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enk werd geboren op 9
juni 1924 als zoon van
een kleine boer achter in
de polder bij Hekelingen.
Hij had nog een oudere

broer en zus. Z’n vader vond dat hij
geen boer moest worden, maar een
beroep met een wit boord moest kiezen.
Toen na de lagere school de keuze
gemaakt moest worden naar welk
vervolgonderwijs hij zou gaan, was het
advies de HBS. Bij de presentatie zag
z’n vader echter bankwerker staan en
dat moest het worden, besliste hij.
Later kwam uit, dat hij dacht dat z’n
zoon bankemployé zou worden. Henk
kwam dus op de ambachtschool en liep
daar vlotjes doorheen en ging vervol-
gens naar de machinistenschool. Ook
dit ging vloeiend en hij slaagde op 20
mei 1941. Hij slaagde als eerste 16-
jarige en kreeg bij de uitreiking van het
diploma van de toenmalige voorzitter,
de heer Voeteling, een sneer vanwege
z’n fluwelen korte broek die hij aan had.
Dat stond niet voor een toekomstig
koopvaardijofficier.

Oorlogstijd
Te varen viel er in 1941 niet en werk
had hij ook niet direct. Op een bijzon-
dere manier had hij interesse voor de
techniek gekregen. Als jochie van vier
kreeg hij de oude naaimachine van z’n
moeder. Hij had er een sport van
gemaakt om het ding zo snel mogelijk
uit elkaar te halen en ook weer in
elkaar te zetten. Soms deed hij dat wel
drie keer op een dag. Omdat hij na het
behalen van z’n diploma niet gelijk
werk had, ging hij aan zelfstudie doen.
Hij had de boeken van Heil over sterkte-
leer en daar verdiepte hij zich in.
In oktober kreeg hij een baantje bij
Scheepswerf De Merwede. Hij werd
toegevoegd aan een lasser, maar na een
paar dagen stuurde de directeur hem
persoonlijk naar de tekenkamer. Daar
werd hij niet met gejuich ontvangen,
maar toen hij met z’n sterkteleerkennis
een paar uitstekende berekeningen had
gemaakt, kon hij niet meer stuk. Alle
berekeningen waren in het vervolg voor
hem. Na een jaar is hij van de honger
weer naar huis gegaan, naar z’n ouders
en werd tekenaar/constructeur bij
Spijkstaal. Hij tekende hier geremde en
ongeremde assen voor landbouwwagens
en autoaanhangwagens. In februari
1943, hij was toen 18 jaar, kreeg hij
een oproep om in Duitsland te gaan
werken. Door bangmakerij is hij toen
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gegaan. Hij moest zich melden bij de
Höntschwerke in Trebnitsch of was het
Sebnitsch. Het was zeer slecht te lezen.
Hij kwam in Trebnitsch bij Breslau
terecht en dat bleek de verkeerde plaats
te zijn. Samen met nog een Nederlander,
een Vlissinger, die in Duitsland z’n
maatje zou worden, heeft hij daar bij de
burgemeester gelogeerd. Met veel hulp
van deze man, zijn ze uiteindelijk in
Sebnitsch bij Dresden terechtgekomen.
Hij werd smeerder in de houtzagerij
van Höntschwerke en werd in een
krijgsgevangenkamp met veel Russen
ingekwartierd.

Gevlucht en ondergedoken
Na twee maanden zijn ze naar Tsjechië
gevlucht en wilden vandaar naar
Zwitserland. Ze kwamen uiteindelijk
weer in Duitsland in Frederichshafen
aan de Bodensee uit. Ze deden het daar
voorkomen als zouden ze werk zoeken
en werden via het Arbeitsambt te werk
gesteld in het abattoir. De mensen die
hier werkten hebben ervoor gezorgd dat
ze in Zwitserland kwamen en hier
werden ze geïnterneerd in een Rode
Kruis-kamp. Hier hebben ze het zeer
slecht gehad. In mei 1943 werden ze bij
een boer te werk gesteld. Ze maakten
echter samen zoveel stampij, dat ze
over de grens gezet werden en in het
Vichy Frankrijk terechtkwamen. Ze
waren in het bezit van een
Rückkehrschein en konden redelijk vrij
reizen. Ze deden dat per fiets of liftend
en waren in augustus 1943 weer thuis.
Min of meer ondergedoken, is hij thuis
voor Spijkstaal, Végé en Marco
Machinefabriek gaan tekenen tot het
einde van de oorlog. Hij had toen kun-
nen gaan varen, maar een paar dagen
voor het einde van de oorlog was z’n
broer omgekomen en z’n moeder
smeekte hem om niet naar zee te gaan.
En zo is er van varen nooit iets gekomen.

Eindelijk echt aan de slag
Hij is gaan werken bij W.C. ‘t Hart
Instrumenten- en Apparatenfabriek in
Rotterdam. Dit stal z’n hart. Het
sleutelen aan de naaimachine kwam
weer boven. Hij ontwikkelde hier een
cilindersmeerapparaat. De theorie trok
hem erg aan en hij ging weer studeren.
Het werd de avond HTS (toen MTS).
Ondertussen werd hij wel uitgeleend
aan ene professor Michels in Amster-
dam en hier ontwikkelde hij een hoge-
drukbalans (3-400 bar) voor de olie-
industrie. Hij ging in 1948 naar Marco

Machinefabriek. Men beloofde hem
daar researchmogelijkheden en de
functie van bedrijfsleider. Er kwam
niets van terecht. Hij is daar maar drie
maanden gebleven, maar hield er wel
een vriendin aan over, waarmee hij
later trouwde en twee zoons kreeg. Hij
ging terug naar ‘t Hart en werd
assistent-cheftekenkamer.

Naar het oosten van het land
Er was in Rotterdam in 1950 geen
woning te vinden en toen hij in het
Polytechnisch tijdschrift een advertentie
zag staan van de AKU, waarin men een
tekenaar/constructeur vroeg en daarbij
ook nog hulp aanbood bij het zoeken
naar huisvesting, hij solliciteerde
daarop. Hij ging er wel fl 60,— per
maand minder verdienen, maar hij deed
het toch. Er was een nieuwe nylonfa-
briek in ontwikkeling en dat werd zijn
opdracht. Die ontwikkeling was in
Arnhem. Hij ging eerst in pension en
een half jaar later werd hem een huis
aangeboden in Arnhem. Hij trouwde in
1952 en woont daar nu al 50 jaar. Hij
raakte betrokken bij de ontwikkeling
van de lagering van spindels voor
nylondraden. Tot 30.000 omw/min kon
een gewone kogellagering, maar
daarboven werd de centrifugale kracht
te groot en trad er een te grote slijtage
op. Gezocht werd naar een ander soort
lagering. In eerste instantie werd dat
lucht, maar de toleranties waren zo
klein, dat een heel klein stofje al schade
aanrichtte. Magnetische lagering bleek
de oplossing. Hierdoor konden de
spindels zelfs met een snelheid van
210.000 omw/min draaien. Veel
research en tekenwerk kwamen hier
aan te pas. De Bruin heeft hierbij
diverse octrooien op z’n naam staan.
De wereld was echter in beweging en
de oude machines gingen naar lage
lonen landen. De AKU, wat intussen
AKZO geworden was, kon vanuit Neder-
land zelfs met de nieuwe machines
hiertegen niet meer concurreren. De
tekenkamer werd gereduceerd van 30
naar 4 man en op het lab bleven maar 3
man over. Toen hij in 1981 de kans
kreeg om er goed uit te gaan heeft hij
dit gedaan.

Eens tekenaar. altijd tekenaar
Hij vult nu z’n vrije tijd met de
computer en maakt hierop borduur-
patronen. Hij heeft pas z’n 1000e
patroon gemaakt en heeft heel wat
afnemers door het hele land, zelfs hier
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op het eiland. Ik ontmoette Henk de
Bruin bij Co Engwirda, waar hij met
z’n vrouw een weekje logeerde. Terwijl
de dames gezellig converseerden,
tekende ik Henk z’n verhaal op. Co
bedankt voor je gastvrijheid en Henk
bedankt voor je verhaal.

1962 Klassefoto
Bovenste rij v.l.n.r.: Frans Zoetmeijer, Nico Buijs, Arie Arkenbout, Walter Kieser, Henk den Ouden, Frans Roos, Pim de Lange
en J. Schuurhuis.
2e rij van boven v.l.n.r.: Herbert Risamanapatty, Kees de Jongste, Onbekend (met bril).
3e rij van boven v.l.n.r.: Jaques Lobs, Henny Meijvogel, J.H. Plomp, Hans Scherpenisse en A. Langeberg.
Gehurkt v.l.n.r.: Arie Romijn, A. Versteeg, dhr. J. Belgraver, Jaap de Kruis en N. Poldervaart.

Praktijklokaal Machinebankwerken
Aan deze motor is heel wat gesleuteld maar was ook het
decor voor de klassefoto’s

Praktijk 1980
Vijlen, vijlen en nog eens vijlen

Een anekdote

Eigen verantwoordelijkheid

Bij Dhr. Portegies was het meestal een
rommelig zootje in de klas , maar je kon
veel van hem leren. Op een dag was hij

de ‘Bosch’-pomp aan ‘t uitleggen en
toen was het zo’n herrie in de klas dat
de voorste rij niet eens kon horen wat
hij vertelde. Toen één van hen vroeg of
hij a.u.b. de klas stil kon houden was
zijn antwoord : “Jullie zoeken het maar
uit, op ‘t examen kom je er wel achter”.




