie-
me vaardigheden, zoals een
koers uitzetten en reparaties aan
de motoren uitvoeren. Praktijk
houdt in dat de student voor sta-
ge zo’n 150 tot 180 dagen (vijf
maanden) aan boord is van zee-
schepen, waarbij zelf een rederij
is uitgezocht en alles wat geleerd
is nu ook in praktijk gebracht
wordt. De stagiair draait volledig
mee op de brug, aan dek en in de
machinekamer, met de hulp van
de officieren die aan boord zijn.
De leerling is betrokken bij navi-
gatie, voortstuwing, ladingsbe-
handeling en het onderhoud van
het schip. Naast de praktische
werkzaamheden wordt er ge-
werkt aan de stageopdracht.

Dat praktijk anders is dan the-
orie, behoeft geen betoog. ,,In
het echt is het veel mooier”, zegt
Dorothea, ,,want je leert het wel
op papier, maar het is toch an-
ders.” Het eerste stageschip
waar ze ‘echt’ op ging varen, was
een containerschip van de P&O
Neddlloydlijn, de Rotterdam. De
volgende ervaring was op het
containerschip de Europa, een
speciaal en apart soort schip, een
zogenoemd tandenborsteltype

met zijn stalen geleiders, waar
de containers in geschoven wor-
den en niet meer vastgezet hoe-
ven te worden, waardoor het la-
den sneller gaat.

Na het afstuderen volgde een
sollicitatie bij Rederij Wagen-
borg, die een ander soort vracht-
schepen heeft, die alles behalve
passagiers, olie of vloeistoffen
kunnen vervoeren. Er worden
allerlei soorten ladingen ver-
voerd als papier en bulk, auto’s,
containers, zware ladingen,
soms glas, kranen en windmo-

lens. De vracht die in het ruim
en soms ook aan dek wordt ver-
voerd, valt helemaal onder de
verantwoordelijkheid van de
tweede stuurman.

Dorothea werd aangenomen
en haar allereerste reis geschied-
de in de functie van tweede ma-
chinist, in de machinekamer,
waar de machinekamerappara-
tuur uit elkaar wordt gehaald.
De taak van de tweede machinist
is onderhoud aan de machines
en alles wat niet goed loopt weer
normaal te laten werken.

Elvira Dorothea, 
De 34-jarige Elvira Maria Dorothea heeft 10 jaar in de
scheepvaart gewerkt. Op Curaçao groeide ze tot haar
achtste jaar op in de wijk Seru Fortuna, doorliep tijdens
een turbulente jeugd eerst onder andere het Franciscus
College en maakte het havo af van het Maria Immaculata
Lyceum (MIL), toen ze op 19-jarige leeftijd naar Nederland
vertrok voor studie aan het Maritiem Instituut Willem
Barentsz (Hoge Zeevaartschool) op het eiland Terschelling
in Nederland. 

Door Solange Hendrikse

Enkele schepen van Rederij Wagenborg
Shipping, waar Dorothea op gevaren heeft:
Hudsonborg. lengte (m): 113, breedte (m): 14,
diepgang (m): 6 (gt. 5700 ton). Moezelborg leng-
te (m): 135 , breedte (m): 16, diepgang (m): 7 (gt.
5700 ton). Nassauborg lengte (m): 174 , breedte
(m): 22, diepgang (m): 9 (gt. 19500 ton) Met kra-
nen. Rijnborg lengte (m): 176, breedte (m): 24,
diepgang (m): 7 (gt. 16506 ton). Oranjeborg
Maineborg met tandenborstelsysteem.

‘P&O Nedlloyd Europa’, container schip (gt. 48508 ton) van
het type tandenborstelschip, onder de Nederlandse vlag met
een lengte (m): 266,30, breedte (m): 32,30, diepgang (m):
12,50, snelheid (kn): 23,5.

‘P&O Nedlloyd Rotterdam’, container schip (gt. 80942 ton)
onder de Nederlandse vlag, met lengte (m): 299, breedte
(m): 42, diepgang (m): 11,50, snelheid (kn): 21,5. 

FOTO’S PRIVÉCOLLECTIE ELVIRA DOROTHEA  

Een A-type schip tijdens het lossen van bulkcargo.


