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DE COMMISSARIS 
Op 18 december 1928 was het groot feest op de Kweekschool voor de Zeevaart. Commissaris S.P. van Eeghen 
vierde zijn 50–jarig jubileum als bestuurder van de Kweekschool, en werd op uitbundige wijze gehuldigd.  
De foto toont de feestelijke lunchmaaltijd in de Kweekschool. De jubilaris zelf is net zichtbaar aan de dwars 
staande tafel, derde van links.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst 
Het Vaderlands Fondsch ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst bestaat binnenkort 240 jaar. Het werd op 
1 december 1781 opgericht, als een van de fondsen ter ondersteuning van weduwen en wezen van tijdens de 
Zeeslag bij de Doggersbank op 5 augustus 1781 gesneuvelden.  
Het Vaderlandsch Fonds stelde zich echter ook ‘het aankweeken van jonge zeelieden’ ten doel, vanuit welke 
doelstelling in 1785 de Kweekschool voor de Zeevaart werd opgericht. Vanaf de oprichting werd de 
Kweekschool bestuurd door de ‘commissarissen’ van het Vaderlandsch Fonds, dat waren er oorspronkelijk 
vijftien uit Amsterdam en negen uit Haarlem. Gewoonlijk waren deze commissarissen afkomstig uit de 
‘gegoede burgerij’ (patriciaat, regenten), met vaak directe of indirecte belangen bij de Nederlandse koopvaardij. 
 
Commissaris Samuel Pieter van Eeghen 

Een van deze commissarissen was Samuel Pieter (Sam) van Eeghen (1853-1934), telg uit de 
gelijknamige koopmansfamilie. Hij was firmant van het bekende Amsterdamse handelshuis Van 
Eeghen, maar daarnaast was hij onder meer ook voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
van de Effectenbeurs, en in de periode 1904-1919 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. 
In 1878 trad hij toe tot het bestuur van de Kweekschool voor de Zeevaart, en hij zou daarin voor 
de rest van zijn leven blijven, voor een groot aantal jaren als commissaris-thesaurier, ofwel 
penningmeester. 

 
Jubileumviering 18 december 1928 
Van Eeghen was niet de eerste commissaris die 50 jaar zitting had in het bestuur van de 
Kweekschool, maar een dergelijke zittingsduur was voldoende zeldzaam om het 
jubileum met enige luister te vieren. In aanwezigheid van een flink aantal 
hoogwaardigheidsbekleders, commissarissen, schoolpersoneel, kwekelingen en oud-
kwekelingen overhandigde burgemeester De Vlugt de jubilaris de gouden medaille van 
de stad Amsterdam; het personeel van de Kweeschool schonk hem een album met 
afbeeldingen van 34 schepen waarop in de periode 1878-1928 ruim 2000 kwekelingen 
hun zeemansloopbaan aanvingen. Aansluitend volgde een feestelijke lunch, en in de 
avond nog een jubileumprogramma in het Koloniaal Instituut, het huidige KIT. 
Commissaris Van Eeghen droeg zelf aan de feestelijkheden bij door bekend te maken 
dat de meest uitmuntende ‘ankertjesgasten’ – kwekelingen die zich bijzonder hadden 
onderscheiden – voortaan een gouden balkje op hun uniform mochten dragen. Zij ontvingen verder een 
scheepskijker, betaald uit een fonds dat door de jubilaris ter beschikking werd gesteld. 
 

* Noot: in het ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VOK in 2017 uitgegeven Jubileumboek ‘En gy, o lieve 
kweekelingen!’ is deze foto op blz. 19 per abuis toegeschreven aan een feestdiner ter gelegenheid van de viering van 100 jaar 
‘herstel’ van de Kweekschool voor de Zeevaart in 1914. 


