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CHRISTIAAN VERVEER, ZEE-OFFICIER VAN FORMAAT

Wie de naam Christiaan Verveer uitspreekt, spreekt van één van ‘s lands meest van belang zijnde 
mensen op het terrein van de zeevaartkunde en techniek in 19e eeuw.
De op 14 januari 1801 te Rotterdam geboren Verveer wist het in 1817 voor elkaar te krijgen, dat hij 
op kosten van het Rijk tot de Artillerie en Genieschool te Delft werd toegelaten. Eén van de redenen 
daartoe was zijn bijdrage aan de Slag bij Algiers. Gedurende deze slag werd de vloot van de zoge
heten Barbarijse zeerovers vernietigd. De Koninklijk Marine maakte daarmee een einde aan die on
veiligheid, die reeds eeuwen een plaag vormde voor onze handel op de Levant.1

Reeds op jonge leeftijd bleek Verveer belangstelling te hebben voor stoommachines. Een in die tijd 
van ontluikende industrialisatie in Groot-Brittannië opmerkelijke belangstelling van een Nederlander. 
Zo woonde hij in Seraing - nabij de stad Luik -, als afgevaardigde van de Marine, een Stoomwerktuig- 
kundige oefening bij. In 1830 werd Verveer verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Marine 
(KIM) te Medemblik om hier wis- en zeevaartkunde te doceren. Zijn jaarwedde bedroeg ƒ 1.600,--.2

In 1834 werd Verveer benoemd tot commandant en instructeur van het instructievaartuig van het 
KIM, “De Urania”.3
“De Urania” lang toentertijd afgemeerd voor het KIM aan het schelpenpaadje, dat thans de Kielkade 
tot naam heeft. Met een zekere regelmaat leverde Verveer wetenschappelijke bijdragen op de gebie
den, die hij beoefende. Zo publiceerde hij regelmatig in het “Tijdschrift toegewijd aan het Zeewezen”.

Marine opleidingsvaartuig “De Urania” voor de haven van Medemblik 
(foto: Maritiem Historisch Instituut)
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Van dit tijdschrift was Verveer tevens redacteur. Verveer publiceerde een artikel met een voorstel om 
te komen tot technische verbetering van een stuk geschut en kwam ook met vernietigende kritiek op 
het werk van W. van Houten, het 1e boek, dat in ons land verscheen te Breda in 1830 betreffende 
stoommachines.4

De maand september van het jaar 1834 zou van bepalend belang zijn voor het verdere verloop van 
Verveers leven. Er rees toen een conflict met de commandant van het Koninklijk Instituut voor de 
Marine te Medemblik, Willem Kreekel. Kreekel verdiende ƒ 4.000,-- per jaar, ƒ 2.400,-- meer dan 
Verveer.5

Op last van Kreekel was er een vlot gemaakt om het stoten van “De Urania” tegen de wal van de 
Westerhaven, toen Westerdok genoemd, te voorkomen. Op 25 september 1834 bemerkte deze, dat 
in het vlot grote spijkers geslagen waren, om hieraan touwworsten te kunnen bevestigen.
Kreekel gelastte vervolgens een timmerman deze spijkers van het vlot te verwijderen. Gedurende 
deze activiteit bemerkte Verveer dit en gelastte hij de timmerman zijn werk te staken. Kreekel ge
bood hem daarop zijn arbeid voort te zetten, waarop een heftige woordenwisseling tussen de beide 
officieren volgde. Gedurende deze woordenwisseling zou Verveer zelfs gedreigd hebben Kreekel het 
hoofd in te slaan, als hij de moed zou hebben aan boord van “De Urania” te komen.6 
Verveer zette of gooide de timmerman vervolgens in hoogst eigen persoon van het vlot op de kade in 
de richting van Kreekel. Verveer gebood zijn matrozen de loopplank van het opleidingsvaartuig in te 
trekken, maar vanwege het enorme gewicht daarvan, slaagden de matrozen er niet in het hun gege
ven bevel uit te voeren.

Het bovenstaande voorval werd door Kreekel aan de directeur-generaal van de Marine gemeld. Deze 
stelde Verveer vervolgens op non-actief per 30 september 1834. Het Hoog Militair Gerechtshof te 
Utrecht veroordeelde Verveer tot betaling van de kosten vanwege “misdaad tegen de dienst en het 
beledigen van zijn meerdere”. Dit leverde hem tevens 3 maanden arrest op.7
Een verzoek om kwijtschelding leverde hem niets op en na zijn arrest te hebben volbracht, verzocht 
hij om verlof om voor particuliere zaken een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk te mogen brengen 
met behoud van zijn inkomen.8
Hier bestudeerde hij de machinale produktie van spijkers. Per 31 december 1838 werd de nog immer 
non-actieve Verveer eervol ontslagen uit het Korps van Zee-Officieren.

De fabriek van Christiaan Verveer te Amsterdam 
(foto: Gem. Archief Amsterdam)
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Het uitbreken van een conflict als hiervoor beschreven is niet vreemd, als we dit zien in het licht van 
de binnen het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik heersende sfeer, zoals deze werd be
schreven door de adelborst H.M. Jansen (die later vlootvoogd worden zou) in zijn Gedenkschriften: 
“Er heerste noch orde noch tucht. De officieren lagen onderling overhoop. De commandant Kreekel 
was een oud wijf, die zich meer met den timmerman dan met iets anders bemoeide”.9

Gevolg van dit conflict was voor het KIM te Medemblik, dat zij één van haar meest kundige en gelief
de docenten in Verveer verloor. Jansen schrijft letterlijk hierover: “Pilaar (de oprichter van Harddra- 
verijvereniging “Prins Hendrik”) en Verveer waren de een^0e officieren, waarvoor men eerbied had, 
dewijl zij beiden zeer goede les gaven en zeer flink waren”.

In de hierna volgende jaren opende Verveer de 1e fabriek in ons land, waar op machinale wijze spij
kers werden vervaardigd. Blijkbaar wist de man het nodige kapitaal daartoe bijeen te brengen. De 
machines in zijn fabriek bouwde hij naar tekeningen, die hij reeds maakte gedurende zijn verblijf in 
het Verenigd Koninkrijk. Materiaal en grondstoffen betrok Verveer van over de gehele aardkloot. De 
eerste, in ons land vervaardigde, rails voor de Spoorwegen, werden in zijn fabriek vervaardigd. Naast 
spijkers legde Verveer zich ook toe op het mechanisch vervaardigen van andere metalen voorwer
pen. Te denken valt aan tafelbestek.11

De spijkerfabriek groeide uit tot een machinefabriek, die in 1839 machines leverde voor de droogma
king van de Haarlemmermeer, de mechanisering van de plantages in Suriname etc. De Koning werd 
met ca. ƒ 100.000,-- aandeelhouders in zijn fabriek.12
In hetzelfde jaar toonde Verveer belangstelling voor de vervaardiging van stoomlocomotieven voor 
de Nederlandse Spoorwegmaatschappijen. Eind 1840 was de fa. Verveer en Co. De eerste fabriek in 
ons land, die in staat bleek stoomlocomotieven te leveren.13 
Dit vond dan ook plaats.
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In 1843, gedurende de economische crisis in de jaren 40 van de 19e eeuw. werd de fa. Verveer en 
Cie. geliquideerd. Hierbij verloren de Koning en andere financiers grote sommen geld. Tot het jaar 
van zijn overlijden heeft Verveer vervolgens gepoogd bijdragen te leveren aan landaanwinning om in 
zijn onderhoud te kunnen voorzien.
Hij leverde daadwerkelijk een bijdrage aan de inpoldering van de Haarlemmermeer en vroeg nog 
zelfs octrooi aan om de Wieringermeerte mogen inpolderen.14

Op 13 mei 1845 overleed te ‘s-Gravenhage Christiaan Verveer, na een leven vol van - van nationaal 
belang zijnde - bijdragen aan de industrialisatie van ons land.

W.G.S. Bornstein 
Jeruzalem, 21 juli 1996.
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