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Onze dank dat U een bezoek brengt aan onze Stichting de SHVP , (Stichting 

Historische Verbrandings motoren Papendrecht) Speciaal voor U hebben wij een 

programma gemaakt met toelichting van de motoren die we vandaag voor U op 

gaan starten, mocht U buiten deze toelichting nog vragen hebben , onze 

medewerkers zullen U uiteraard de nodige informatie geven , Wij hopen dat U een 

gezellige middag/avond bij ons zult hebben , en we beginnen dan ook met de 

eerste motor aan de gang te gooien zoals dat in vaktermen heet. 
 

DWK  M36 vermogen 90 PK BIJ 375 omw bouwjaar 1938 

 

 Opstarten 3 cilinder Deutsche Werke Kiel. Deze motor 

heeft jarenlang dienst gedaan in een beurtvaartbootje en 

kon nog net van de sloop gered worden. 

 

             
 

Dit is een 3 Cilinder 4 Tact motor , van net voor de 2e wereldoorlog 

Tegenwoordig heet het MAK , omdat men na de oorlog het woord 

Deutsche niet meer mocht gebruiken. het bedrijf is inmiddels  

Overgenomen door Caterpillar , en word in Nederland 

Vertegenwoordigd door Bolier  in Dordrecht ( PON  

Holding ) 



Vervolgens gaan we verder met een oerdegelijk Nederlands product 

Stork AR 214 vermogen 176 pk bij 600 omw Bouwjaar 1954   no 40965 

 Afkomstig uit motorschip  Clasina , G.can Eldik Maasbracht                        

 Opstarten 4 cilinder Stork Ricardo. Ook deze motor is na 

jarenlange stilstand en verwaarlozing bij de SHVP terecht 

gekomen. Na veel sleutelen en schilderwerk staat hij er 

weer prachtig bij. Let vooral op het typerende geluid van 

deze voorkamermotor. 

              

    



STICHTING HISTORISCHE  

VERBRANDINGSMOTOREN  

PAPENDRECHT  
 

 

Daarna nog een prachtige Nederlandse motor, dit is een 

2 Tact, het 

 motorblok is geheel gelast, de motor heeft een apart geluid, de juiste  

werking van deze machine kunt U zien op het opengewerkte model  

welke naast het training center  aan de muur hangt 

 Opstarten 2 cilinder Bolnes, deze mooi opgeknapte 

Nederlandse 2-takt motor afkomstig uit een Zeeuws 

bunkerbootje loopt prachtig bij 100 toeren per minuut 

 Bolnes 2L vermogen 100 pk bij 420 omw bouwjaar 1958  afkomstig uit 

bunkerschip  MARPIE, eigenaar Oliehandel DeLege Terneuzen                       

. 

      

 



Na deze prachtige 2 Tact Bolnes gaan we naar nog een oerdegelijke 

Nederlandse motor de INDUSTRIE  4VD6A, deze motor is 

van 1953 , en heeft dienst gedaan als Pomp motor bij het 

Baggerbedrijf dikema & Sybrandy uit Heereveen , de 

Industrie motor was een begrip in de scheepvaart en er zijn 

er vele van gebouwd , wij hebben een van de eerste 

motoren die de fabriek gebouwd heeft , de 1 cilinder 

gloeikop IB uit 1922 , en de allerlaatste motor die de fabriek 

geproduceerd heeft in 1977 , de 6220, we gaan de 4 cilinder 

nu eerst opstand zetten , ( na voorgesmeerd te hebben 

uiteraard ) en gaan hem opstarten , U zult bemerken dat de 

motor iets in toerental varieerd , dit word veroorzaakt door 

dat de motor onbelast draaid , en zodoende de regulatuur 

moeite heeft op hem op een constant toerental te houden 

                     De motor levert 200 pk bij 320 omw/min 
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MWM RH 336 SU,  

Dit is een direct omkeerbare Dieselmotor , de motor kan zowel links 

als rechts om draaien waardoor er geen keerkoppeling 

benodigd was , dit word gedaan door de motor te stoppen , 

de nokkenas te verschuiven en weer te starten ,we noemen 

hem hier ook wel de knikkerbak , het is het sterk kloppend 

geluid hetgeen veroorzaakt word door de voorkamer , 

normaliter moet de motor met startlontjes gestart worden , 

maar gezien de temperatuur hier in het museum gooien wij 

hen ook zonder lontjes aan de gang, de machine levert 240 

pk bij 400 omw en is gebouwd in 1956, hij heeft dienst 

gedaan als voortstuwingsmotor in een binnenvaart schip. 

 

 



Na deze toch wel bijzondere motor gaan we naar zijn buurman een 8 

cilinder WERKSPOOR  TMAB 278 , deze motor komt uit 

een watergemaal in Katwijk waar twee van deze machines 

stonden te draaien , ze zijn vervangen door grote 

Electromotoren, en wij zijn blij dat we deze machine 

hebben kunnen behouden , we hebben er veel werk aan 

gehad maar hij draait perfect momenteel , qua vermogen is 

het de grootste machine in de verzameling 700 Pk bij 350 

Omw als de machine draait is het leuk om vanaf het bordes 

boven een kijkje te nemen , ook is het toegestaan om het 

bordes op de motor te betreden ( max 4 pers ) 

 

 

Nadat deze machine gedraaid heeft gaan we uiteraard weer een 

Nederlands fabricaat aan de gang gooien een 2 Cilinder 

BRONS motortje uit 1927. 
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Deze motor is in 1930 geplaatst in het motorschip Hendrika Elizabeth 

2 van eigenaar P en G .Sillevis uit den Haag, de afmetingen 

van het scheepje  waren 25,49 x 4,25 mtr en het had een 

tonnage van 67,883 ton. 

De motor had in eerste instantie een verstuiverbakje , en is later 

verdieseld zoals ze dat noemen , bijzonder is dat er op het 

plaatje 45 pk staat aangegeven , maar vermoedelijk is dit 

gedaan ,omdat men in de 2e wereldoorlog brandstofbonnen 

kreeg afhankelijk van het motorvermogen.              

 



 Nu zal de gigantische 6 cilinder TM356 Werkspoor motor 

worden opgestart. Met een gewicht van meer dan 35 Ton de 

grootste en zwaarste motor binnen de collectie. 

Fabricaat Werkspoor Type TM 356  Bouwjaar 1935  vermogen           

460 pk bij 320 omw 

  

Deze prachtige motor is afkomstig uit het watergemaal P.A Pijnakker 

Hordijk te Gouda , er stonden 3 van deze dieselmotoren , 

waarvan er een is blijven staan , ze zijn vervangen door 

grote watergekoelde Electromotoren welke in geval van 

Netuitval worden gevoed door Noodstroomaggregaten.  
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Achter in de hal zal U niet onthaan zijn staat de Duikboot motor, 

welke momenteel niet draaid maar wel de moeite waard is 

om even om heen te lopen, en te zien dat men in Duitsland 

reeds in 1917 behoorlijk ver was met de Dieseltechniek.   

 

MAN, 6 cilinder uit 1917. De oudste en toch wel meest bijzondere 

machine van de collectie. 

             MAN F6V35 vermogen 430 pk bij 375 omw bouwjaar 1917 

             

Deze machine is in 1917 gebouwd door Blom & Voss te Hamburg , en 

was bestemd voor een duikboot , uit historische archieven 

bleek dat men in Duitsland in die periode al meer dan 250 

duikboten had met in elke boot 2 van MAN  machines , het 

is onvoorstelbaar dat men in deze tijd al zulke geweldige 

machines kon bouwen, eigenlijk is het al een vrij moderne 



machine , bovenliggende nokkenas , zuigerkoeling , en 

watergekoelde uitlaatkleppen  , ook de uitlaat is 

watergekoeld, de brandstof word bij deze machine dmv 

hogedruk lucht ingespoten , ( ca 80 atm ) deze lucht word 

verkregen dmv de grote 4 traps compressor welke zich aan 

de voorzijde van de machine bevind, na de eerste 

wereldoorlog , is de machine in 1944 naar Nederland 

vertransporteerd , en is er een Smit Slikkerveer draaistroom 

generator achter gebouwd , daarna is hij geplaats in Bergen  

( Noord Holland ) bij een waterpompstation  en heeft  daar 

dienst gedaan als noodstroomaggregaat, 

 we kunnen de machine ook belast beproeven dmv een 

belastingsweerstand welke zich rechts achterin boven op 

het bordes bevind. 

       

Indien er nog tijd beschibaar is zullen we nog even een  

Prachtige liggende 1 Cilinder 4 Tact motor aan de gang gooien 

Ruston & Hornsby  6X-HR vermogen 34 pk bij 300 omw bouwjaar 1936    

Deze enigste machine van Engels fabricaat in de verzameling is een 

prachtig stukje techniek , hij moet ook gestart worden met 

een lontje , en is eenvoudig te starten dmv een startrol 

welke nadat hij gestart is handmatig verschoven dient te 

worden en de machine normaal als een viertact motor zijn 

werk doet, we hebben er een klein generatortje achter 

gebouwd om hem een beetje te kunnen belasten , Hij is 

afkomstig uit Giesenburg een klein dorpje in de 
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Alblasserwaard en heeft dienst gedaan bij een molenaar 

om meel te maken      

       

.  

Ook nemen we natuurlijk nog even een kijkje in de KROMHOUT 

Corner  waar  enkele prachtige motoren van deze fabrikant draaiend 

te bezichtigen zijn 

 



Tussen al dit geweld door , kunt U de MACHINEKAMER BAR 

bezoeken welke zich op het bordes boven de motoren bevind 

vanwaar U een prachtig uitzicht op de machinehal heeft. 

 

 

 

Vr Gr Peter.Reichwein & vrijwilligers van de SHVP 
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