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“Ik was het eigenlijk al ja-
ren van plan, maar eindelijk
is het er toch van gekomen”,
zei Hadde Verhoeff toen hij
de heer Torreman uitnodig-
de voor een gesprek.

én van de oudst nog
levende geslaagden is
de heer W. Torreman.
Hij slaagde voor het VD
op 22 mei 1925 en met
hem wil ik de serie “In

gesprek met .....” starten.

Dhr Torreman is nu 89 jaar, maar toen
hij voor het VD slaagde een jongeman
van 18 jaar. Hij was als 13-jarige
jongen naar de ambachtsschool gegaan
en haalde daar als 16-jarige zijn
diploma. Toen ontstond er een
probleem. Hij wilde doorleren voor
machinist en moest dus naar het 4e
leerjaar, wat de machinistencursus was.
Je mocht echter pas op je 18e examen
doen. De 4e moest dus twee keer
gedaan worden en er werd ervaring
opgedaan bij smid Cor van Rij op de
Kaai. Dat bleek zin te hebben, want
destijds hoefde niet iedereen praktijk-
examen te doen, daarvoor werden
enkele aangewezen en Torreman was
een van de gelukkigen. Hij bleek het in
z’n vingers te hebben en hij slaagde
voor zowel zijn theoretisch als praktisch
diploma en moest er op uit om een
maatschappij te zoeken die van z’n
diensten gebruik wilde maken.
Het was 1925 en de komst van de
crisisjaren deed zich al voelen. Na een
aantal teleurstellingen had hij beet bij
Van Nievelt Goudriaan. Voor fl. 60,=
per maand werd hij aangenomen als 5e
machinist, maar hij deed dienst als
olieman en deze verdiende fl. 110,= per
maand, dus werd er fl. 50,= uitgespaard.
Zijn eerste reis van 4 maanden maakte
hij op de Alchiba, waarna hij op de
Alkaid geplaatst werd.

Storm met orkaankracht
Het zou een gedenkwaardige reis
worden. Men vertrok in februari 1926
en het doel van de reis was Noord-
Amerika. Toen men in het Kanaal
kwam bleken er nog 3 schepen dezelfde
route te moeten gaan. Het was guur
weer en hoe verder men op de oceaan
kwam, hoe harder de wind werd. Hij
zwol aan tot een orkaan. De luiken van
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de Alkaid sloegen in en men begon
water te maken. Het schip was geladen
met pufkolen, wat het lenzen
bemoeilijkte. Regelmatig raakten de
filters verstopt en moest er geperst
worden op de zuigleiding om de
verstopping op te heffen. Men kon het
vervuilen van het schip niet tegenhou-

den en een S.O.S. werd de wereld in
gestuurd. Veertien dagen lang heeft men
gevochten voor behoud van het schip,
het mocht echter niet baten. Gelukkig
doemde het Duitse passagiersschip
Westphalia van de Hapag Lloyd op.
Deze heeft de hele bemanning kunnen
redden. De Alkaid was echter reddeloos
verloren. Van de andere drie schepen,
die aan de oversteek waren begonnen,
heeft men er van twee nooit meer iets
vernomen of van gevonden. Van het
derde schip zijn acht man gered.

Zwerven door New York
Berooid van alles werd men in New
York aan wal gezet. Hier werd men
door het consulaat van enige kleding
voorzien en in het zeemanshuis onder-
gebracht, dat wil zeggen van ‘s avonds
8 tot ‘s morgens 8, voor de rest zwierf
men door de stad. Na 14 dagen werd hij
op de Blommersdijk van de HAL ge-
plaatst en voer daar als passagier mee
naar huis. Toen hij thuisgekomen zich
weer bij Van Nievelt Goudriaan meldde,
wilden ze daar van zijn tegoed aan gage
de kleding die hij van het consulaat had
gekregen, aftrekken. Dat weigerde hij.
Hij heeft nooit meer een oproep gehad
om aan te monsteren, iets wat hij
trouwens ook geweigerd zou hebben.

Werken als tuinier
Hij werkte die tijd bij zijn broer in de
tuinderij en elke vrijdag toog hij naar
Rotterdam om een boot te vinden. De
crisis van de jaren dertig zat er al aan
te komen en de spoeling werd dun.
Dat ondervond ook Torreman. Overal
waar hij aanklopte ving hij bot, totdat

hij een tip kreeg, dat er in Den Haag een
maatschappij zat die mensen vroeg. Wie
denkt er nou aan Den Haag. Hij kreeg
het adres van de Shell, want dat was die
maatschappij van Cor Assenberg, ook
een oud-leerling van onze school, die op
dat moment de cursus nog volgde. Je
kon bij die Maatschappij niet binnen-
lopen. Je moest schriftelijk solliciteren
en dat deed hij en kreeg spoedig een
oproep. Na het gesprek, het was reeds
augustus, kon hij naar huis en eind
september kreeg hij een oproep. Hij
werd aangenomen als 5e machinist voor
een maandgage van fl. 156,=. Hij kreeg
dit vooruit en moest hiervan z’n
uitrusting kopen.

Nederlands West Indië
Hij werd gedetacheerd bij de CSM, de
Curacaose afdeling (er bestond ook een
Indische afdeling, de NIT). In 1½ jaar
maakte hij twee keer promotie en als
derde verdiende hij het enorme bedrag
van fl. 264,= in de maand. Hij voer daar
veel met Engelsen en Venezulanen en
hoofdzakelijk tussen Curacao en het
meer van Maracaibo. Zijn contract van
2 jaar liep uit en zo kon het gebeuren
dat hij in 1930 pas met verlof kwam.
Hij heeft tot 1939 nog een aantal torns
in de west volgemaakt en zijn diploma’s
gehaald.
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In 1939 werd hij als 1e machinist
toegevoegd aan de bemanning van de
Engelse tanker de Scottish Castle. Het
was een tanker van 13.000 ton die met
enorme problemen kampte. De engelse
Hwtk. was er van over z’n toeren
geraakt en kon de hulp van Torreman,
wat een enorme praktijkman was, goed
gebruiken.Trouwens niet alleen hij,
maar nog twee nederlandse wtk.’s
werden aan boord geplaatst en men
heeft het karwei goed geklaard.

Sabbotage
Sabbotage vond men ook aan boord.
Men had een enorm ketelwaterverlies.
Het bleek dat men op de retourwater-
tank van de tankverwarming een plug-
kraan had geplaatst met een verkeerde
inkerving. Hierdoor stroomde er constant
water de bilge in. Toen men bij de
“Downs” kwam, werd men beschoten
door een Duitse oorlogsbodem. Wel een
rare gewaarwording vond hij. In 1926
werd hij gered en in 1939 probeerden
diezelfde landslui hem om zeep te
helpen. Aangekomen met de Scottish
Castle in Rotterdam monsterde hij af.

De 2e Wereldoorlog
Tijdens dat verlof nam de spanning toe.
Immers, de Tweede Wereldoorlog was
al uitgebroken. Het voorval, dat een
kennis van hem, die bij de Nederlandse
inlichtingendienst werkte, vermoord
werd, deed hem besluiten om hals over
kop weer naar Curaçao te vertrekken.
Het was 17 januari 1940 en hij had
zo’n haast dat hij z’n verloofde, voor
vele tante Maartje, vergat mee te
nemen. Hij ging er vanuit dat hij na
twee jaar wel weer thuis zou zijn, maar
dat liep anders. Hij heeft in de oorlog
gelukkig gevaren en ook hele perioden
aan de wal gewerkt. Zo kreeg hij op
een gegeven moment bij de reparatie
van een schip assistentie van een
dorpsgenoot van hem. Het was Anton
Boutkan en ook oud-leerling van onze
school. Deze had tot dan toe minder
fortuinlijk gevaren. Hij was reeds drie
keer getorpedeerd. Dat gebeurde twee
keer in de Oost en een keer in de West.

Terug naar Holland
Torreman kwam pas thuis in april
1946. Hij had wel eerder gewild, maar
dat kon niet op eigen initiatief, want
men bleef tot mei 1946 vaarplichtig en
de maatschappij vond het niet nodig om
hem al met verlof te sturen. In april
1946 voer hij dus als passagier naar
huis en aan boord zaten ook een aantal
kantoormensen van de Maatschappij.
In Rotterdam aangekomen stond er voor
deze laatsten allemaal een taxi klaar.
Torreman moest maar zien hoe hij naar

huis kwam. Hij was hierover zo kwaad
dat hij gelijk ontslag nam. Hij vermoedt
dat ze hem nog hebben willen kwetsen
omdat hij in 1943 een van de voorman-
nen was die op Curaçao een afdeling
van de CKO opgericht had. Hier was
men nog steeds woest over, want ieder-
een werd lid. Men had de gouverneur
achter zich en alle officieren in de rang
boven 1e stuurman en 2e wtk. gingen
het gevang in. Er braken onlusten uit,
wat resulteerde dat twee directeuren
werden afgelost, ofwel weggepromo-
veerd en ook de gouverneur kon z’n
biezen pakken. Met hun vervangers was
beter te praten wat resulteerde in
bijvoorbeeld bescherming door de
Koninklijke Marine, betere reddings-
middelen aan boord, gevarengeld en
ook een betere gage. Een stukje van de
rekening zette men hem echter betaald
bij aankomst in Rotterdam, zo bleek.

Aan de wal
Natuurlijk moest er brood op de plank
komen, want Torreman trouwde in mei
1946. Hij had het huisje van zijn moeder
aan de Achterweg geërfd en naast het
huis begon hij een tuinderijtje.
In september nam hij er ook het baantje
als bode van het Ziekenfonds bij.
Dit om weer onder de mensen te komen,
licht tante Maartje toe, want de
verschrikkingen van de oorlog hadden
hun sporen achtergelaten. Hij was erg
kort aangeboden en het was een koud
kunstje om ruzie met hem te krijgen.
Hij nam een baantje aan als afslager op
de veiling en daar is hij tot z’n 65ste
blijven hangen.

Enorme tik van de oorlog
Torreman vindt dat hij achteraf bezien
toch wel een enorme tik van de oorlog
overgehouden moet hebben, want
anders had hij wel wat anders met z’n
leven gedaan na 1946. Er zat veel meer
in hem. Maar gedane zaken nemen
geen keer. Hij was een vakman en men
wist hem op het dorp te vinden. Al snel
stond er een draaibank in de schuur en
nu zelfs twee en ondanks z’n 89 jaar
wordt er nog steeds dagelijks mee
gewerkt. Vooral met de houtdraaibank,
waarmee dingen voor medische
doeleinden worden gedraaid. Ook heeft
hij voor jene en gene een houtdraaibank
gemaakt, zo’n stuk of tien. Ook de
plaatselijke voetbalclub OVV deed een
beroep op hem en jarenlang was hij de
materiaalman en onderhield hij de
eigendommen van de club.
Torreman woont met z’n vrouw nog
steeds aan de Van der Meerweg, zoals
de Achterweg tegenwoordig heet en zij
kunnen nog steeds goed uit de voeten.
Ik wil ze bedanken voor de gastvrije

ontvangst en ik hoop dat het eten, dat
verzeult was, omdat het gesprek dat ik
met hen had veel langer duurde dan
verwacht, toch nog gesmaakt heeft.

Ome Wim en tante Maart, hartelijk be-
dankt en nog vele goede jaren.

De winkelhaak

Leraar:
Dhr. Belgraver

Cursist:
John Voskamp (1952 - 1954)

Onderwerp:
Het maken van een winkelhaak.

Na vele uren van meten, zagen en
vijlen is het dan zover, de controle en
waardering van je werkstuk door de
bovenmeester, Dhr. Belgraver. Zo dacht
ook John Voskamp een meesterwerk te
hebben gemaakt.
Belgraver bekeek het links en rechts,
bromde wat en na controle van de
rechthoek, welke 88° bleek in plaats van
90° , werd de winkelhaak met een boog
op de kast gegooid (zeg maar gewoon
gesodemieterd). Iets te hard kennelijk
want hij stuiterde tegen de muur via
bovenkant kast naar beneden, precies
op het hoofd van John Voskamp. Hevig
bloedend werd hij afgevoerd naar
conciërge ( E.H.B.O.-er) Postuma. Het
resterende lesuur verliep erg rustig,
niemand had behoefte zijn werkstuk te
laten bekijken.

Een aap op school.

Lesuur: Ketels

Dhr. Portegies wist best wie wel en wie
niet opletten in de klas.Toen hij één van
mijn klasgenoten voor het schoolbord
haalde om eens te laten zien wat er
allemaal daarvoor op het bord was
uitgelegd, draaide hij zich naar de klas
om en zei :
“Nou zal je een aap zien neuken”.
Grote hilariteit in de klas en inderdaad
bracht, hij er niets van terecht.

Enkele anekdotes




