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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Ab Poldervaart (maart 1997)

ij kwam als jongetje van
15 jaar in 1959 vanuit
Nieuw Helvoet naar de
machinistenschool in Den
Briel. Het stond al vast

voor hem toen hij op de lagere school
zat. Hij zou net als zijn neven Wim (Sam)
en Nico naar de machinistenschool
gaan. Daarvoor was een ambachtsschool-
opleiding genoeg vond hij, maar de
hoofdonderwijzer van de lagere school
dacht daar anders, over Ab kon goed
mee en zou naar de HBS moeten en zo
gebeurde het ook. Echter na 3 jaar vond
hij het welletjes en ging hij gericht
studeren.

Met z’n 17e naar zee
Zonder mankeren doorliep hij de twee
jaar en als jochie van 17 stapte hij bij de
Koninklijke Rotterdam Lloyd binnen.
Waarom de KRL? Wel daar hoefde je
niet als leerling te beginnen. Je werd er
gelijk assistent en de gage als assistent
was meer dan als leerling en ... laten we
eerlijk zijn of je nu fl. 255,= of fl. 155,=

in de maand verdient, dat scheelt een
slok op een borrel, eigenlijk wel meer
slokken. Verder kreeg hij nog fl. 200,=
voorschot en zoveel geld had hij nog
nooit in z’n handen gehad. Het was een
tijd dat elke maatschappij om mensen
zat te springen, dus je kon kieskeurig
zijn. Trouwens vandaag de dag is dat
wel weer zo.

Slechts één sollicitant
In december jl. plaatste Spliethoff
Beheer bv, een rederij die 52 schepen
bemant, een advertentie in alle grote
ochtendbladen voor stuurleden, Wtk.’s
en MO’ers (Maritiem Officieren).
Resultaat: 1 sollicitant.

Terug naar Ab
Er werd een uitrusting aangeschaft bij
de firma Kulberg op de Westzeedijk en
hij was gesteld om te vertrekken. Zijn

eerste schip werd de Madison Lloyd en
hij maakte er een prachtreis mee. Ik heb
hem zelf ook gemaakt, dus ik weet
waarover ik schrijf. De reis ging via de
West, het Panama kanaal en de Stille
Zuidzee eilanden naar Nieuw Guinea.
Hier werd bevoorrading voor het
Nederlandse leger gelost en verder ging
het naar Japan om via Hongkong en
Singapore terug te keren naar Rotter-
dam. Een echte reis om de wereld in 4½
maand. Aangekomen in Rotterdam werd
afgemonsterd. De volgende reis ging
naar de Maas Lloyd, die in Tripoli lag.
Men vloog er heen met Martin Air
Charters (MAC) en de le piloot meldde
via de intercom, dat voor het eerst de
afstand overbrugd zou worden zonder
tussenlanding. Wat is er veel veranderd
sinds die tijd. Als 5e wtk. heeft hij ook
op de Wonorato gevaren. Hij zat daar
met nog twee oud-leerlingen van onze
school op nl. Jaap Racké en Jan van Eck.

Een zeer bijzondere reparatie
Op dat schip heeft hij de meest

bijzondere reparatie uit
zijn loopbaan
meegemaakt. Volgens
hem was de KRL één
van de weinige
rederijen die met het
cedervallpatent voer.
Doordat men binnen
zeer korte tijd overging
van vrij warm zeewater
naar zeer koud, kromp
het schip sneller dan de
as en werd de
binnenafdichting van

z’n plaats geschoven over de borg heen.
Ten gevolge van lekkage aan het
buitenpatent stroomde het zeewater op

een gegeven moment naar binnen. Nu
smeert dat wel prima als het met
pokhout in aanraking komt, maar niet
met witmetaal. Het gevolg was dat dit er
uit liep en er moest gedokt worden. Dat
gebeurde in Hongkong. In die tijd geen
verkeerde plaats om daar een paar
weken te liggen. Wat was namelijk het
geval: de schroefasbus, die er uit moest,
gaf geen krimp. Met vijzels werden er
vele tonnen druk op gezet, maar niets
kon hem in beweging brengen.
Uiteindelijk besloot men tot een zeer
bijzondere aanpak. De achterpiek werd
vol met stoom gezet en de bus werd
volgestopt met ijs. Tegen deze uitzet- en
krimptaktiek was zelfs deze schroefas-
bus niet bestand. Het was echter wel een
heel unieke reparatie.

Bevorderd
Met nog alleen zijn VD op zak werd hij
bevorderd tot dienstdoend 4e wtk. en
geplaatst op het m.s. Garoet. Dit
dubbelschroefschip werd voortgestuwd
door twee Sulzer motoren en was een
heerlijk werkpakhuis. Hier werden de
moeren van de cilinderdeksels nog met
een voorhamer vastgeslagen, iets wat
tegenwoordig hydraulisch gebeurt. In
1965 haalde hij z’n A en kreeg hij z’n
eerste stoomschip, het s.s. Zeeland. In
het begin vond hij het maar niets. Je
was een soort veredelde pijpfitter. Later
wende hij er aan en heeft toch prettig
met stoom gevaren, In 1968 haalde hij
z’n B-l en ging daarna als 3e naar de
Slamat, een zusje van de Garoet en ook
twee Sulzers. Na de Slamat is Ab met
Adrie Quartel getrouwd en samen
kregen zij een zoon en een dochter.
Z’n zoon zit, zoals Ab het noemt, in de
groente en fruit en z’n dochter neigt
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 naar pa z’n werk. Zij werkt op een scheep-
vaartkantoor dat in het oude politie-
bureau van Oostvoorne is gevestigd. In
1970 stuurde de Lloyd hem naar school
voor z’n B-2 en toen hij terug kwam
was de fusie tussen de SMN, VNS en
KRL een feit. Ab ging onder de
oranjeband varen. Om praktische
redenen werd de naam NSU
(Nederlandse Scheepvaart Unie) zoals
de nieuw gevormde maatschappij was
gedoopt, later veranderd in de NedLloyd.
Hij kreeg z’n aanstelling als 2e wtk. In
deze rang zou hij vele jaren varen, want
ook na het behalen van zijn C in 1975 - 76
bleef hij 2e. Door de fusies in de neder-
landse scheepvaart was de rang van
Hwtk. volledig volgeslibd. Bijna 20
jaren gingen voorbij.

Eindelijk Hwtk.
In 1989 werd hij dan eindelijk bevorderd
tot Hwtk. Zijn eerste schip in deze rang
werd de NL Rochester. NedLloyd had 4
van dit type RoRo schepen en hij had ze
als 2e allemaal gehad. Hij kwam dus
niet op onbekend terrein op zijn eerste
reis als baas. Nu is hij echter al 4 jaar
Hwtk. op de grootste containerschepen
van NedLloyd. Eerst op de werelddeel-
schepen, zoals de NL Asia (40.000 pk)
en vervolgens op de H-schepen. Het is
nu maandag 10 februari en a.s. zaterdag
vertrekt hij met de NL Honshu voor een
reis van 8 weken uit en thuis naar Japan
en z’n vrouw Adrie gaat lekker een

Drie jubilarissen uit één klas v.l.n.r: Ab Poldervaart, Hans Vlielander en Jan van Buren

reisje mee. De Sulzer motor van 60.000
pk geeft dit schip een dienstsnelheid van
23 mijl. Ab heeft het zusterschip NL
Hongkong nieuw uitgehaald. Z’n
klasgenoot van de cursus 1959-’61 Jan
van Buren was bij deze nieuwbouw in
Japan aanwezig namens nieuwbouw
bureau van NedLloyd. Later haalde deze
de NL Honshu uit en voer onlangs ook
nog op de NL Hongkong. In december
tijdens de jaarlijkse jubileumdag van
NedLloyd  werden deze mannen samen
met nog een oud-klasgenooot, nl. Hans
Vlielander, gehuldigd voor 35 jaar

trouwe dienst, Ook Hans vaart als
Hwtk. bij NedLloyd en zit momenteel
op de NL Amerika.

1959-61 was een goed jaar
Het was bijna niet te geloven dat van
dat kleine schooltje uit Den Briel 3 man
uit één klas als Hwtk. jubileerden. In
wijntermen zou je zeggen: “1959-61
was een goed jaar”. Ab heeft niet alleen
gevaren bij NedLloyd, maar is ook
diverse malen aan de wal gedetacheerd
geweest. Zo heeft hij in 1986-87 bij de
Technische Analyse gezeten, was in
1988-89 vlootsecretaris van de onder-
nemingsraad en in 1990 was hij tijdelijk
superintendent bij de technische dienst,
een functie die hij laatstelijk ook nog
een maand bekleed heeft. Ook zit hij
nog in het bestuur van het pensioenfonds.
Hij is buiten techneut echter zeeman in
hart en nieren, vandaar dat hij deze week
weer vertrekt. Hij hoopt dit vol te houden
tot het jaar 2001, het jaar waarin hij
wordt gepensioneerd.
Ab bedankt voor dit gesprek. Ik wens je
een goede reis, goede wacht en
behouden thuiskomst.

m.s.”Nedlloyd Rouen”

Een anekdote

Maandagmorgen

Maandagmorgen ,de klas staat halver-
wege de trap als dhr. Torreman naar
boven komt. Z’n rechter hand in z’n
rechter kontzak. Het klinkt: ‘Môge
mannen’ en er klinkt een ‘goedemorgen
meneer’ terug. Op naar het lokaal en
ieder neemt zijn plaats in.

Dhr. Torreman stopt een pijp met toffee
tabak en begint als iedere maandagmor-
gen : “Laten we het eerst eens over het
voetbal hebben “. Na deze sessie werd
er weer keihard geleerd.

Oproep van de redactie

De redactie heeft veel tijd gestoken in
het achterhalen van namen op de klasse-
foto’s. Jammer genoeg is dit niet voor
de volle 100% gelukt. Mocht u nog
namen te binnen schieten laat het ons
dan weten. Mogelijk wordt er in de
nabije toekomst bijvoorbeeld een
herdenkingsboek samengesteld. Het
redactie adres vindt u op pag. 2 of in de
Trompetter. Bij voorbaat onze dank.




