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eboren in de Kraton
Jan werd geboren in 1942
in Tinte aan de Korteweg,
beter bekend als de
Kraton. Hij heeft hier op

de openbare lagere school gezeten en na
deze school ging hij naar de Mulo in
Den Briel. Hier werd het diploma
gehaald en Jan meldde zich in 1959 aan
als leerling van de Machinistenschool.
Na twee jaar deed hij staatsexamen en
werd geconfronteerd met een
onvoldoende voor praktijk. Dit kon je
pas na een jaar overdoen en dit werd
dus eigenlijk een verloren jaar. Sinds
z’n 12e jaar kluste hij al bij de firma
Lugtenburg, beter bekend als de
‘Woudduiven’, in de eierhandel en dat
heeft hij dat jaar ook gedaan. Wekelijks
ging hij wel een aantal uren naar school
voor z’n praktijklessen, want hij moest
toch iets vaardiger worden. Hij deed
weer examen en slaagde nu wel. Op 1
september 1962 trad hij in dienst bij de
Oranjelijn.

Waarom de Oranjelijn?
Nu, Noord-Amerika leek hem wel mooi
en daarom koos hij voor deze maat-
schappij. Hij wist toen nog niet dat deze
maatschappij in de winterperiode andere
vaargebieden op zocht, omdat je in de
winter de Canadese meren niet op kon.
Allereerst werd een bezoek gebracht aan
de firma Jos Cohen aan de Scheepstim-
mermanlaan, waar een uitrusting werd
gekocht. Kosten fl. 1.500, en bij een
maandsalaris van fl. 289,- vuil en 10%
lijntoeslag betekende dit, dat je een
aardig tijdje in de schuld zat. Zijn eerste
schip was de Prinses Margriet. Deze
was uitgerust met stabilisators, maar dit
kon toch niet voorkomen dat Jan elke
oversteek over de NoordAtlantic
zeeziek was. Hij kwam op wacht bij een
oud-leerling van onze school Jan
Vermeulen, van ‘Ons Curaçao’ aan de
Molendijk in Oostvoorne. Hij heeft
prettig op dit schip gevaren. Er hangt
dan ook van dit schip een schilderij van
Van Rixoort in de kamer en dat doe je
niet als je er geen prettige herinneringen
aan hebt. Wat er niet goed was, was het
eten. Regelmatig moest de koelkast in
de pantry bezocht worden of werd er
een bezoek gebracht aan de lockers,
waar het proviand was opgeslagen. In
de machinekamer werd dit voedsel dan
bereid. Op dit schip was accommodatie
voor 100 passagiers en daarvoor was
een crew van 50 man civiel personeel
aan boord. Jan heeft echter in de negen
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maanden dat hij op dit schip gevaren
heeft niet één passagier meegemaakt.

Varen en vliegen
Na de Prinses Margriet kwam hij voor
een reis op de Prins Willem III als 4e
wtk. en vervolgens ging hij naar de
Prins Willem George Frederik. Dat was
in december 1963 en de reis ging naar
de kust van Oost-Afrika. Er werden nog
reizen gemaakt op de Prins Willem II en
de Prins Casimir en vermeldenswaard is
het aflossen van de Willem II in Venetië.
Dat gebeurde met een Dakota van
Schreiner Air. Eerst werd er van
Zestienhoven naar München gevlogen
vervolgens van München naar Venetië.
Er werden dekens aan de passagiers
uitgereikt, want het was in het toestel
maar 4°. Hij zat naast Ton v.d. Ham,
ook al oud-leerling van onze school, en
samen zijn zij onder twee dekens gaan
zitten om elkaar zo een beetje warm te
houden. Dit waren nog eens andere tijden.

m.s. Prins Willem II

Definitief aan wal
Jan is gestopt met varen in het jaar dat
hij 27 werd. Hij werd buitengewoon
dienstplichtig, waardoor z’n jongere
broer alsnog zijn dienstplicht moest
vervullen, waar deze helemaal niet blij
mee was. Jan was intussen getrouwd en
vond na z’n vaartijd werk bij de ICI.
Hij werd operator in de Polyethyleen-
fabriek. Hij heeft hier 3 jaar gewerkt en
is toen naar de firma Gosau gegaan. Dit
was een fabriek voor dieselmotoren van
het merk MWM en een afdeling van
verstelbare schroeven. Op deze afdeling
kwam Jan te werken en kreeg hij toch
weer met de scheepvaart te maken. Zijn
taak werd het bijstaan bij werkzaam-
heden en instructeur bij ingebruikstel-
lingen en reparaties. De schroeven
waren van het merk Kamewa en waren
van Zweeds fabrikaat. Het agentschap
ging over naar Antwerpen en Jan ging
niet mee en ging over naar de afdeling

motoren en generatorsets binnen Gosau.
Hij heeft 13½ jaar voor dit bedrijf
gewerkt. Het werd toen aan Deutz
verkocht. Deutz had MWM overgeno-
men, dan was de volgende stap logisch.

Tegenslag
De afdeling waar Jan werkte werd
echter overgedaan aan de firma Van
Duijvendijk in de Waalhaven. Dit beviel
hem helemaal niet en na één jaar en 7
maanden had hij het wel gezien en ging
werken bij Weir Engineering The
Netherlands b.v. Hij ging dus werken in
de pompen en dit gaf hem veel voldoe-
ning. Hij werkte hier van 1987 tot
augustus 1993. Helaas ging toen de
zaak failliet. Hij heeft nog een half jaar
de lopende zaken gedaan en stond toen
op straat en kwam in 1994 in de WW.
Dit werd een tijd van alleen maar
ellende. Zowel buiten als in je familie,
zegt hij, word je als profiteur beschouwd.
Hij heeft in z’n periode niet minder dan

600 (zeshonderd)
sollicitatiebrieven
geschreven en kreeg
altijd nee of geen
antwoord. Hij leerde
thuis koken en het
huishouden doen en
bekwaamde zich op
de computer.

Weer aan de slag
Door een gelukje
kwam hij in 1999

weer aan de slag. Hij schreef op een
advertentie, waarbij een maximum
leeftijd van 35 jaar stond. Jan was al 57
maar werd toch uitgenodigd voor een
gesprek, waarna hij werd aangenomen.
Hij kwam te werken bij Kone liften en
roltrappen en werd er servicemonteur.
Hij heeft het er prima naar z’n zin.
Fysiek is het wel een behoorlijke
belasting, maar dat neemt hij op de
koop toe. Hij heeft weer zin in alles. Hij
zit er in de OR en is tevens lid van de
deelnemersraad van het Pensioenfonds
voor de Metaalindustrie en is dus ook
actief buiten z’n werk. Jan ik dank je
voor dit gesprek en je vrouw Bep voor
de koffie en het lekkere stuk
pizzabrood.
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