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it keer geen gesprek met
een oud-leerling, maar met
een oud-leraar. Een man
die bijna 25 jaar les gaf in
de specifiek technische

vakken voor de scheepswerktuigkundige.

Aanloop met hindernissen
Piet v.d. Meijden werd op 21 septem-
ber 1926 in Hardinxveld geboren, waar
hij ook de lagere school bezocht. Na de
lagere school ging hij in Gorkum naar
de LTS en haalde na twee jaar zijn
diploma machinebankwerker. Hij was
na die cursus één van de geselecteerden
om een tekenopleiding te krijgen bij
De Vries Robbé, destijds een groot
constructiebedrijf in Gorinchem.
Deze opleiding heeft hij een jaar
gevolgd, waarna hij solliciteerde bij de
KPM om een opleiding als werktuig-
kundige te mogen volgen. Hij moest
wel toelatingsexamen doen want hij
wilde naar de BM cursus en hij slaagde.
Hij zou in 1943 in Vlissingen naar
school gaan, maar de school was geëva-
cueerd naar Nijmegen en zodoende
kwam hij daar in de schoolbanken.
Het eerste jaar verliep uitstekend met
een overgang naar klas 2, maar toen hij
zich na de zomervakantie van 1944
weer op school meldde, werd hij van
wege het oorlogsgeweld naar huis
gestuurd. In september 1945 weer naar
school en weer naar Nijmegen. Pas in
1946 ging de cursus terug naar
Vlissingen. Hij slaagde in juli 1946,
maar varen was er nog niet bij. Door
het oorlogsgeweld had de KPM veel
schepen verloren en er was zodoende
een surplus aan mensen. Hij ging een
jaar praktijk doen op het motoren-
fabriekje van Moret in Hardinxveld en
zo werd mooi een deel van het praktijk-
jaar ingevuld. In april moest hij
plotseling met het m.s. Boissevain naar
zee. Dit schip vervoerde Nederlandse
militairen naar Indië. Bijna was hij één
van hen geweest, want hij was nog maar
net vertrokken of de MP stond bij z’n
ouders op de stoep om hem op te halen
voor de dienst in Indië.

De vaarperiode
Als leerling wtk. was hij dus op de
Boissevain geplaatst en nadat de
militairen in Priok ontscheept waren,
voer het schip naar Hongkong om weer
omgebouwd te worden van troepentran-
sportschip naar zijn oorspronkelijke
vorm half passagiers-/half vrachtschip.
Deze ombouw duurde ca. vier maanden
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en hij was na die periode aardig bekend
geraakt in Hongkong en Kowloon.
Na deze ombouw werd hij op het
s.s. Melchior Treub geplaatst. Een oud,
klein passagiersschip met een prachtige
stoominstallatie. Met dit schip werden
militairen vanuit Priok naar diverse
streken in de archipel vervoerd en later
ook weer teruggebracht. Hij heeft op
veel schepen gevaren, o.a. ook op de
Ruys en de Tegelberg, zusterschepen
van de Boissevain. Maar z’n favoriete
schip was de Straat Makassar, de latere
Tjinegara. Na een jaar Melchior Treub

ging hij naar de Straat Malakka en
kwam op de buitenlijn van de KPM
terecht. In december 1947 was die lijn
overgegaan naar de KJCPL en werd dit
z’n nieuwe baas. Hij haalde in1949 in
Djakarta z’n A en voer nog ruim twee
jaar na het behalen van z’n A, aleer hij
met verlof mocht. Z’n eerste torn had
vier jaar en drie maanden geduurd.

Lange reizen
Daarna volgden reizen van drie jaar en
van 15 maanden. Tijdens verlof werden
B-2 en volledig C gehaald. Destijds was
hij de jongste ooit die z’n volledig C
haalde. Tijdens de laatste periode werd
bijna een jaar surveywerk voor de maat-
schappij gedaan in Japan. In maart
1958 heeft hij ontslag genomen en zei
hij de koopvaardij vaarwel. Hij trad in
dienst bij de Nestum, wat staat voor
Nederlandse Sluis- en Tunnelbouw
Maatschappij, wat een combinatie was
van Nederlandse Aannemers.

De Haringvlietsluizen
De werkplek werd de electrische
centrale voor de bouw van de Haring-
vlietstormkering. Eerst moesten er
machines uitgezocht en besteld worden,
een eigen centrale en eigen technische

werkplaatsen ingericht worden, alvorens
het werk kon beginnen. Ook werd er
getrouwd, want hij en z’n vrouw kregen
een huis in Hellevoetsluis Vlotbrug,
vlakbij de werkplek. Hier kwamen veel
jonge gezinnen te wonen die allemaal
aan de dam werkten en zowel Piet als
z’n vrouw hebben het hier prima naar
hun zin gehad. Toch keken ze uit naar
een mooier plekje. Ze vonden een stuk
grond aan de Zandweg in Oostvoorne
en daar zouden ze naar toe trekken. Tot
1 april 1962 bleef hij in dienst van de
Nestum. Op die dag is hij leraar gewor-

den op onze school.
Wel bleef hij nog
een tijd adviseur van
de Nestum.

Eigen huis en tuin
Ondertussen had hij
op z’n grond aan de
Zandweg een casco
laten zetten en werd
in z’n vrije tijd
bouwvakker.
Natuurlijk kreeg hij
hulp van anderen.
Maar het grootste
deel heeft hij toch

zelf gedaan. Toen het klaar was
verhuisde het gezin van Hellevoet naar
Oostvoorne. Piet en z’n vrouw kregen
vier dochters en twee daarvan zorgden
weer voor vier kleinkinderen. Jammer
genoeg woont de oudste met man en
twee kinderen in Amerika. Maar ze
gaan ze regelmatig opzoeken.
Trouwens, in de schuur stonden zoveel
fietsen dat het er op leek dat ze erg veel
logés kregen en dat bleek ook te
kloppen. Piet ging in 1986 met de VUT.
Hij was toen bijna 25 jaar leraar. Daarna
heeft hij veel van het leven genoten.
Veel gevaren met z’n kajuitzeiljacht, de
caravan stond bijna niet stil en ook
grotere reizen werden gemaakt. Ook
thuis echter is het genieten met zo’n
tuin achter je huis. Tijdens dit gesprek
zaten we voor een groot raam en keken
zo die tuin in. Ik telde 12 verschillende
soorten vogels, prachtig als je zo vanuit
je huis kunt genieten.

Piet bedankt voor dit gesprek en je
vrouw bedankt voor de koffie en het
sapje.

m.s. Boissevain
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