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De tegenwoordig beschikbare software waarmee zwart-witfoto’s zo veel mogelijk van hun originele kleuren kunnen 
worden voorzien biedt ook mogelijkheden om aan beeldmateriaal uit het archief een nieuwe dimensie – en letterlijk 
‘kleur’ – te geven.  
 
RECREATIE EN CONVERSATIE 
Tussen het ‘rijze, rijze!!’ van de bootsman om 06.00 uur ’s ochtends en het ‘stilll!’ om 10.00 uur ’s avonds 
lieten de strakke Kweekschoolroosters weinig tijd voor ontspanning. Zo hadden de kwekelingen in de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw na de avondmaaltijd welgeteld vijf kwartier beschikbaar voor 
‘recreatie’, waarna de verplichte avondstudie nog wachtte. 

 
De foto stamt uit de periode 1910-1915, en is genomen in een in 1910 ingericht recreatiezaaltje dat diende 
ter vervanging van de recreatieruimte die tot dan toe onderdeel was van de eetzaal. Het nieuw ingerichte 
zaaltje bood slechts plaats aan zo’n 30 
kwekelingen en bleek al spoedig te klein. 
Daarop werd de ruimte aanzienlijk vergroot en 
opnieuw ingericht, en op 5 juli 1917 werd zij 
feestelijk heropend onder de naam ‘Reüniezaal’. 
Kwekelingen konden hier ter ontspanning lezen, 
schaken, dammen, kaarten, biljarten of met 
elkaar ‘converseren’.  
 
Dat ‘converseren’ kon vanaf 1932 overigens ook 
in de tot ‘Conversatiezaal’ omgedoopte 
voormalige ‘Museumzaal’. Deze rijk ingerichte 
ruimte – door de kwekelingen ook wel ‘kleine 
Reüniezaal’ genoemd – bevond zich aan de 
voorkant van het Kweekschoolgebouw, en bood  
tot in de jaren zestig een wijds uitzicht over de 
– toen nog drukke – activiteiten in de haven en de aan de noordkant van het IJ gelegen scheepswerven. 
Oud-kwekelingen uit die jaren verzuchten ook nu nog wel dat je vanuit die ‘kleine Reünie’ in ieder geval 
nog zag waaróm je ook alweer naar de Kweekschool was gegaan … 
 
In 1957 werd de Reüniezaal voorzien van een bescheiden kantine, waar de kwekelingen onder meer 
frisdranken, sigaretten en schrijfpapier konden verkrijgen. De entresol, die aanvankelijk dienstdeed als 
lees- en studieruimte, werd in 1971 ingericht als televisiezaal. Begin jaren zeventig kwam een ruimte in de 

Reüniezaal omstreeks 1928 

Recreatiezaaltje omstreeks 1915; originele foto: Stadsarchief Amsterdam 



kelder van de zeevaartschool aan de Foeliedwarsstraat beschikbaar, alwaar onder de naam ‘Beatkelder’ 
ook een recreatieruimte annex bar werd ingericht. 
 
Als onderdeel van de grootscheepse verbouwing van de Kweekschool verdween de Reüniezaal in 1983. 
Een nieuwe recreatieruimte werd ingericht in de voormalige grote slaapzaal op de tweede verdieping van 
het achtergebouw. De nieuwe ruimte verving niet alleen de Reüniezaal, maar vanaf 1985 ook de Beatkelder, 
en werd nu voorzien van een bar met een heuse biertap; in 1991 kreeg die bar de naam ‘The Seven Seas’. 
 
Bronnen: 
▪ N.D.B. Habermehl - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Hogere Zeevaartschool Amsterdam als 

instellingen voor beroepsonderwijs; in Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten 1785-1985, 
jubileumboek tweehonderd jaar Kweekschool voor de Zeevaart 

▪ Wereldwijd, Wereldwijs; jubileumboek Mare Liberum 1945-1995 
 

 

   

 


