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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Leen den Ouden (december2002)

ia een foto een leuk
gesprek

Ik heb een foto van een
klas uit 1939 van onze

school. Ik ken er een paar van, maar
veruit de meesten zijn onbekenden.
Misschien konden de bekenden me
helpen aan de namen van de onbeken-
den. Via Bas v.d. Hoek en Tinus
Moerland kwam ik bij Leen den Ouden.
Dat bleek geen goede keus, want Leen
hoorde niet in deze klas.Hij zat wel op
school, maar zat er voor  z’n A.

s.s. Zuiderkerk

Hij had z’n VD al in 1935 behaald.
Leen had echter iets anders. Hij had een
paar fotootjes uit 1937 waarop hij op
het s.s. Zuiderkerk stond met o.a ook
mijn vader. Dit werd de aanleiding voor
ons gesprek.

Vind maar eens werk
Leen werd geboren op 27 december
1916 in  Nieuw Helvoet. Z’n vader
werkte op de Marinewerf, iets wat we al
bij meer oud-leerlingen gezien hebben.
Na de lagere school aan de Westdijk
ging hij naar de ambachtschool in Den
Briel en vervolgens naar de machinisten-
school. Hij slaagde in 1935. Het was
midden in de crisis en er was geen
maatschappij te vinden die een plaatsje
voor hem had. In 1937 had hij eindelijk
beet. Via een kennis van een neef kwam
hij bij de VNS terecht. Vandaag praten,
morgen keuren, aangenomen en outfit
kopen bij Cohen aan de Scheepstimmer-
mansaan. Een paar weken later voor het
eerst naar zee met het s.s. Zuiderkerk.
Het was 19 juli 1937 Eerst een kustreis
van 10 dagen naar Hamburg. Slecht
weer, wacht doorlopen en hij dacht:
“Is dit het nu”? Hij besloot om het maar
voor gezien te houden. Echter, thuis
gekomen was iedereen enthousiast en
benieuwd en hij durfde niet te zeggen

dat het hem erg tegengevallen was. Hij
ging dus toch de grote reis op. Een
Oost-Azië-reis naar China en Japan, de
mooiste lijn van de VNS.

Op wacht bij mijn vader
Hij kwam op wacht bij de 3e wtk en
dat was mijn vader. Ik hoorde van hem
dat hij niet makkelijk was. Toch leuk
als je na zoveel jaar weer eens iets over
je vader hoort. Hij maakte drie reizen
op de Zuiderkerk en monsterde op 28
november 1938 af.  Hij ging met studie-
verlof voor z’n A en haalde dit op 26

juni 1939, dus net
voor de mobilisatie.

Gelukkig gevaren
Op 8 juli 1939
monsterde hij aan
op de Nijkerk en dit
schip zou voorlopig
zijn thuis worden.
Voor het uitbreken
van de oorlog kwam
hij nog twee keer in
Holland. De Nijkerk
was ook een stoom-

schip. Er stond echter een triple in en op
de Zuiderkerk had hij met een turbine
gevaren. Hij voer gelukkig op de
Nijkerk en maakte er geen oorlogs-
handelingen op mee. Op 3 juni 1942
monsterde hij in Durban af en moest
toen naar de Holland. Dit was een
kuster van de VNS, die alle haventjes
langs de OostAfrikaanse kust afstroopte
en de lading dan in Durban of Beira
stapelde, waarna het door de grotere
schepen verder getransporteerd werd.
Om op de Holland te komen moest hij
vier dagen met de trein reizen naar
Beira. Hij werd door een delegatie van
de Nijkerk uitgeleide gedaan, waarbij
een flinke neut werd gedronken. Ze
haalden de trein nog maar net. Z’n
koffer werd door een raam naar binnen
gekieperd en verder op in de trein kon
hij nog net instappen. Hij kon nooit
meer z’n eigen coupé vinden en moest
op een andere plek dan geboekt slapen.
Pas na 2 dagen was
z’n koffer terecht.
Met een onderbre-
king van 2 maanden
verlof heeft hij 2
jaar en 3 maanden
op de Holland
doorgebracht en ook
hier heeft hij geen
gevechtshandelingen
meegemaakt. Op 27 september 1944

werd hij overgeplaatst op een oude
bekende, namelijk de Nijkerk. Van
Durban voeren ze naar de Walvisbaai
om te bunkeren. Toen ze daar op hun
beurt lagen te wachten kwam er nog een
“-kerk”-boot binnen en die ging er met
hun kolen vandoor. Dat was een
gelukje, want deze heeft onderweg naar
Engeland veel ellende meegemaakt,
terwijl zij een week later in een prima
beschermd konvooi terecht kwamen met
een vliegdekschip en een kruiser.
Zonder problemen bereikten ze
Engeland. Hij kreeg een paar maanden
verlof in Londen. Vervolgens ging hij
naar het s.s. Meerkerk. Ook op dit schip
voer hij gelukkig en kwam op 1 oktober
1945 in Liverpool aan. Halverwege
deze maand voeren ze met de Straat
Soenda van Liverpool naar huis. Hij
was de oorlog heelhuids doorgekomen.

Nog even gevaren
Wat je van meer mensen hoorde, die
ruim na het beëindigen van de oorlog
thuiskwamen, gold ook voor hem. Z’n
vrienden waren getrouwd en men was
volop met de wederopbouw bezig. Men
had geen aandacht meer voor degene
die ver na het einde van de oorlog thuis
kwamen. Na een week was hij het zat.
Hij vroeg bij de Maatschappij om een
boot. Op 1 december ging hij naar de
Boschfontein. Het werd z’n eerste
motorschip. Hij heeft hier op gevaren
tot 10 september 1946. Ging toen wel
met dit schip naar de werf in Amster-
dam en maakte daar nog een hele story
mee. Er werd een schroefas getrokken,
maar omdat het zo druk was, besloot
men om de flens af te blinden en de
Boschfontein voor de kant te leggen.
Een ander schip zou dan gebruik kun-
nen maken van het dok. Toen de flens er
op zat, brak er brand uit in de MK. Via
de ingangen kon men vanwege de
rookontwikkeling niet meer in de MK
komen. Men besloot toen om de flens er
weer af te halen en het dok ook te laten
zakken. Op die manier liep de MK vol
en is de brand geblust.

s.s. Nijkerk
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Het was wel een enorme puinhoop en
alles moest uit elkaar en naar de wal om
schoon gemaakt te worden. Hij heeft
toen een paar maanden dienst gedaan
als een soort verbindingsofficier. Na
deze klus nam hij ontslag en is naar
school gegaan voor z’n B.

Een walbaan
Via oud-leerling Gerrit Langerveld
kwam hij in contact met de Shell.
Afgesproken werd dat hij eerst z’n B-l
zou halen en dan in dienst zou komen
als 2e operator en zo geschiedde. In
oktober 1947 haalde hij z’n B-l, trouwde
een week later en trad op 1 november in
dienst bij de Shell. Z’n nieuwe collega’s
vonden het maar niets dat hij een rang
overgeslagen had en hij moest het
allemaal zelf maar uitzoeken. Hij kwam
in de Dubbsfabriek, dat was een
thermische kraakinstallatie. Later ging
hij, na een maand stage in Engeland,
naar de Wax Craker en de reformer en
werd toen wachtchef. Vervolgens naar
de Cat-cracker-fabriek en van daar is hij
met z’n 60e met pensioen gegaan. Hij

De Lagere Technische School en de School voor
Scheepswerktuigkundigen omstreeks 1957

Praktijk 1955
achter de draaibank Dick v/d Hoek

heeft er met plezier gewerkt. Voor de
rekenaars. Hij is deze maand 55 jaar
getrouwd en geniet al 25 jaar van z’n
pensioen. Leen den Ouden woont met

Op de foto, genomen op de Zuiderkerk in 1937, zien we v.l.n.r.: Ass. Wtk. Jan
Oudshorrn, 3e wtk. Rinus Verhoeff, 4e wtk. ‘Rooie’ Hoog, Hwtk. Dirk Krispijn,
Chinese voorman, ass. wtk. Leen den Ouden en de marconist.

z’n vrouw zeer riant in Rockanje en ze
hopen hier nog een flink aantal jaren te
genieten.

Een anekdote

Koninginnedag

Met Koninginnedag organiseerde de
Oranjevereniging destijds altijd diverse
aktiviteiten op Bastion VI. In 1959
deden daar ook een aantal leerlingen
van de Machinistenschool  aan mee.
Hoofdzakelijk diegene die in Den Briel
in de kost lagen. Arie Andeweg won
daarbij het zaklopen en het kruiwagen
rijden, of wel 2x fl.5,00. Nu stond er
een schaftwagen van Vlasblom op het
terrein waar je die dag van alles kon
kopen, dus ook bier. Arie bestelde een
rondje en nog een rondje enz. Toen hij
ging afrekenen moest hij meer betalen
dan hij had gewonnen. Wij allemaal
lachen, maar het maakte Arie niets uit.
Hij had toen al fl.25,00 zakgeld in de
week. Een voorbeeld: Ik moest rond
komen van fl.12,50 in de maand,
vandaar dat ik nogal wat bijbaantjes op
moest zoeken om rond te komen.

Op blz. 61 vindt u een foto hoe het
gewonnen geld “verbrast” werd.




