
Het is 11 april 1664. Gisteren ging het als een lopend vuurtje 
over de scheepswerf: Admiraal de Ruyter heeft de Engelsen 
in West Afrika verslagen en de factorijen heroverd. Jan Pie-
terszoon, scheepstimmerman, liet het nieuws een beetje aan 
zich voorbij gaan. Hij was met zijn gedachten bij zijn vrouw 
Neeltje, zwanger van hun derde kind. Het is niet makkelijk 
om zijn gezin te onderhouden. Zijn oudste is een zorgen-
kind. Veel ziek. Daarom is er eigenlijk maar één dag in de 
week waar hij echt naar uitkijkt: Bijltjesdag. 

Jan moet opschieten. Hij hoort de bengel, de oude scheeps-
bel, al luiden. Dat betekent dat de poort zo open gaat. Om 
werk te krijgen, moet je op tijd binnen zijn. Hij veegt met 
zijn mouw de pap van zijn mond en vertrekt. Van zijn huis op 
Wittenburg is het maar een paar minuten lopen naar ’s Lands 
Dok. 
Op bijltjesdag, de dag dat werklui hun geld krijgen, is het al-
tijd druk in de Grote Kattenburgerstraat. Kooplui proberen 
een plaatsje te bemachtigen om de werker, die vanmiddag 
zijn geld krijgt, van alles aan de man te brengen. 

Als Jan bij de poort aankomt maakt hij voor zichzelf de balans 
op. Hij heeft een goede week gedraaid. 34 stuivers verdien-
de hij met zijn timmerwerk aan De Zeven Provinciën, een 
machtig oorlogsschip dat de vloot van de Admiraliteit van 
Amsterdam gaat versterken. Hij vond ook nog 20 spijkers op 
laag water. Dat levert hem toch zeker een paar extra centen 
op. Als straks bij zonsondergang de bengel weer luidt, krijgt 
hij op de beurs zijn zak met centen. Dat gaat hij vieren met 
een flinke slok uit de kan. Hij kan haast niet wachten…

Zo zou het Marineterrein er in de toekomst uit kunnen zien

Het Marineterrein is een unieke plek 
waar geschiedenis is geschreven. In de 
Gouden Eeuw was het de meest inno-
vatieve scheepswerf van Europa, daar-
na speelde het terrein een belangrijke 
rol voor de Marine. Eeuwenlang was 
het terrein militair gebied en afgeslo-
ten voor het publiek. Wat zich daar 
afspeelde, bleef verborgen achter een 
dikke muur. Maar Defensie gaat het 
terrein grotendeels verlaten. Het Rijk 
en de gemeente Amsterdam gaan sa-
men het gebied een nieuwe openbare 
bestemming geven. Eind 2014 gaat de 
poort van het Marineterrein open. Bert 
Kwast, ministerie van Defensie: “Het 
zou mooi zijn als de ontwikkeling van 
het Marineterrein niet alleen innovatie 
en vernieuwing uitstraalt, maar ook iets 
laat zien van die geweldige historische 
traditie van dit terrein.”

Stap voor stap
De voorwerf, het deel van het Marine-
terrein bij het oude poortgebouw en het 
Scheepvaartmuseum, is als eerste open-
baar toegankelijk. Daarmee kunnen alle 
Amsterdammers de rijke geschiedenis 
van het terrein proeven en er genieten 
van de rust, de ruimte en het uitzicht over 
het water. 
Defensie gaat de komende jaren stap voor 
stap het terrein verlaten. De ontwikkeling 
van het terrein gaat geleidelijk. Zodra er 
panden leegkomen, gaan het Rijk en de 

gemeente samen op zoek naar nieuwe 
enthousiaste gebruikers, naar bedrijven 
en particulieren met goede ideeën die 
zich op het terrein willen vestigen. “Het 
Marineterrein is uniek. Het ligt prachtig. 
Het is dan ook fantastisch dat Amster-
dammers straks ook van dit mooie stukje 
Amsterdam kunnen meegenieten en dat 
de poort eindelijk open gaat” vindt wet-
houder Maarten van Poelgeest.

Reden voor vertrek
Defensie moet bezuinigen. Daarom heeft 
het ministerie besloten het Marineterrein 
te verlaten. Het terrein blijft voorlopig ei-
gendom van de staat. Het Rijk en de ge-
meente Amsterdam investeren allebei in 
eerste instantie zo’n 3,25 miljoen euro om 
de gebouwen en de openbare ruimte ge-
schikt te maken voor nieuwe functies. Pas 
als over 10 tot 15 jaar de eerste gebou-
wen gesloopt worden en er nieuwbouw 
komt, verandert de grond van eigenaar. 

Oase van rust
Het Marineterrein is een oase van rust. 
Een beschermde enclave in de drukke 
stad, waar wel altijd veel bedrijvigheid 
is geweest. Deze sfeer willen gemeente 
en Rijk behouden. Rust en ontmoeten 
gaan op het nieuwe Marineterrein dan 
ook hand in hand. Het wordt een ont-
moetingsplek voor Amsterdammers, die 
er kunnen genieten van het uitzicht over 
stad en water. Het wordt ook een plek 

Poort van Marineterrein gaat open
De toekomst van het Marineterrein

waar onderzoekers en ondernemers in 
alle rust kunnen samenwerken. 

Functies
'GP�PKGWYG�DTWI�XQQT�ƂGVUGTU�GP�XQGVICP-
gers gaat zorgen voor een goede verbin-
ding tussen het station, het Marineterrein 
en de Oostelijke eilanden. Het nu al groe-
ne gebied aan de zuidwestzijde van het 
Marineterrein krijgt een parkfunctie met 
een openbare haven. Er is plek voor cafés 
en restaurants. In het meer beschermde 
deel van het terrein wordt een innovatie-
ve werkplaats gecreëerd, waar bedrijven 
en wetenschappers samenwerken aan 
innovatieve oplossingen voor maatschap-
pelijke opgaven. Over 10 tot 15 jaar wor-

den in het oosten van het terrein panden 
vervangen door nieuwbouw. Hier is in de 
toekomst ruimte voor bedrijven, onder-
wijsvoorzieningen en woningen.

Geschiedenis
De geschiedenis van het terrein heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de ont-
wikkeling van de stad Amsterdam, maar 
ook in de vaderlandse geschiedenis. Het 
is de bedoeling dat deze historie op het 
terrein voelbaar blijft en toegankelijk is 
voor alle Nederlanders. Niet alleen in de 
monumentale gebouwen of in de grond, 
maar ook door activiteiten die op het ter-
rein gaan plaatsvinden.

Straks kan iedereen genieten van het uitzicht over de stad en het water

Marineterrein Courant  November 2013

4

Marineterrein Courant
November 2013

Hans Bartelsman vertelt over het Marine Etablissement Amsterdam pag. 2

“Als 18 jarig broekie liep 
ik hier voor het eerst 

door de poort”

’s Lands Dok: 

Werf voor machtige oorlogschepen

Het Marineterrein bestaat al 
meer dan 350 jaar. Het terrein 
ligt op het eiland Kattenburg 
dat in 1655 werd aangelegd 
om er een grote scheepswerf te 
huisvesten. “Het is historische 
grond” vertelt Willem Bijleveld, 
directeur van het Scheepvaart-
museum. “Hier bouwde de Ad-
miraliteit van Amsterdam, de 
voorloper van de Marine, grote 
oorlogsschepen om de VOC-
vloot mee te beschermen.“ 

Gouden eeuw
In de gouden eeuw was Am-
sterdam de grootste haven ter 
wereld. VOC-schepen voeren 
over de hele wereld om kruiden, 
specerijen en andere goederen 
naar Nederland te brengen. De 
vloot was groter dan die van alle 
andere Europese landen samen. 
Reizen over zee ging niet zonder 
slag of stoot. Daarom werden 
VOC-schepen beschermd tegen 
piraterij door de Admiraliteit van 
Amsterdam. Maar ook andere 
machten maakten het de vloot 
niet makkelijk. De Republiek der 
Nederlanden had een stevig 
JCPFGNUEQPƃKEV� OGV� 'PIGNCPF�
en raakte verzeild in maar liefst 
drie Engelse Zeeoorlogen. Na de 
eerste verloren zeeslag besefte 
de Republiek dat de Admiraliteit 
niet alleen de VOC-schepen van 
wapens moest voorzien, maar dat 
er behoefte was aan een profes-
sionele oorlogsvloot. Er werden 
meteen zestig oorlogsschepen 
besteld. Die werden gebouwd 
op een nieuwe werf op het eiland 
Kattenburg: ’s Lands Dok. Het 
werd de grootste en meest inno-
vatieve werf van het land en één 
van de grootste werkgevers van 
de stad. 

Het luyden der bel
Het poortgebouw met de 
oude toegangspoort is één 
van de weinige zeventiende-
eeuwse bouwwerken die op 
het Marineterrein zijn blijven 
staan. Honderden arbeiders, 
timmerlieden, mastenmakers, 
zagers en schilders liepen hier 
dagelijks onderdoor van of naar 
hun werk. Vroeger hing boven de 
poort een bel die aangaf dat de 
werkdag begon. Deze klok hangt 
nu in het Scheepvaartmuseum.

’s Lands Zeemagazijn
Wat ook nog herinnert aan de 
Gouden Eeuw is het Scheep-
vaartmuseum. Dit gebouw open-
de 1656 zijn deuren als ’s Lands 
Zeemagazijn, een centraal ge-
legen pakhuis dat de nieuwe 
oorlogsvloot snel moest kunnen 
bevoorraden. In het pakhuis la-
gen kanonnen, zeilen, vlaggen 
en scheepsuitrusting opgesla-
gen. Maar het gebouw was niet 
alleen voor de bevoorrading, het 
was ook bedoeld om te impone-
ren. Het moest de macht van de 
Admiraliteit tot uitdrukking bren-
gen. Daarom werd de in die tijd 
beroemde architect Daniel Stal-
paert gevraagd om het gebouw 
te ontwerpen, de man die ook 
het stadhuis ontwierp (nu Paleis 
op de Dam). 

Het einde van de werf
260 Jaar lang werden er op ’s 
Lands Dok oorlogsschepen ge-
bouwd, van de houten liniesche-
pen voor Michiel de Ruyter tot 
de pantserdekschepen van ko-
ningin Wilhelmina. Toch kwam 
er aan het bestaan van de werf 
een eind. In 1828 werd een dam 
tussen Amsterdam en het IJ aan-

gelegd, die bedoeld was om de 
stad te beschermen tegen de in-
vloeden van eb en vloed. Tussen 
de werf en de Zuiderzee lag nu 
de Oosterdokssluis. De nauwe 
sluisdoorgangen zorgden ervoor 
dat het dok moeilijk toegankelijk 
werd voor grotere schepen. De 
aanleg van het nieuwe treinsta-
tion voor het open havenfront 
met de spoorbaan over de Oos-
VGTFQMUFKLM� DGVGMGPFG� JGV� FGƂ-
nitieve einde. In 1915 sloot de 
werf haar poort. 

Geschiedenis
De scheepshellingen zijn in-
middels verdwenen, maar 
de herinnering aan ’s Lands 
Werf zou volgens Willem Bijle-
veld bewaard moeten blijven:  
“Michiel de Ruijter schreef ge-
schiedenis toen hij vanuit de werf 
grote zeeslagen leverde en de 
Nederlandse Republiek stevig 
heeft neergezet. Die geschiede-
nis zou je altijd willen voelen als 
je over het terrein loopt.”

‘s Lands Werf had zeven scheepshellingen waar houten oorlogsschepen werden gebouwd
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Werf voor machtige 
oorlogsschepen
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“Als 18 jarig broekie 
liep ik hier voor het 
eerst door de poort”

We staan bij de oude poort op de voorwerf als 
Hans zijn verhaal begint: “Kijk, hier liep ik op 6 
september 1976 als broekie van 18 lentes voor 
het eerst door de poort. En hier, bij de wacht-
commandant, moest ik me als matroos melden.” 
Nu - 37 jaar later - heeft Hans heel wat galons 
op zijn schouder en gaat hij bijna met Functio-
neel Leeftijdsontslag. We lopen langs het oude 
poortgebouw, een rijksmonument, waar vroeger 
de Admiraliteit van Amsterdam gehuisvest was. 
In de tijd dat hier de scheepswerf was, bevon-
den zich hier het spijkerhuis, het schrijvershuis 
en een zeilmakerij. Nu houden de Audiovisuele 
Dienst en de Marine er kantoor. “Kom, ik laat je 
zien waar de barak was waar ik sliep tijdens mijn 
opleiding.”

Als je met Hans Bartelsman, plaatsvervangend 
Commandant, over het Marineterrein loopt, dan krijg je 
een scheepslading aan mooie verhalen te horen. Dat is ook 
niet zo gek, want het Marine Etablissement Amsterdam 
loopt als een rode draad door de carrière van Bartelsman: 
“Deze plek voelt voor mij als thuis.”

De Gouden Bal
We lopen langs een sportveld waar fanatiek gevoetbald wordt. 
“Ik moet ineens denken aan de Dames Trimclub van Kattenburg.” 
vertelt Hans, “De buurvrouwen hadden geregeld dat ze hier eens 
per week konden hardlopen. Dat vonden ze geweldig, vooral ook 
QOFCV�\G�PC�CƃQQR�GGP�FTCPMLG�MQPFGP�FTKPMGP�KP�FG�)QWFGP�$CN��
FG�DCT�XQQT�QPFGTQHƂEKGTGP�q�*CPU�YKLUV�PCCT�JGV�EQPITGUEGPVTWO��
p$KL�FG�/CTKPG�JGDDGP�FG�QHƂEKGTGP��QPFGTQHƂEKGTGP�GP�OCPUEJCR-
pen een eigen huiskamer. De Gouden Bal zat daar en daarnaast zat 
FG�.QPI�4QQO��GGV��GP�FCIXGTDNKLH�XQQT�QHƂEKGTGP�q�&CCT�\QTIFGP�
destijds onze koks en hofmeesters voor de inwendige marineman/ 
-vrouw. Tegenwoordig heeft het terrein een bedrijfsrestaurant: 
“Daar serveren we nog altijd iedere woensdag een blauwe hap, 
oftewel een Indonesische rijsttafel.”

Hans Bartelsman, plaatsvervangend Commandant
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Top Secret
We wandelen verder langs een mysterieus uitziend gebouw van 
titanium, waarvan je het vermoeden hebt dat er topgeheime activi-
teiten plaatsvinden. Niets is minder waar. Het is het depot van het 
Scheepvaartmuseum, waar meer dan 200.000 objecten opgeslagen 
liggen. Geen stofje, geen trillinkje, geen ongewenste bezoeker 
dringt hier door. Maar echt geheim is het niet. Hans wijst naar een 
opstalplaats, waar zo’n twintig auto’s staan geparkeerd: “Kijk, hier 
stond vroeger de slaapbarak. We lagen er op zaal met zo’n 8-10 
stapelbedden. Dat was nog luxe vergeleken met Hare Majesteit 
Utrecht (Onderzeebootjager), het eerste Marineschip waar ik op 
diende. Daar sliep je met 50 man in een slaapverblijf, in hangmat-
ten die 3 tot 4 hoog waren opgestapeld.”

Marine-gebruiken
In de hoek van het Marineterrein huist de Marechaussee in een 
modern gebouw. Tegenwoordig zitten er veel verschillende Defen-
sie-onderdelen op het Marineterrein, waaronder de Sociaal Medi-
sche Dienst en de Nationale Reserve. Toch is het vooral de Marine 
die haar stempel op het terrein heeft gedrukt. “Weet je dat we de 
grond hier geen grond noemen, maar dek? En slaapkamers noe-
men we hutten. Net als aan boord.” Ik vang een glimp op van het 
helikopterplatform, waar in 1988 het Nederlands Elftal aankwam 
voor een ererondvaart door de grachten en waar het Koninklijk Huis 
gebruik van maakt. We wandelen door naar de waterkant, waar je 
uitkijkt op de Dijksgracht. Bartelsman vertelt over de rijke geschie-
denis van het terrein. De eerste 300 jaar was het de scheepswerf 
van de Admiraliteit en later de Marine. Toen in 1915 de werf sloot 
kreeg het terrein een magazijnfunctie voor aanschaf en opslag van 
materialen en goederen voor de vloot. Hierna vinden Mariniers, de 
Radiodienst, de Kustwacht onderdak op het terrein. Ook de Torpe-
dodienst is er gehuisvest. En er is zelfs een torpedo-inschietplaats 
in een van de zijkanalen. Na de oorlog komen de verbindingsschool 
en het technisch opleidingscentrum van de Marine naar het terrein. 
Zeekadetten, gegadigden voor een bestaan als matroos of onder-
QHƂEKGT��XQNDTCEJVGP�JWP�QRNGKFKPI�CCP�DQQTF�XCP�JGV�QRNGKFKPIU-
schip dat bij het dok afgemeerd lag. 
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Een van de oude gebouwen die op het Marineterrein staan

Wil Merkies woont al jaren vlakbij het 
Marineterrein op de Oostelijke eilanden, 

maar was er nog nooit geweest. “Dit is 
geweldig.”, zegt ze als voor het eerst door 

de poort wandelt. “Ik heb het Scheepvaart-
museum nog nooit van deze kant gezien. 
Mooi hoor.” Eind 2014 wordt het histor-

ische deel van het Marineterrein openbaar 
toegankelijk. Er komt horeca, een haventje 
en het krijgt een parkfunctie. Hier kunnen 

alle Amsterdammers straks genieten van de 
rust, het groen en het uitzicht over de stad 

en het water. Wil Merkies: “ We hadden aan 
de Marine goede buren, dus de buurt vindt 

het wel jammer dat ze weg gaan. Maar wat 
is het een prachtige plek! Ik denk dat alle 

Amsterdammers heel blij zijn dat ze straks 
op het terrein mogen.”

Dit mysterieuze gebouw is het depot van Het Scheepvaartmuseum
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Afscheid
Nu huist ook het Keuring- en selectiecentrum van Defensie op het 
terrein, een plek waar de loopbaan van vele militairen is gestart. 
“Het gaat ons aan het hart om deze plek te verlaten. Veel mensen 
werken hier al heel lang. Het is ook de laatste Defensie-enclave in 
de hoofdstad. Vanuit hier hebben we veel voor de openbare orde 
en veiligheid van de stad kunnen betekenen, zoals bij de inhuldi-
ging van de koning of ieder jaar bij de aankomst van Sinterklaas.” 
We staan stil bij de lievelingsplek van Hans. Je hebt er prachtig 
zicht over het water. Achter de spoorlijn zie je de Passengers Termi-
nal liggen, voor ons zien we Nemo en als je naar links kijkt prijkt het 
Scheepvaartmuseum aan de horizon. Hans: “Voor een marineman 
of –vrouw moet er een goede verhouding zijn tussen aan de ene 
kant buitenlandse uitzendingen of op zee zijn en aan de andere 
kant werken aan de wal om tijd met je gezin te kunnen doorbren-
gen. Ik heb in de walperiodes vaak in Amsterdam gezeten, want 
ik woon in Weesp. Deze kazerne ligt natuurlijk op een fantastische 
locatie. Ik voel me hier thuis. Als dit terrein dan toch een andere 
functie moet krijgen, dan wil ik hier wel wonen”.

Op het Marineterrein komen straks ook bedrijven. Harold Goddijn, 
CEO van TomTom en een van de buren, nam alvast een kijkje en schat 
de mogelijkheden in: “Een goede plek is voor een bedrijf heel belang-

rijk. Als je creatieve jonge mensen in huis wilt halen, dan is het cen-
trum van Amsterdam the place to be. Want het is een geweldige stad 

om in te wonen. En het is ook goed bereikbaar, met Schiphol zo om 
de hoek”, vertelt Goddijn als hij langs de haven van het Marineterrein 

wandelt. Eigenlijk zit je hier middenin het centrum, het station ligt op 
steenworp afstand, maar zo voelt het niet. Het terrein is een oase van 

rust. Toch is dit volgens Goddijn niet de grootste kwaliteit: “Kijk nou 
naar dit uitzicht! Hier wil je toch zo je bureau naartoe verhuizen?”


