Bottelier Koninklijke Marine
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Hoofdstuk 1 De Bottelier in vroeger tijden
De bottelier aan boord van een schip is verantwoordelijk voor de inkoop van
proviand en de rantsoenering daarvan. Dit was tot in de negentiende eeuw vooral op
lange reizen een belangrijke functie, omdat schepen vaak weken op zee verkeerden
zonder een haven aan te doen. Te weinig of bedorven voedsel kon allerlei ziekten
aan boord van het schip doen uitbreken. Bij de Koninklijke Marine is het
dienstvakonderscheidingsteken van de bottelier een vaatje of tonnetje.

Bottelier

16de Eeuw en Later
Al sinds de 16de eeuw kent men de term Bottlier in de Nederlandse Scheepvaart. Bij
de Verenigde Oostindische Compagnie(VOC) word al over de onderofficiersrang
Bottelier gesproken. “De Bottelier houd zich bezig met de distributie van voedsel en
drank onder andere aan de kok en zijn maat, die de gehele bemanning van voeding
moest voorzien. Hij moet dagelijks het rantsoen aan de kok leveren. De bottelier
moest de schipper wekelijks op de hoogte houden van de voorraad. Van de vaten
drank moest hij bijhouden hoe ver zij leeg waren.

Derde van Links De Bottelier
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De bottelier werd bijgestaan door een maat, de kuipers en enkele matrozen, de
"ruimsgasten" genoemd. De Bottelier had een hulpje namelijk de kok moest de
gehele bemanning van voeding voorzien. Hij moest zowel voor de kajuit als de
overloop koken. De bottelier leverde hem daar dagelijks het rantsoen voor. De kok
werd geholpen door de koksmaat, een jongen en een "verse balie". De laatste is een
gewoon matroos die er voor moet zorgen dat de dag voordat het vlees en spek
gekookt werd deze in de week te zetten en er iedere vier uur nieuw water over te
gieten om de grote hoeveelheid zout weg te spoelen.

Koksmaat en Botteliersmaat
Hoofdstuk 2 De bottelier voor 1975
De bottelier aan boord van schepen bij de Koninklijke Marine is één van de
belangrijkste mensen aan boord. Hij verzorgt de bevoorrading van de
levensmiddelen en dranken en zorgt dat het geheel administratief wordt verantwoord
naar het Ministerie van Defensie. Alle voorraden die de andere leden van de
Logistieke dienst nodig hebben worden verzorgt door de Bottelier om te kunnen
functioneren. Tot aan 1978 heeft het dienstvak bottelier bestaan.
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Logistieke Dienst Verzorging (LDV)
Na 1978 werden dienstvakken Hofmeester, Kok en Bottelier samengevoegd en
gingen op in de groep Logistieke Dienst Verzorging(LDV) De aparte functies bleven
wel bestaan want er waren nog vele oude dienstvakken die in hun oorspronkelijk
dienstvak functioneerden

Slagerij voor 1975
De bottelier van voor 1975 had een heel andere functie dan die na die datum. Er
veranderde veel zo moest de bottelier nog als slager functioneren en hij beende nog
de Runder voor en achtervoeten uit. Ook halve varkens werden nog uitgesneden. Na
1975 kwam de volgende verandering, het rundvlees kwam in pakketten uitgebeende
onderdelen aan. De pakketten bestonden uit dozen van 13 kilo en bestonden uit een
negental verschillende kwaliteitscategorieën
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ossenhaas (biefstuk)
Bovenbil
Platte bil
Dunne Lende
Bloemstuk
Dikke rib
Fijne rib
Schenkel
Soepbenen

Ook de halve varkens maakten plaats voor delen zoals hammen,
karbonadestrengen, buiken, rugspek en schouders

Jan Rijks ©Februari2015

5

Runder voorvoet
De rundervoorvoet is de helft van het voorste deel van een koe. Na het slachten
wordt een heel rund namelijk in twee helften gekliefd. De voorvoet van het
Hollandse rund heeft van nature wat steviger en stugger vlees. Het wordt ook wel
'werkvlees' genoemd. De koe gebruikt deze spieren namelijk om te grazen. Door al
het werk is een stuggere spiervezel dus het resultaat.
Het vlees wordt veelal gebruikt voor magere runderlappen, riblappen, klapstuk,
doorregen runderlappen, poulet, soepvlees en mager rundergehakt.
De voorvoet wordt uitgebeend en eerst verdeeld in grote delen zoals schouder, hals
en onderrib, dikke en fijne rib, doorgaande borst. Zo word de schouder weer
onderverdeeld in sucadestuk, schoudermuis, bloemstuk, kuitje, driehoekstukje,
schenkelvlees, voorschenkelvlees, boegschenkelvlees, boeglapje, schouderlap.
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Runder achtervoet
De achtervoet, ook hiervan zijn er twee per rund is van oudsher het malsere
biefstukdeel. Het bestaat voornamelijk uit heel mager en mals vlees. Met
uitzondering van de vang, zeg maar de buikwand van de koe. Die is meer geschikt
voor soepvlees en gehakt. In de vang zit trouwens wel de bavette, Een meesterlijk
stuk vlees waar de bottelier vaak tartaar van maakte.Het vlees van de achtervoet
wordt vooral gebruikt voor biefstuk, rosbief, dikke- en dunne lende, lende lappen,
entrecote en bieflapjes. De overbekende stukken als ossenhaas, achtermuis, ezeltje
en staartstuk komen ook uit dit deel van het rund
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Rob de Grondelle aan het uitbenen

Oude Foto Kruiser Hr Ms “De Ruyter”
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Half varken
Een vleesvarken is een varken dat gefokt wordt voor productie van varkensvlees..
Vleesvarkens worden meestal geboren op een vermeerderingsbedrijf waar zij tien
weken blijven. Daarna gaan ze, bij een gewicht van ongeveer 25 kg naar een
varkensmesterij. Als ze ongeveer zes tot acht maanden oud zijn en 100 tot 120 kilo
wegen gaan ze naar de slachterij. Het varken wordt na het slachten in twee helften
gezaagd. Bij de groothandel worden de helften in zogenaamde 'technische delen'
gezaagd. Technische delen zijn hammen, karbonadestrengen, buiken, schouders en
rugspek.
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Uit 1949 opleiding in het Abattoir

Opleiding 1949
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Slagerij na 1982
Op schepen werd bij de invoering van de rundvleespakketten en de varkensdelen
nog wel geportioneerd en de varkensdelen moesten toen nog uitgebeend worden
Van de varkensdelen sneed de bottelier fricandeau, hamlappen, speklappen, magere
varkenslappen, nasivlees en maakt hij gehakt en verse worst. De karbonade
strengen moesten nog wel gehakt worden tot karbonades, soms kon je op de
Centrale Bottelarij de karbonadestrengen laten zagen in gelijke karbonades. Er
stond ook nog een gehaktmolen in de bottelarij om gehakt ,goulashvlees en
nasivlees te draaien.

Portioneren van rundvlees

Haaskarbonade
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Schouderkarbonade

Slagerij na 1985
De slagerij verdween bijna geheel uit de bottelarij na 1985. Toen werd er
overgegaan naar geportioneerd vlees en kwamen de riblappen, runderlappen,
varkenslapjes, half-om-half gehakt, karbonades, nasivlees in dozen gevacumeerd
aan Alleen de buiken kwamen nog heel aan en werden gebraden voor de nasi of
bami en in stukjes op de snijmachine gesneden ook werden daar de speklapjes van
de rauwe buiken gesneden allemaal gelijk
De bottelarij werd meer een kantoorruimte en de slagerij verdween met de tijd in
het geheel.

Rookspek snijden op de vleeswarensnijmachine

Jan Rijks ©Februari2015

12

Hoofdstuk 3 Administratie en Verantwoording Rijksvoeding
De verstrekking van voeding had zijn grondslag op een voorschrift van voor de
Tweede Wereld oorlog namelijk de verzameling verordeningen 3 uit 1936
(VVKM3)
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In het uit 1936 voortkomende VVKM 47 werden de regels vastgelegd waar de
verstrekker van voeding zich aan moest houden, dus eigenlijk het handboek voor de
Bottelier. Er werden twee administraties naast elkaar met betrekking tot de
voedingsverstrekking gehanteerd. Zo bestond er de verstrekking van rijkswege de
zogenaamde Rijksvoeding met daarnaast de Gamelleadministratie. De Rijksvoeding
werd door middel van rantsoenering verstrekt en verantwoord. Daarvoor werd een
voorraadadministratie met een kaartenbak bijgehouden waar dagelijks het verbruik,
het totaalverbruik en het restant op werd bijgehouden.
Er werd een sterktestaat bijgehouden waar op onderverdeeld de Commandant,
Officieren, Onderofficieren en Korporaals en manschappen werd bijgehouden.
Zoals elke week werd ook aan het einde van de maand restant gemaakt en werd het
maandgebruik van de artikelen genoteerd. De totale maandsterkte werd gebruikt om
te berekenen hoeveel er van de artikelen mocht worden gebruikt. De rantsoenering
van de artikelen was gebonden aan bepaalde voorwaarden.
Koffie
Chocoladehagel
Suiker
Kaas
Vleeswaren
Melk
Margarine
Groente
Rundvlees met been
Aardappelen
Brood
Fruit

20 gram
30 gram
50 gram
40 gram
30 gram
0,450 liter
85 gram
1 rantsoen
150 gram
1 kilo
600 gram
100 gram

Bepaalde rantsoen producten konden worden vervangen door andere producten
soms met een tegengewicht en andere tegen geldswaarde, zo konden bijvoorbeeld
eieren bij het rundvlees, kaas, vleeswaren en chocohagel tegen geldwaarde worden
verschreven. Kijk maar even naar de afbeeldingen op de volgende pagina’s.
Je moest dus blijven schuiven om alles wat je gebruikt had te kunnen
verantwoorden. Ook had je veel producten die naar behoefte konden worden
verstrekt zoals alle menage zoutvaatjes, peperbusjes, mosterd, sambal, soeparoma ,
nootmuskaat en kerriepoeder
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Hoe kwam je nu tot een berekening als voorbeeld een schip met 200
bemanningsleden:
1) Je neemt het totaal aantal personen die in die maand recht hadden op
voeding, dus per dag 200 dat is per maand 6000 personen maal het rantsoen
als voorbeeld rundvlees met been 0,150 kg = 900 kg rundvlees met been of
andere artikelen die bij rundvlees tegen gewicht of geldswaarde kan worden
verantwoord.
2) De geldswaarde van rantsoenartikelen werd per ambtelijk schrijven
bepaald.
Ook kon men recht hebben voor aanvullingen of extra verstrekkingen als men
bijzondere dienstverrichtingen deed. Hieronder enige voorbeelden.

Je bekeek dus achteraf of je de rantsoenen goed aan de bemanning had verstrekt en
als je overhield dan ging dat naar een administratief restant de zogenaamde
bezuiniging. Wat je aan het einde van de maand 'bezuinigde' (zo heette dat) mocht
je gedurende een half jaar doorschuiven naar de volgende maand. Twee keer per
jaar verviel de bezuiniging aan het Rijk en begon je de maand er op weer op 0. Er
waren chef-botteliers, die voor die tijd de bezuiniging al afschreven en ergens in een
magazijn 'verstopten' . Dit noemde we 'economie'. Het was een soort buffer die je
kon gebruiken als je een paar maanden niets bezuinigde. Het is creatieve
boekhouden van de bottelier. Alles werd eerst in potlood in de Verantwoording Van
Levensmiddelen gezet zoals alle gebruikte hoeveelheden die kwam van de
kaartenbakkaarten en deze aantallen werden overgenomen op een restantlijst met
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beginrestant plus aankopen minus verbruik is het nieuwe restant en dat verbruik
werd dan weer op de VVL gezet En dan begon het berekenen, schuiven, gummen
en kijken hoe je het beste je verbruik kon verantwoorden
Het was monnikenwerk. Als alles klopte werd alles in pen gezet en nog een keer
gekopieerd en één VVL bestaande uit alle aankoopbonnen, sterktestaten,
restantlijsten en de VVL naar Den Haag gestuurd in een dikke enveloppe en één
exemplaar met kopieën van alle documenten als legger aan boord bewaard. De
legger moest twee jaar worden bewaard.

Invullen Verantwoording Van Levensmiddelen
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Voedingsbudgettering
In 1986 veranderde er veel we gingen over op de geautomatiseerde administratie met
een computer. Op een zekere dag verscheen er een man met een witte overall met
een blauw embleem van IBM en kwam een computer met drie floppy’s installeren.
Op één stond de programmatuur en de andere floppy’s waren voor de data en een
kopie. Als je alles gedaan had moest je via die drive een dag back-up maken. Er
werd ook overgegaan naar een ander systeem van verantwoording van de
rijksvoeding. We kregen een budget om de voeding te verantwoorden. Voor elk
bemanningslid kreeg je een bepaald bedrag per maaltijd. Dat totale bedrag stroomde
in het saldo van het voedingsbudget. Elk artikel dat werd verbruikt kwam ten laste
van dat voedingsbudget. Alle administratie liep via de Personal Computer. Je begon
om de sterkte van die dag in te voeren. Daarna werden alle ontvangstbonnen
ingeboekt in het voorraadregister want elk artikel had een negentallig uniek nummer.
Het systeem maakte daar een ontvangst bon van. Ook alle uitgaven werden ook via
de PC afgeschreven uit de voorraad en daar maakte het systeem dan een afgiftebon
van. Daarna draaide het systeem een overzicht uit van het saldo van het
voedingsbudget .Aan het eind van de dag draaide je een restantlijst uit.
Het was een veel beter en sneller systeem en je had direct een overzicht per dag en je
kon beter aansturen op de maaltijden. Op een bepaald moment wist je precies welke
maaltijden inbreuk op je budget hadden en welke maaltijden het budget verhoogden.
Aan het eind van de maand draaide het systeem de gehele verantwoording uit die
dan weer naar Den Haag moest worden gestuurd. Ook één legger werd bewaard.
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Gamelle Administratie
Samen met de verstrekking vanwege rijksvoeding had ieder bemanningslid recht op
een aanvulling om de maaltijden wat aan te kleden door artikelen aan te schaffen die
niet in de rijksvoeding zaten, dit was bestemd voor veraangenaming van de
maaltijden, algemeen dagelijkse presentatie en veraangenaming van het verblijf.
Hoe kwam men nu aan het bedrag waar men recht op had. Op de sterkte staat
iedereen volgens rang genoemd die deelneemt aan een tafel bijvoorbeeld de
officierstafel. Zo worden alle bemanningsleden per tafel genoemd, de commandant,
officieren, onderofficieren en Korporaals en Manschappen , de laatste nemen deel
aan een gezamenlijke tafel de zogenaamde KPL & MANSCH.
Elke groep heeft recht op een ander bedrag per dag of per genoten maaltijd. Deze
aantallen en bedragen werden dagelijks berekend in een aparte administratie de
gamelle administratie. Daarin werd genoemd het tegoed per dag, het verbruik per
dag en het saldo. De chef hofmeester van de officieren en de onderofficieren hielden
zelf hun gamelle administratie bij. De chef hofmeester officieren ook het gamelle
geld van de Commandant. De Chefs hofmeester hielden ook rekening met de
hoofdelijke omslag, een bedrag dat werd ingehouden op het gamellegeld van de Cdt,
Officieren en Onderofficieren ter hoogte van een manschap dat kwam ten goede aan
de Gamelle Kpl + Manchappen. Bij de Marine Kantine Dienst werden de meeste
artikelen aangeschaft en daar werd een dubbele factuur bij geleverd. Deze facturen
werden in een facturenboek bijgehouden en betaald door de kashoudend
onderofficier (meestal een Sergeantmajoor Schrijver) en kwamen ten laste van de
Centrale gamelle. Als nu een verblijf een artikel aanschafte werd die weer ten laste
gelegd bij dat verblijf. Over wat voor artikelen hebben we het nu eigenlijk?
Als voorbeelden de Indische Kruiden:: Djahé, Ketoembar, Djinten, Kemiriepitten,
Sereh, Kentjoer, Koenjit, Ajinomoto Glutaminaat (Vetjin).Kroepoek, Mihoen,
Chilisaus, Honing, Chocopasta, Sandwichspread, Hazelnootpasta, Cornflakes,
Vruchten in blik, Augurken, Zilveruitjes, Tomatenketchup, Mayonaise, Fritessaus,
Slagroom IJspoeder.
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Hieronder de bedragen gamellegeld waar iemand recht op had

Hieronder een uitleg vanuit het VVKM 47 over de berekening en de Verantwoording
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Punt 163 en 164 doet de Officier van Administratie niet zelf maar legt deze taak neer bij de
Chef Bottelier deze houd daarvoor ook een administratie bij
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Voorraadbeheer Rijksvoeding
Het eigenlijke voorraadbeheer begint in feite al bij de planning tot het doen van bestellingen.
Gaat een schip een reis maken voor bijvoorbeeld drie maanden dan mag volgens het VVKM
47 geen droge victualiën worden aangeschaft buiten Petotjo Centrale bottelarij om. Dus daar
moet voldoende voor worden ingeslagen. Victualiën zijn alle droge artikelen en artikelen in
blik, voorbeelden, Koffie, Thee, Cacao, Rijst, Suiker, Meel, Bloem, Erwten, Kapucijners,
groenten in blik, vleeswaren in blik, gedroogde vruchten in blik, margarine in blik, Mie,
Macaroni, Spaghetti, Sambal, Peper, zout, Ketjap, Maggi, Mosterd.

Verversingen
In de haven van Den Helder werden alle andere artikelen zoals brood en melkproducten elke
dag door de centrale bottelarij geleverd die moest je dan wel ruim van te voren bestellen.
Ook Groente, Fruit, Aardappelen, Vlees en Vleeswaren werden door de Centrale Bottelarij
geleverd maar die moest je 14 dagen van tevoren bestellen. Maandag en woensdag waren de
dagen voor Groente en Fruit. Aardappelen en vlees en vleeswaren werden dinsdag geleverd.
Kaas, smeerkaas, roomboter werden ook op dinsdag afgeleverd.
De Bottelier moet dus goed kunnen plannen en het is zelfs verstandig om een menuplan te
maken waar alle maaltijden met de benodigde artikelen op vermeld staan. (Wel met een
korreltje zout nemen) Zo maakte ik voor elke maaltijd een groot blad met alle ontbijten, alle
middagmaaltijden en alle avondmaaltijden daarop vermeld. Ook de snacks werden op zo’n
lijst vermeld en op een totaallijst genoteerd dan wist je precies wat en hoeveel je moest
bestellen en daarbij bestelde ik een plusje als reserve hoeveelheid

Als je als LDV’er en leek geen ervaring hebt met de functie van Chef Bottelier dan
is het een heidens karwei, want hoeveel zakken aardappelen heb je per maaltijd
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nodig en hoeveel diepvries spinazie eet je bemanning per maaltijd. Hoeveel van elk
artikel heb je nodig?
Als je wel ervaring hebt weet je dat je voor een stamppot 5 zakken aardappelen
nodig en voor een gewone maaltijd 3 zakken. Spinazie 40 kg diepvries.
Even een kleine opsomming van de diepvries producten:











25 soorten vleeswaren
Varkensbuiken
Geportioneerd varkensvlees
Geportioneerd rundvlees
6 tal diepvriesgroenten
Patates Frites
Snacks
Cremia Diepvries slagroom
Rookworst
Rookspek

Vleeswaren aan boord
Als je een vleeswarenbestelling bij de Centrale Bottelarij deed moest je je aan
bepaalde regels houden. Zo gold er een gemiddelde prijs waar je je aan moest
houden bij je bestelling anders bestel je natuurlijk alleen maar luxe vleeswaren. De
Centrale Bottelarij bepaalde de gemiddelde prijs vleeswaren. Je mocht met het totaal
aan kilo’s maal de gemiddelde prijs niet boven het totaal uitkomen. We namen voor
een reis van 3 maanden gemiddeld 600 kilo vleeswaren mee inclusief de rookspek
die voor de nasi en bami werden gebruikt
Welke soorten namen we zoal mee aan boord
1. Rookspek
3. Runderrookvlees
5. Schouderham
7. Boterhamworst
9. Cervelaatworst
11. Berliner
13. Roompaté
15. Peperpaté
17. Lunchworst
19. Bacon
21. Saksische Leverworst
23. Kalkoenfilet
Jan Rijks ©Februari2015
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2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.

Katenspek
Achterham
Leverworst
Rosbief
Salami
Tongenworst
Boerenpaté
Varkensfricandeau
Leverkaas
Casselerrib
Gebraden gehakt
Palingworst

Verse groenten en fruit kan je voor ongeveer drie weken meenemen, in de eerste
week de bederfelijke soorten zoals andijvie en daarna bijvoorbeeld bloemkool, rode
kool, witlof., prei Melk, Karnemelk, yoghurt en vruchtenyoghurt konden we voor
ongeveer een week meenemen. Daarna gingen we over op bewaarmelk.

Buitenlandse havens
Als je in een buitenlandse haven komt doe je zaken met de shipchandler om brood,
melk, eieren, karnemelk, vruchtenyoghurt, groente, fruit aan te vullen. Bij aankomst
van alle verversingen moet de chef Bottelier controleren of de kwaliteit en
hoeveelheden kloppen volgens de afleverbon. Bij de facturering dient de chef
Bottelier de hoeveelheden te controleren na gelang de afleverbonnen. De geleverde
artikelen moeten dan omgerekend worden naar Nederlandse gewichten en er moet
een zo groot mogelijke zuinigheid worden betracht. De kashoudend onderofficier
betaald aan het eind van het bezoek de rekening aan.
de shipchandler
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Een lijstje wat een Marineschip met 200 bemanningsleden ongeveer meeneemt:
 Aardappelen
2000 kg
 Meel
500 kg
 Bloem
1000 kg
 Suiker
500 kg
 Koffie
240 kg
 Kaas
300 kg
 UHT melk
840 Ltr
 Vleeswaren diepvries
600 kg
 Varkensvlees diepvries
400 kg
 Rundvlees diepvries
200 kg
 Patat diepvries
360 kg
 Groenten diepvries
300 kg
 Eieren
5400 stuks
 Rookworst
100 kg
 Groenten in blik
960 blik
 Vleeswaren in blik
960 blik
 Margarine in blik
400 blik
 Roomboter
200 kg
 Verse groenten
1300 kg
 Pinkakaas in emmer
100 kg
Verder : Smeerkaas, Yoghurt, vruchtenyoghurt, karnemelk, melk, vanillevla,
hopjesvla, chocoladevla, chipolatapudding, Indische kruiden, mayonaise, fritessaus,
tomatenketchup, chilisaus, kroepoek, empeng belindjoe, sambal, ketjap, maggi,
mosterd, zoetigheid (jam, chocohagel, honing, sandwichspread, chocopasta),
snacks(kroketten, bitterballen, frikadellen, bami schijven), diepvriesslagroom,
pindakaas, augurken groot en klein, zilveruitjes, cornflakes, vruchten in blik(ananas ,
mandarijnen, peren, vruchtencocktail, kersen , mie, spaghetti, macaroni, vermicelli,
mie hoen. bakkerij artikelen(galletjes, essences, smaakstoffen, gist, abrikoosgelei)
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Doorstroming
Verder was hij belast met de zogenaamde doorstroming, dit waren
oorlogsvoorraadartikelen met een bepaalde code bijvoorbeeld B21 en B31 die
opgemaakt dienden te worden, deze moesten worden afgenomen van de centrale
bottelarij en verwerkt in het menu, beroemd en berucht waren de corned-pork,
lunchworst, boterhammenworst, hamtong, erwtensoep in blik, margarine in blik,
gedroogde groenten die in grote hoeveelheden aan je werden toebedeeld

Cornedpork in blik

Gevechtsrantsoenen
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Verder heeft de bottelier de zorg voor alle voorraadstores zoals het schoonhouden en
het zeevast opbergen van alle spullen want tenslotte zit je wel op een slingerend
zeeschip. Zo zijn er droge victualie bergplaatsen, meelbergplaats, diepvries,
koelkasten voor zuivel, groenten en fruit, kaas koelkast
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Hoofdstuk 4 Voorraadbeheer Centrale Scheepstoko
De chef bottelier heeft nog een belangrijke functie, hij is de Chef van de Centrale
Scheepstoko. Het winkeltje aan boord van Marine schepen. Hij doet de bestellingen
van gebruiksartikelen zoals zeep, tandenborstels, tandpasta, scheergerei,
schoensmeer, snoepgoed, diverse koeken, verschillende frisdranken, vele sterke
dranken, sigaretten zoals een sigarettenboer, sigaren, bier, parfums, representatie
artikelen.
Hij zorgt ervoor dat de verschillende verblijven zoals de Longroom, gouden bal,
korporaalsverblijf en het manschappenverblijf worden voorzien van dranken en
genotsmiddelen.
Mensen hebben vaak geen idee over de hoeveelheden die op een marineschip
worden ingeslagen .Ik zal even een opsomming geven van de hoeveelheden en de
diversiteit van de artikelen. Dranken:
Bier in Fust 50 Liter
Bier in blik 24 stuks
Cola
Sinas
Seven-up
Ginger ale
Tonic
Chocomel
Fristi
Cassis
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300 fust
600 tray
500 tray
300 tray
150 tray
50 tray
50 tray
100 tray
50 tray
100 tray
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Sigaretten : Marlboro, Camel, Philip Morris, Gladstone, Caballero, Benson &
Hedges, Dunhill R+G, Peter Stuyvesant, Drum shag, Van Nelle Zware Shag,
Samson Shag, sigaartjes, pijptabak.
Sterke Dranken : Bacardi Rum, 6 soorten Whisky, Jonge en oude Jenever,
Bessenjenever, Citroenjenever, Berenburg, Vieux, Cognac, Cointreau, Grand
Marnier, Baileys, Kontiki, Bruine Rum, Wodka, Sherry, Port, Madeira, Pisang
Ambon, crème curaçao.
Winkel artikelen : Schoensmeer, zeep ,scheermesjes, scheerzeep, snoepgoed zoals
mars, nuts, snickers, dropjes, koeken, pinda’s, chips, veters, verzorging artikelen
zoals nagelknippers, kammen en parfums en aftershaves, representatie artikelen
zoals wapenschildjes, bar artikelen zoals glazen, schoonmaakmiddelen voor de bar,
koolzuur, bierviltjes.
Ook moet hij de bergplaatsen voor de centrale scheepstoko onderhouden zoals
Bierbergplaats, Frisdranken bergplaatsen, Sigarettenbergplaats, Sterke
Drankenbergplaats, Tokobergplaatsen maar daar over later meer

Restant maken in de drankenmagazijnen
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Administratie Centrale scheepstoko
De administratie van de Centrale scheepstoko was in 1983 de eerste administratie
aan boord van marineschepen die geautomatiseerd werd en waar gebruik gemaakt
werd van een personal computer die werd geleverd door de Marcandi (Marine
Kantine Dienst) Daarvoor werd de administratie nog handmatig uitgevoerd met
geschreven bonnen en het beruchte 17 kolommenboek.
Het geautomatiseerde scheepstoko systeem werkt in feite hetzelfde als het later
ingevoerde voedingsbudgetsysteem. Alleen moeten de afnemers aan het eind van de
maand alle rekeningen betalen of betaald hebben aan de Kashoudend Onderofficier.
De chef bottelier maakt aan het eind van de maand restant op alle verkooppunten en
kan daardoor het verbruik berekenen dat naar gelang het oude restant van de vorige
maand plus alle geleverde artikelen minus het nieuwe restant. Dat verbruik moest
dan door de leden van het verkooppunt moet worden opgebracht in geld. De
welbekende taprekening.

IBM PERSONAL COMPUTER
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Op deze pagina voorbeeld van een bladzijde uit het beruchte 17 kolommenboek
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Ook verzorgde de Chef Bottelier de uitgifte van de meeneemdranken en de
wekelijkse uitgifte van gerantsoeneerde sigaretten en tabak, het ging als volgt te
werk. Elk bemanningslid heeft recht om tegen betaling een bepaald aantal sigaretten
of tabak te kopen. Hij is ingedeeld in een bak als voorbeeld bak 1 de Officieren. Elke
hoofd van de bak , de baksmeester krijgt een formulier waarop hij de bestelling
plaatst van ieder bakslid en rekent direct af. Hij levert deze lijst weer in bij de
bottelarij die de lijst checkt op hoeveelheid en berekening. En rekent af met de
baksmeester .Als alle bakken hun formulier hebben ingeleverd maakt de Chef
Bottelier een totaalstaat van alle bestelde sigaretten en tabak en gaat naar de
sigarettenstore om de bestellingen per bak klaar te maken. De baksmeesters kunnen
daarna hun bestellingen afhalen bij de bottelarij. De chef Bottelier draagt het grote
bedrag direct af bij de kashoudend Onderofficier en laat dit aftekenen in het
afdrachtenboekje.
Hoofdstuk 5 Douane Werkzaamheden
De Chef Bottelier verzorgde ook de werkzaamheden die betrekking hebben op het in
en uit klaren van het schip bij de Douane. Maar vooral het inklaren na een reis
zorgde voor veel werk. Zo moest ieder bemanningslid een opgave doen in tweevoud
wat hij zoal in te voeren had. De formuliertjes werden baksgewijs uitgedeeld en ook
weer ingenomen door de Chef Bottelier. Alle formuliertjes moesten nagekeken
worden of ze wel correct waren ingevuld en ondertekend. Hij verzorgde tevens de
provisielijst ook wel het 38 formulier genoemd een oranje formulier waarop alle
oliën, vetten, helikopterbrandstoffen, suikerhoudende componenten, dranken en
tabaksartikelen stonden.
Het inklaren wordt verzorgt door Douanebeambten. Soms als men uit een verdacht
land terugkeert en steekproefsgewijs komt de zogenaamde “Zwarte Bende” aan
boord om alle hoeken en gaten te controleren op contrabande en verstopte dranken
en sigaretten en drugs.
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PROVISIELIJST
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Gegevens van de auteur :
Geboren te Amsterdam op 13 april 1949
In Dienst getreden op 11 september 1966 (Hollandse Rading
Als Hofmeester der Derde Klasse
Functies als hofmeester:
1967 - 1967
1967 – 1969
1969 – 1971
Onderofficieren
1971 – 1973
1973 – 1975
1975 – 1978

MK Erfprins Gamelle Officieren
Mk Suffisant Gamelle Officieren
Kruiser Ms “De Ruyter” Gamelle
MKAD Gamelle Officieren
Hr. Ms “Groningen” Gamelle Officieren
Hr. Ms. “Naarden” Chef Hofmeester

Bevorderd tot Korporaal van de Logistieke dienst in 1978
1979– 1980
Stage MK Erfprins Bottelarij, Kombuis
Functies:
1980 - 1981
1981 – 1982
1982 – 1983
1983 - 1985
1985 - 1986
1986 – 1988
1988
1988 –1990
1990 -1990
1990 – 1992
1993 – 1995
1996
1996 - 1999
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Chef Hofmeester Officieren Zuiderkruis
Korporaal Bottelier Zuiderkruis
Korporaal Bottelier MVK De Kooij
Korporaal Bottelier Mijnendienst
Korporaal Bottelier Hr. Ms. “van Nes”
Buitenveld Chef Kantine
Bevorderd tot Sergeant van de Logistieke Dienst
Chef Bottelier Hr. Ms. “Evertsen” Kri Perdanakusama
Chef Bottelier Hr. ms. “Abraham Crijnssen”
Bottelarij Mijnendienst
Chef Kok Hr. Ms : Pieter Florisz”
Chef Bottelier MVKV “De Kooij”
Bevorderd naar Sergeant-majoor van de Logistieke dienst
Logistieke School Onderwijsontwikkelaar
Commissariaatschool Brugge Onderwijsontwikkelaar
Marine kazerne Vlissingen
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Personen die ik wil bedanken

De schrijver wil de volgende personen danken :
Gerard van der Lee

Aanreiken bestanden VVKM 47

Bert Venema

Aanvullingen en advies

Ministerie van Defensie

Afbeeldingen

Dit boekje heb ik gemaakt om de volgende personen in herinnering te
houden waar ik veel van heb geleerd :

















Dhr. Lamme (Slagers vakschool Utrecht)
Chris van Bommel (Logistieke school)
Kees Imthorn
Henk Rouwenhorst
Gerrit Tabak †
Johan Johansson †
Willem (plakkie dun) Renkers
Hans Satter
Ab Luchten
Theo Bitter † (Kok)
Rinus Grootjans
Henk Roosenhart †
Henk Carsjens †
Henk Wierda † (LTZVK Hofmeester)
Willem van Galen (Hofmeester)
Piet Zonneveld
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