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r zijn nogal wat oud-
leerlingen die in het
buitenland zijn gaan
wonen. Deels was dat
omdat ze daar hun werk

vonden en anderzijds omdat ze trouw-
den met een meisje uit dat land.
Leen Langendoen behoort tot de laatste
groep. Heel toevallig hoorde ik dat hij
in het land (Oostvoorne) was.
Hoofddoel was het vieren van z’n 90ste
verjaardag met dat deel van de familie
wat nog over is. Ondanks dat hij in
Engeland woont heeft hij nooit het
contact met zijn familie verloren.

Kleermaker of de techniek in
Hij was de zevende van de elf uit het
gezin van Abraham Langendoen “de
kleermaker”, of zoals ze op Oostvoorne
zeiden “Bram de snijer”. Leen is de
enige uit het gezin die de techniek is
ingegaan. Alle andere broers werden
middenstander. Toch was ook bij hen
de techniek latent aanwezig, want 3
zoons van die broers werden ook
leerling van onze school. Bram en Hans
Langendoen, beiden reeds overleden,
slaagden in de vijftiger jaren en Aad
slaagde in 1961.

Z’n eerste reis was 3 jaar
Terug naar Leen. Na de cursus bankwer-
ken op de Ambachtsschool volgde hij
nog het 4e leerjaar en deed examen
voor zijn VD. Hij slaagde en ging naar
zee. De Shell werd z’n werkgever en
hij werd geplaatst bij de NIT, de
Nederlands Indische Tankvaart. De
eerste uitzending duurde 3 jaar. In 1932
kwam hij voor z’n eerste verlof terug in
Holland. Het was midden in de crisis-
jaren, maar die maakten Leen niets. Hij
had goed verdiend en hij was ook wel
zuinig geweest. Hij kocht een prachtige
two-seat chevrolet en stal de show. Wie
kon zich dat in die jaren permitteren?
Z’n vader was hartstikke trots op hem.
Hij ging in Rotterdam naar school voor
z’n A, maar hij had er eigenlijk geen
zin in en geen tijd voor. Het leven zag
er voor hem veel te zonnig uit. Z’n
volgende vaarperiode was 2 jaar. Hij
deed zo nog wat toeren en in 1939
besefte hij dat hij toch z’n A eens
moest gaan halen. Het was zo gepiept
en Leen ging weer naar zee.
In april 1940 liep hij nog één keer
Rotterdam binnen en toen hij later de
Waterweg afvoer kon hij niet vermoe-
den dat hij pas weer in 1946 voet op
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Nederlandse bodem zou zetten.
Hij voer op de Murena en dat schip is
gelukkig de oorlog doorgekomen. Toch
maakte Leen er veel op mee. Altijd die
spanning dat er wat kon gebeuren en,
zegt hij, als je in het water terecht zou
komen, had je nog weinig kans te over-
leven. Je kwam of in de olie terecht of
in een vuurzee. Gelukkig is hem dat
bespaard gebleven. In het begin voeren
ze veel in het Caribisch gebied en de
States. Later veel konvooi varen op de
Noord Atlantic van de States naar Ierland,
Schotland of Engeland en vice versa.

m.s.”Murena”

Aanvaring in konvooi
Precies op z’n verjaardag, 2 augustus
1941, maakte hij een ongeluk mee.
‘s Nachts om 03.45 uur boorde de
Murena zich, in konvooi varend, in de
midscheeps van het Nederlandse schip
Rozenburg van de Halcyonlijn, welke
direct zinkende was. De bemanning
ging in de boten en werd ondanks zeer
slecht weer toch veilig aan boord
genomen van de Murena. Maar dat ging
onder veel protest. Wat was het geval.
Op de Rozenburg was een enorme
heibel onder de bemanning geweest.De
lui stonden elkaar naar het leven en en
deel werd van boord gehaald en
vervangen door een andere, niet voor
z’n taak berekende crew. Nu had de
Murena gebrek aan bemanning, omdat
een deel van de Chinezen was gedrost.
Zij hadden geen vaarplicht zoals de
Nederlanders en konden dus gemakke-
lijker van boord stappen. De lege
plaatsen werden opgevuld, juist u raadt
het al, door de verwijderde bemanning
van de Rozenburg. Wat een tumult daar
op de Noord Atlantic ter hoogte van
Halifax, in die donkere nacht toen de
kemphanen weer tegenover elkaar
stonden. Ze wilden sommige mensen

niet aan boord hebben, maar daar
kwam natuurlijk niets van in.

Naar school in Engeland
In 1942 monsterde Leen af om in
Engeland naar school te gaan. Veel
Nederlandse officieren deden dat. Ze
gingen meestal in de kost bij een engels
gezin en zo kwam Leen met nog vier
collega’s terecht in een gezin waar ook
een huwbare dochter in huis was. Zij
diende bij de Luva, zeg maar de lucht-
bescherming, want iedereen moest
meedoen met de verdediging van

Engeland. Leen werd
verliefd op deze
Luvadame. Na het
behalen van z’n B-l en
een kanonniers-
diploma ging hij
weer naar zee. Hij
kwam weer op de
Murena en later op de
Erinna en de Malvina
en hij voer gelukkig op
deze schepen. Ze gingen
van de Atlantic naar de
Middellandse Zee en er
ging een gejuich op.

Eindelijk van die Atlantic af, maar dat
viel vies tegen. De Middellandse Zee
was veel gevaarlijker. Vele malen onder-
namen vliegtuigen aanvallen tegen de
schepen waar hij op voer. De schade
was echter nooit zo erg dat het schip
verloren ging.

In Engeland getrouwd
In maart 1946 trouwde hij met de
Engelse Luva Brenda in Engeland. En
wat meerdere oud-leerlingen
overkomen is, overkwam ook Leen.
Twee maanden na zijn trouwerij ging
hij weer naar zee voor een reisje van 2
maanden. Het werd 2 jaar. Leen en
Brenda kregen 5 kinderen en die
kregen pa al vroeg thuis. Door z’n vele
tropen- en oorlogsjaren kwam hij al
met z’n 51e jaar met pensioen en dat
was in 1961. Hij heeft toen aan de wal
nog wel bij een verwarmingsinstallatie-
bedrijf gewerkt tot 1976. Maar sinds
dat jaar geniet hij van z’n pensioen en
dat is nu al zo’n 25 jaar. Hij hoopt daar
met z’n vrouw nog een aantal jaren aan
vast te kunnen knopen en dat hoopt de
schrijver van dit stuk ook voor hem.
Rest mij nog Aad Langendoen en z’n
vrouw Rezka te bedanken voor het
gastvrije onthaal om dit verhaal op te
tekenen.
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