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De Sloep 1921- 1923
Naar herinneringen van Willem Torreman

e sloep werd verkregen van de
Marinewerf te Hellevoetsluis. In 1923
bezocht ik de machinistenschool te
Brielle. Volgens mij is deze school in

1920 gestart. De sloep werd dus in de periode
1921-1923 door de school verkregen. De foto
stamt ongeveer uit die tijd. Het was een stoom-
sloep met een klein Schots keteltje met één
vuurgang en werd met kolen gestookt.
De voortstuwing geschiedde via een kleine triple-
expansiemachine. Jaarlijks werd het keteltje op de
Marinewerf te Hellevoetsluis gekeurd. De
leerlingen van de machinistenschool maakten te
Brielle het keteltje gereed voor inspectie zoals het
schoonmaken van de vuurgang, vlampijpen en
vlamkast, ook werden de hand-inspectiedeksels
geopend. Een motorbootje sleepte de sloep daarna,
via het Voornse kanaal naar de Marinewerf te
Hellevoetsluis. Het voeden van het keteltje
geschiedde met behulp van een handpompje. In de
zijden van de sloep waren de zoetwatertanks

ingebouwd. Op de rivier werd als voedingwater
zoet buitenboordwater gebruikt, maar in de zoute
riviermondingen werd dat water betrokken uit de
tanks in de zijden van de sloep. De afgewerkte
stoom van het”triple-tje” werd nu naar de buiten-
lucht afgevoerd, maar dat kon ook  via de schoor-
steen worden gedaan, een soort aanjager dus,
waardoor de stoomproduktie werd opgevoerd. Het
sloepje had ligplaats aan het steiger van de Torpedo
aan de Lijnbaan. Eén keer per jaar sleepte het een
aantal aan elkaar gekoppelde, gepavoiseerde en
verlichte bootjes naar de Maas. Gedurende de
winter werd de sloep opgeborgen in een loods van
de Torpedo aan de kop van het Maarland. Aldaar
kreeg de sloep dan een onderhoudsbeurt van de
machinisten van de school. Het schilderwerk werd
door de schilders-leerlingen gedaan.
Van de acht personen die op de foto staan is alleen
de heer Subenitsky (met hoed) met zekerheid te
herkennen. De staande persoon op het voorschip
zou ik kunnen zijn, maar dat is niet zeker.
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