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Allereerst feliciteer ik de Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging met haar tachtig jarig 
jubileum. In dit mooie boek, met onder andere persoon lijke verhalen van (ex-) waterklerken 
en van hen die dagelijks met hen te maken hebben, komen verleden en heden samen. Van mijn 
hand een bijdrage die voornamelijk toekomstgericht is. 

Ik schrijf dit voorwoord als direc teur van de enige vak instelling voor scheepvaart, ha-
vens en logis  tiek in Nederland; een heuse onderwijsmultinational. Maar ook gewoon als 
betrokken mens die van onderwijs en kennis overdracht, inclusief de sociale zorg die daarbij 
komt kijken, al dertig jaar zijn levens invulling heeft gemaakt. Mijn wortels liggen weliswaar 
in de wilde vaart, maar na dertig jaar aan de wal en betrokken bij alles wat met de transport-
keten, de scheepvaart en de haven te maken heeft, liggen diezelfde haven en de mensen die 
er werken mij zeer na aan het hart. 

Waterklerken hebben een historie die rijk is aan smaakvolle en robuuste herinneringen. In 
veel boekjes treft men de onvolprezen Rotterdamse wijsheden en scheeps- en haventermen 
aan zoals opgetekend door Koos de Tallyman, Gerhardt Mulder en de veel te vroeg overle-
den Jan Noordergraaf in bundels als ‘Goede morgen Kapitein: Het anker drijft’ of het even 
droog humoristische ‘Goede morgen Kapitein, We zitten aan de grond!’.

Het beroep van waterklerk is springlevend, zo blijkt ook uit mijn vele reizen over de wereld 
en bezoeken aan diverse havens. Het aantal mensen dat werkzaam is als waterklerk neemt 
bijna overal toe, echter lang niet overal bestaan goede opleidingen. De STC-Group ziet dat 
als een groot gemis. Er moet op dit vlak nog veel gebeuren ter verbetering van de transport-
keten, van het vervoer per zeeschip en van een snelle afhandeling in de haven. 

De waterklerk, liaison tussen wal en schip, was en is onmisbaar en verwordt dankzij de altijd 
tomeloze inzet gelukkig niet tot een kurken zak. Ook zien we de waterklerk fantastische 
carrières doorlopen, zoals bijvoorbeeld Ben Vree van SMIT en Piet Hoogerwaard, directeur 
van Vopak Agencies. Desondanks zijn de begrippen waterklerk, konvooiloper, cargadoor 
en expediteur voor jongeren ondui de  lijk, weinig aansprekend en bovendien ‘onzichtbaar’.  

VOOrwOOrd
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Met name daarom zijn zij bijna niet te verleiden voor deze mooie beroepen en de op-
leidingen die daaraan vooraf gaan. Om dit tij te keren, kunnen wij ook de hulp van de  
Vereniging goed gebruiken. Om te beginnen toont dit boek de vele aantrek kelijke kanten 
van de branche.

Wij zullen nog meer de aandacht gaan vestigen op deze beroepen. Jonge opvol gers zijn hard 
nodig, want Neder land vergrijst. Wanneer de financiële crisis achter de rug is, zal er krapte 
ontstaan op de arbeidsmarkt. Het is voor werkgevers belangrijk dit bijtijds te onderkennen 
en nu al maatregelen te nemen om de ergste schade te beperken. Als wij de handen ineen 
slaan, hoeven wij ons een stuk minder zorgen te maken over aanwas en opvolging. 

Een andere ontwikkeling is dat, zeker in Rotterdam, het aantal allochtone jongeren sterk 
toeneemt. Omdat zij vaak helemaal niet bekend zijn met de haven en de scheepvaart, moet 
onze voorlichting aan dit gegeven worden aangepast. Er is de STC-Group kortom alles aan 
gelegen dat de logistieke bedrijven, ook op de tweede Maasvlakte, worden bemand met goed 
opgeleide medewerkers. De komende drie jaar wordt nieuwe kennis ontwikkeld ten behoeve 
van de opleidingen voor intermediaire beroepen als cargadoor en waterklerk. 

Als voorzitter van het College van Bestuur van de STC-Group en als Havenman van het 
Jaar 2009 kies ik voor een duidelijke boodschap. Wij zullen de komende jaren samen met 
de waterklerken de kennis borgen en overdragen voor deze fantastische beroepen in de 
transportketen in het algemeen en de haven in het bijzonder. Ik hoop met de Rotterdam-
sche Waterklerken Vereeniging op een aantrek kende transportmarkt en enthou       siaste, goed 
opgeleide, nieuwe collega’s. Dit boek geeft ons daarbij een extra impuls: de waterklerken 
staan op de kaart! 

Ik wens u tot slot een behouden en voorspoedige vaart op weg naar honderd jaar Rotterdamsche 
Waterklerken Vereeniging én het bijbehorende Koninklijke predikaat. 

Erik Hietbrink
Havenman van het Jaar 2009
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Waterklerk
een vak apart
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Waterklerk (m.), bediende bij een rederijagentschap of cargadoorskantoor die 

belast is met het in- en uitklaren van schepen, het voorbereiden van het lossen, het 

onderhouden van contact met de verschepers en afladers e.d.

01
Hoofdstuk
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Dit boek gaat over waterklerken; 
mannen, en in een enkel geval 
vrouwen, die een hart voor de 
haven hebben. Sterker nog, 
zo zegt bijvoorbeeld Danny  
Levenswaard van het Haven- 
bedrijf Rotterdam: de waterklerk 
is met het havenvirus besmet.  
Hij is de ogen en oren van de 
haven, en de spreekwoordelijke 
spin in het web. Een typische 
waterklerk is volgens Piet 
Hoogerwaard slim en sociaal 
en volgens Ton Tromp regelaar 
én ritselaar. Ben Vree, de water- 
klerk die topman werd van 
SMIT, doet er nog een schepje 
bovenop: een echte waterklerk 
is dedicated en laat zich nooit  
beperken door ”het hoort niet” of 
”het kan niet” .

Over wat het vak vooral aantrek-
kelijk maakt, is iedereen het eens: 
de vrijheid. Toch ‘waarschuwt’ 
het handboek De Cargadoor van 
de Stichting Vervoer- en Haven-
opleidingen (1988) dat het leven 
van de waterklerk toch minder 
vrij is dan het lijkt. ”Toegegeven, 
de waterklerk zit niet van ’s mor-
gens half negen tot ’s middags vijf 
uur op kantoor. Hij is ambulant 
en komt met allerlei verschil-
lende nationaliteiten in aanraking.  
Ongetwijfeld is dit de aantrekkelij-
ke kant van zijn beroep, doch daar 
staat tegenover dat hij 24 uur per 
dag beschikbaar moet zijn om zijn 
werkzaamheden te verrichten.”

Van de mannen en vrouwen met dit 
unieke en veelzijdige beroep wordt 
heel wat gevraagd. Hoewel kwa-
jongensachtig en vrijgevochten, 

moeten zij ook verantwoordelijk 
zijn. Punctueel, maar ook flexibel. 
Altijd in oplossingen denken en 
nooit in problemen. Teamgericht, 
maar ook zelfstandig. Misschien 
is die zelfverkozen zelfstandigheid 
wel de reden dat de Rotterdam-
sche Waterklerken Vereeniging 
voor hen zo belangrijk is. Eenmaal 
toegelaten ben je lid van een hechte 
vriendenclub, waarvan de leden 
elkaar vinden en bijstaan in een 
gedeelde liefde voor de scheep-
vaart. Of ze nu 20 jaar zijn of 80, 
of ze collega’s zijn of juist rivalen. 
Mat Slotboom, van de Koninklijke 
Roeiers Vereeniging Eendracht, 
zegt hierover: ”Het zijn allemaal 
concurrenten van elkaar, maar als 
het erop aankomt hebben ze één 
gemeenschappelijk doel en dat is 
de haven zo goed mogelijk op de 
kaart zetten.”

De waterklerk,
een vak apart, een 
persOOnlijkheid apart



toekomst met een historie
Op zaterdag 15 februari 1930  
bekrachtigen 35 waterklerken in 
het toenmalige Hotel Coomans de 
oprichting van de Rotterdam-
sche Waterklerken Vereeniging. 
Het illustere gezelschap kent  
elkaar van hun ontmoetingen bij 
de douane, het Zeehavenkantoor, 

onder de leden, door elkander 
bij te staan en van advies te die-
nen inzake vakaangelegenheden,  
alsmede door het bespreken en 
toelichten van problemen welke 
zich in de branche kunnen voor-
doen’, aldus artikel 2 van de  
statuten. De contributie be-
draagt twee gulden per maand, 

de Vereenigde Dispacheurs en 
natuurlijk van de havencafés. 
Deze ontmoetingen echter zijn  
onregelmatig en de heren in 
kwestie wensen elkaar juist  
vaker en vakgericht te spreken. 
Daarom institueren zij de RWV, 
met als doel: ‘Het bevorderen van 
de onderlinge vriendschapsband  
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destijds een flink bedrag. Iedere 
eerste woensdag van de maand 
wordt vergaderd, na afloop gebil-
jart en een borreltje gedronken.  
Bovendien organiseert het bestuur 
Nieuwjaarsrecepties, jaarfeesten 
en andere activiteiten. Anno 2010 
is hierin weinig veranderd.

In 1990, naar aanleiding van het 
zestigjarig bestaan van de  
vereniging, hebben enkele leden 
een aantal feiten gebundeld in het 
boek ‘Patente jongens, enig soort’ 
dat gaat over de geschiedenis  
van de Rotterdamsche Water- 
klerken Vereeniging en van het 
vak. Twintig jaar later is het  

inmiddels zestiende lustrum voor 
het huidige bestuur aanleiding om 
opnieuw een boek uit te brengen. 
Ditmaal niet met de historie als 
uitgangspunt, maar vanuit het per-
spectief van de waterklerk zelf en 
de bedrijven en instellingen waar-
mee de waterklerk samenwerkt. 
Wat zijn de raakvlakken tussen al 
die mensen die zich in dit boek 
voorstellen en hoe kijken zij naar 
de toekomst? Hoever gaat de  
liefde voor het water, zoals  
bij de arts van het Port Health 
Centre, de studenten aan het 
Scheepvaart- en Transportcollege 
en ook - in heel letterlijke zin - bij 
Hatenboer die immers al sinds jaar 
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en dag het water aan de schepen 
levert? En is het beroep door de 
moderne communicatiemiddelen 
nog wel een lang leven beschoren? 

Eigenlijk gelden de eerder be-
schreven eigenschappen waarover 
de waterklerk moet beschikken 
net zo goed voor de andere vak-
mensen die in dit boek aan het 
woord komen. Ook zij hebben 
het op eigen kracht en vooral met 
veel doorzettingsvermogen ver 
geschopt in de havenwereld, een 
unieke wereld waar u als lezer 
even deelgenoot van bent…
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”Ik loop graag marathons over 
de hele wereld. In Sint-Peters-
burg was ik op 26 kilometer toen 
mijn telefoon afging. Mijn loop- 
maten verklaren me voor gek, 
maar die heb ik zelfs tijdens het 
hardlopen aanstaan. Het was 
een Griekse reder die een pro-
bleem had met een schip in 
Sjanghai. Ik had hem ooit  
gezegd dat hij mij altijd kon  
bellen als hij hulp nodig had. Ik 
heb toen gebeld met ons kantoor 
in Sjanghai en van 26 tot 42  
kilometer gingen er de hele tijd 
telefoontjes heen en weer. 

Opgeven is
geen Optie

” Ik vind waterklerk nog steeds het 
mooiste beroep in de haven, ook  
voor jonge mensen.”

29

Zo is het nog, het houdt bij mij 
nooit op. Als waterklerk ben je 
24/7 bereikbaar en moet je je vijf-
honderd procent geven, vind ik. 
Opgeven is geen optie. Dat zit er 
zo ingebakken dat ik die mentali-
teit ook mee naar huis neem, het 
gezin weet niet beter. Op  
vakantie in Amerika bijvoorbeeld 
liep ik soms nog ’s nachts te bellen 
bij het zwembad. Vroeger draaide 
ik nog diensten van 48 uur en 
soms sliep ik helemaal niet. Ik 
ben eens op de A15 in de vangrail 
gereden - was ik achter het stuur 
in slaap gevallen. Op maandag-
ochtend, als je collega’s weer op 
kantoor waren, was het ‘puin- 
ruimen’. En of ik – om negen uur, 
klaar om eindelijk naar huis te 
gaan – onderweg nog even een 
bootje kon doen… Tuurlijk, waar-
om niet? Zo ging dat vaak. 

Ruud Meuldijk Rotterdamsche Water klerken Vereeniging

Daardoor was ik de laatste die  
finishte. Op de Nevsky Prospekt 
reed het verkeer alweer in vier 
rijen dik en soldaten hebben me 
toen geholpen met oversteken. 
Toen een auto niet wilde  
stoppen, zag ik een soldaat zijn 
bajonet in de motorkap steken. 
Nadat ik de medaille had gekre-
gen, stortte ik volledig in elkaar; 
ik was helemaal verstijfd omdat ik 
tijdens het bellen veel had moeten 
wandelen. De trap omhoog naar 
ons appartement heb ik op mijn 
achterwerk moeten nemen.



kalimera
Op kantoor zie je mij vaak met 
mijn mobiel tussen hoofd en 
schouder geklemd, bij het vrije 
oor een andere telefoon, terwijl ik 
tegelijkertijd een e-mail zit te 
schrijven. E-mail is niet meer weg 
te denken. Vroeger ging het  
natuurlijk via de fax en telex.  
Omdat ieder woord geld kostte, 
schreef je elkaar op een manier 
die voor buitenstaanders niet te 
volgen is. Ik heb er een handicap 
aan overgehouden. Als mijn 
vrouw wel eens wat van mij leest, 
zegt ze: ”Wat schrijf jij toch  
belabberd!”.  Iedere minuut komt 
er wel een e-mail binnen en die 
moét je direct beantwoorden. Het 
is absoluut not done om ermee te 
wachten. De klant is koning  
en daarvoor verkoop je je ziel  
desnoods aan de duivel. 

Die hectiek is ook een reden dat 
ik hardloop. Vaak in mijn eentje, 
maar ook met mijn club de  
Rotterdam Running Ambassa-
dors. In de natuur en buiten,  
maak ik mijn hoofd leeg, zet ik 
dingen op een rijtje en relativeer 
ik. Maar gek genoeg functioneer 
ik toch het best wanneer ik onder 
druk sta, dat is ook wel weer  
bewezen tijdens ons lustrumjaar. 

En dan te bedenken dat ik nooit 
van plan was de haven in te gaan; 
tot mijn zeventiende had ik daar 
überhaupt nooit bij stilgestaan. Ik 
was gek op paarden en het was 
mijn droom om paardrij-instruc-
teur te worden. Ik was iedere dag 
te vinden op de Rotterdamsche 
Manege in het Kralingse Bos, waar 
ik de paarden van de upper class 
verzorgde en inreed. Echter om  
je instructeurdiploma te kunnen  
halen, moest je vier jaar stage lopen 
zonder salaris. Er was helaas geen 
geld om dat te kunnen volbrengen. 
Een kennis van mij was toen op 
zoek naar een assistent-waterklerk 
en zo kwam ik op 2 januari 1981 in 
dienst bij het Rotterdamsch 
Scheepvaart Bedrijf in het Groot-
handelsgebouw. Samen met onze 
secretaris Bertus de Groot, die 
trouwens bij diverse agentschap-
pen als een rode draad door mijn 
leven loopt. Het was van de ene op 
de andere dag spijkerbroek en kis-
ten uit en pak aan. Een enorme 
overgang – zat ik opeens achter 
een Adler typemachine, zo’n grote 
metalen bak, d38, d11 en Benelux 
20 en 21 in te tikken. Bij de RSB 
ben ik Griekofiel geworden, het  
bedrijf was een Griekse rederij-
agentuur. De kapiteins spraken 
destijds beroerd Engels en zo werd 
‘goedemorgen’ al snel ‘kalimera’. 

Mijn Griekse prietpraat brak  
gelijk het ijs. Later heb ik ook nog 
een jaar Grieks gestudeerd; het is 
gebleven bij een uitgebreide woor-
denschat, want de grammatica was 
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een disaster. Ook later bij Ruys, 
Pakhoed en Inchcape en nu bij 
OPDR, hadden en hebben de 
Grieken nog steeds mijn voor-
keur. 
  

housen
Ik vind waterklerk nog steeds het 
mooiste beroep in de haven, ook 
voor jonge mensen. Ik probeer 
jongeren te bereiken en hen ervan 

te overtuigen het vak in te  
stappen. Op het Scheepvaart en 
Transport College heb ik een  
lezing gegeven over de wilde 
vaart. Ik had een presentatie  
gemaakt met een plaatje van  
James Bond, het beroemde  
muziekje en ‘Agent’ 007. Ik zette 
iets totaal anders neer dan de 
spreker daarvoor die het over de 
lijnvaart had: dat je in onze snelle 
wereld nooit weet wat je te wach-
ten staat, dat je moet kunnen  
improviseren, creatief moet zijn, 
et cetera. Die middag zag ik gelijk 
het kaf van het koren gescheiden 
worden. Aan de ene kant jongens 
die de onregelmatigheid helemaal 
niet zagen zitten, maar ook een 
aantal dat om mijn visitekaartje 
vroeg. Voor later, als ze klaar  
waren met hun studie. Zij hebben 
mij toen ook echt gebeld en ik 
heb hen aan hun eerste baan als 
waterklerk kunnen helpen. 

Op de vereniging zie ik mezelf als 
bruggenbouwer; met de ouderen 
kan ik over vroeger praten en met 
de jongeren over de praktijk van 
nu en over de toekomst. Van de  
in totaal 120 leden is ongeveer een 
kwart onder de 35. Dat is  
natuurlijk niet genoeg. Het is niet 
makkelijk om jongeren voor de 
club te interesseren. Ze hebben 
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een heel ander leven en ze com-
municeren anders. MSN, Hyves en 
Twitter, terwijl wij elkaar echt 
moesten zien. Toch is het ook voor 
hen belangrijk dat zij elkaar zo nu 
en dan de hand te schudden en  
elkaar in de ogen kijken. Met het 
organiseren van de activiteiten  
kijken we ook naar wat jongeren 
leuk vinden. Laatst bijvoorbeeld 
hadden we het lustrum jaarfeest in 
Brussel. Na twaalven ging de  
muziek over op house. Zelf stond 
ik, nota bene op mijn 49e, ook tot 
vier uur ’s nachts te housen. Met 
het zeevissen en met de jaarlijkse 
voetbalwedstrijd die we spelen met 
de Antwerpse waterklerken, is er 
ook een goede mix van oud en 
jong. Zelfs mijn oudste zoon Roy 
speelt dan mee. 

In dit jubileumboek komt de  
nieuwe generatie ook aan het 
woord. Het vak waterklerk is zo 
aan het veranderen dat we hiermee 
een statement willen maken van 
hoe het was, hoe het is en hoe het 
wordt. Maar wat ik bovendien heel 
belangrijk vind, is dat we met dit 
boek met veel respect terugkijken 
naar de mannen die na de Tweede 
Wereldoorlog de Rotterdamse ha-
ven groot hebben gemaakt.”
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kapiteinskamer
In de achttiende eeuw deden 
kapiteins na een reis verslag 
aan hun reder. Zij werden dan 
ontvangen in een speciale ka-
mer die daardoor ‘Kapiteins-
kamer’ werd genoemd. Deze 
naam is blijven voortleven in 
het cargadoorswerk.

konvooiloper
De ‘voorloper’ van de water-
klerk. Vanaf eind negentiende 
eeuw speelde de onafhankelijk 
werkende konvooiloper een 
belangrijke rol in de haven. 
Hij bood, liefst nog voordat 
de ambtenaren van de Dou-
ane aan boord kwamen, zijn 
diensten aan. Hij belastte zich 
met de in- en uitklaring van 
goederen, het verzorgen van 
douaneformaliteiten en het 
betalen van de rechten voor 
het in- en uitvaren. Bovenal 
probeerde hij tussenpersoon 
te zijn, tussen de kapitein en 
bedrijven die deze nodig had, 
zoals cargadoors, stuwadoors, 
wasserijen, scheepsleveranciers 
en scheepsreparatiebedrijven. 

Rondom de eeuwwisseling 
werden cargadoors, stuwa-
doors en expediteurs meer ge-
vestigde bedrijven.

Waterklerk
De eerste jaren van de twin-
tigste eeuw waren jaren van 
uitbreiding en consolidatie in 
de Rotterdamse haven. In het 
patroon daarvan paste de kon-
vooiloper als onafhankelijke 
tussenpersoon niet meer. Zo-
als de in Rotterdam gevestig-
de rederijen eigen medewer-
kers hadden om als eerste aan 
boord met de kapitein allerlei 
zaken te regelen, zo gingen 
ook de agenten en cargadoors 
van rederijen van buiten Rot-
terdam met een Kapiteinska-
mer werken van waaruit de 
waterklerk naar het binnenko-
mende schip werd gezonden. 
Meestal namen zij een ervaren 
konvooiloper in dienst om dat 
te regelen. Zij werden dan wa-
terklerk bij de cargadoor. Soms 
kochten die konvooilopers 
zich in. Zij bezaten immers 
de relaties aan de kant van de 

scheepvaart en aan de kant van 
de wal. Het vak van waterklerk 
had nog veel van de vrijheden 
die het leven van een konvooi-
loper tekende. Daartegenover 
stond wel een vierentwintig 
uur beschikbaarheid.

cargadoor
De naam cargadoor is afgeleid 
van het woord ‘carga’ (Engels: 
cargo) dat lading betekent. 
Scheepsagent, scheepsmake-
laar en scheepsbevrachter, de 
term cargadoor wordt wisse-
lend gebruikt en is inmiddels 
een verzamelnaam voor een 
reeks verschillende functies. 
Van oudsher zorgt de carga-
door ervoor dat alles geregeld 
wordt voor de schepen die de 
haven binnenvaren. De carga-
door treedt op als tussenper-
soon en wel als plaatsvervanger 
van de kapitein en zijn reder 
en als lasthebber van de ver-
scheper (verlader) of ontvan-
ger van goederen. Cargadoor 
is een modern, commercieel 
en dienstverlenend beroep met 
een nog wat ouderwetse naam. 

What’s in a name?
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Het Scheepvaart en Transport 
College leidt op tot cargadoor.

stuWadoor
Het stuwadoorsbedrijf houdt 
zich bezig met het laden en 
lossen van schepen meestal 
met een onderscheid in speci-
alisme tussen de overslag van 
massagoed (droge en natte 
bulklading) en stukgoed (con-
ventioneel of in containers). 

Waterklerkenlied
Een legendarisch lid in de 
beginjaren van de RWV was 
‘meneer’ De Graaff die op der-
tienjarige leeftijd bij de Firma 
Van Leeuwen, De Kuyper 
& Tussenbroek solliciteerde. 
Toen hij daarbij vroeg welke 
vooruitzichten hij bij het be-
drijf had, nam de directeur 
hem mee naar het raam en liet 
hem het wijdse uitzicht over 
de haven zien. Misschien was 
dat dermate inspirerend dat 
hij later het clublied van de 
vereniging dichtte, dat bij pas-
sende gelegenheden uit volle 
borst door iedereen werd mee-

gezongen. In 1954 beëindigde 
hij zijn carrière als directeur 
van General Steam. 
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het
waterklerken

lied

Wijze: Ik heb mijn hart in Zierikzee verloren

In opgewekte tonen
Klinke ons lied in ’t rond
Wij, Waterklerken tronen

Nu fijn in eigen bond
Wij zijn geklofte luidjes

Wij kennen recht en plicht
Door vriendenschaar thans bij elkaar

Werd ons verbond gesticht

En zijn er soms problemen
Wat onze branch raakt

Laat ons beschouwing nemen
Vrijmoedig en bespraakt

Vrij van gedachten wisselen
Tot nut en tot vermaak 

Dan komt ook echt onz’ club tot recht
En loop de boel nooit spaak

26
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Om in- en uit te klaren
En steeds op pad te zijn

Op de rivier te varen
Of uitgaan met kap’tein

Dat zijn zo van die dingen
Die horen bij ons vak

Een waterklerk gehaaid en sterk
Vindt altijd onderdak

Van natjes en van droogjes
Zijn waterklerken thuis

Wij knippen met onz’ oogjes
De kok uit z’n kombuis
Als echte gastronomen
Doen wij de tafels eer

Een hassebas komt steeds van pas
En smaakt altijd naar meer

REFREIN

Wij zijn de Rotterdamsche waterklerken 
Patente jongens enig soort 

Altijd bereid om dag en nacht te werken 
En ja wij weten goed de weg aan boord
Wij vinden vlees ook beter dan de benen

Want zijn jongens van de buitenkant
Wij zeggen alles net zo wij het menen

Zoo zijn wij sieraad onzer stand

27
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18701840 18601850

1800-1900 
Oude handelsterreinen Rotterdamse haven.
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18801870 1890

1870 
Aanleg Koninginnebrug 
verbindt het Noordereiland 
met Feijenoord.

1872 
Voltooiing Nieuwe 
Waterweg.

1873 
Oprichting Nederlandsch-
Amerikaansche Stoomvaart 
Maatschappij (Holland 
America Line).

1876 
Alexander Graham Bell 
patenteert de elektrische 
telefoon.

1878 
Openstelling eerste 
Willemsbrug.

1895 
Ingebruikname Rijnhaven

1860
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1930

1920-1940               1e en 2e Petroleumhaven, Merwehaven en Waalhaven.

1900 19201910

1905 
Ingebruikname Maashaven

1909 
Ingebruikname Schiehaven  
voor de overslag van stukgoed.
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19401930 1950

1945 
Schepen tussen Vlaardingen en 
Maassluis tot zinken gebracht 
om vaart zeeschepen te 
verhinderen.
7 km havenkaden vernield.

1945 (Waterklerken)
Café Seinpost (Willem 
Buytewechstraat) trefpunt 
Waterklerken.

1946 
4773 zeeschepen naar 
Rotterdamse havengebied dit 
jaar.

1927 
Oprichting Havenziekenhuis.

1940 
Duits bombardement op 
Rotterdam.

1933 
Telexdienst in Nederland.  
Met nog slechts 200 gebruikers in 
2007 stopt KPN met telexverkeer. 1942 

Ingebruikname 
Maastunnel.1936 

13.325 zeeschepen 
naar Rotterdamse 
havengebied in dit 
jaar (Amsterdam 
ontving 3089 
schepen).

1936 
Bezetting gedemilitariseerde zone 
aan de Rijn door Duitsland.

1930
15 februari 
Oprichting Stichting 
Rotterdamsche 
Waterklerken 
Vereeniging.

1940
Hotel Coomans, 
vergaderplek van 
RWV, gaat in 
vlammen op. Archief 
Waterklerken 
vernietigd. 

1920-1940               1e en 2e Petroleumhaven, Merwehaven en Waalhaven.

1920
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1960 19801970

1946-1960
Botlek en Eemhaven.

1950 (Waterklerken)
Vierde lustrum Waterklerken in 
Café-restaurant ‘Caland’.

1951 
TV in Nederland.

1953
Watersnoodramp. 

1955 
Automatische telexcentrale.

1956 

Suezcrisis over het bezit en 
toegang van het Suezkanaal.

1956 
21239 zeeschepen naar 
Rotterdamse havengebied dit 
jaar. 2e drukste haven ter wereld.

1956 
Eerste mobiele netwerk in 
gebruik (in Zweden).

1960-1970 
Europoort

1960 
Shell ontvangt de eerste tanker: 
de Zweedse 19.000 tons A.K. 
Fernström. 

1960 
Eerste pijpleiding naar het 
achterland wordt in gebruik 
genomen: Rotterdam-Rijn 
Pijpleiding met een capaciteit 
van 20 miljoen ton.  

1962 
Alle telefooncentrales in 
Nederland geautomatiseerd.

1963 
Goede telefoonaansluiting van 
de wal met het schip gerealiseerd 
op K-terrein.

1965 
Ingebruikname Van 
Brienenoordbrug.
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20001990 2010

1967 
Zesdaagse oorlog maakt dat het 
Suezkanaal tot 5 juni 1975 dicht 
blijft.

1968 
Opkomst bulkschepen 
(vijfduizend ton) bulkcarriers 
(twintigduizend ton).

1969
Ingebruikname Calandbrug.

1970-2008
Maasvlakte

1970 
Draagbare telefoons.

1972
Walaansluitingen op de GEM-
palen vóór de steigers.

1973 
Jom Kippoer oorlog.

1973 
Oliecrisis

1973 
Engelse mijnstaking

1975 
Fax als nieuw 
communicatiemiddel.

1981

Oplevering Willemsbrug.

1984
Engelse mijnstaking.

1987 (Waterklerken)
Waterklerken vergaderen 
iedere 2e maandag in het 
Zuiderparkhotel.

1989
Exxon Valdez olierramp bij 
Alaska.

1989
Val van de Berlijnse muur.

1990

1980
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02
Hoofdstuk
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De
Rotter damse haven
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02
Hoofdstuk

De Rotterdamse haven is 10.500 hectare groot en ontving in 2009 zo’n 34.000 

zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen. Het Havenbedrijf Rotterdam is 

verantwoordelijk voor het efficiënt, veilig en betrouwbaar afhandelen van al die 

scheepvaart. Als beheerder van de haven verhuurt het Havenbedrijf Rotterdam 

bovendien terreinen, ongeveer 5.000 hectare, aan ondernemers. Het zorgt ook voor 

de infrastructuur van waterwegen, verkeerswegen, kades en andere voorzieningen 

voor de gebruikers van het havengebied. Aandacht voor veiligheid en milieu is 

daarin cruciaal. 

Waar het Rotterdamse haven gebied ophoudt, begint de haven van Dordrecht. De 

Drechtsteden, waartoe ook Papendrecht en Zwijn  drecht behoren, zijn mari tiem 

zeer sterk. De bagger indus trie speelt een grote rol in het havengebied, evenals short 

sea, scheepsreparatie en jachtbouw. Het Havenbedrijf van de gemeente Dordrecht 

oefent voor de Drechtsteden het nautisch havenbeheer uit. Havenbedrijf Dordrecht 

is bovendien verantwoordelijk voor het regelen van het commerciële scheepsverkeer. 

Met als doel de economische positie in de havensector te verbeteren is de gemeente 

hard bezig om de haven te revitaliseren.
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De Rotterdamse haven is 10.500 hectare groot  
en ontving in 2009 zo’n 34.000 zeeschepen en  
110.000 binnenvaartschepen.



01
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Bij de oprichting van de Rot-
terdamsche Vereeniging van  
Waterklerken in 1930 ziet de 
Rotterdamse haven er totaal  
anders uit dan nu. Rotterdam  
is altijd het middelpunt van het 
vervoer van goederen en perso-
nen gebleven. Maar de manier 
waarop verschilt enorm. 

Tot ver in de 19e eeuw ontwik-
kelt de haven zich als handels- en  
stapelhaven aan de noordelijke 
waterkant. Langs de kades van  
de Leuvehaven, de Wijnhaven  
en de Oude Haven en in het 
Scheepvaartkwartier staan grote 
hijskranen voor het lossen en  
laden van de goederen. Een hec-
tische omgeving, waar de kades 
dag en nacht leven en ambachte-
lijke werkplaatsen het werk van-
daan halen. Nu getuigen alleen 

De ROtterdamse
haven in kOrt
tijdsbestek

nóg beter bereikbaar te zijn voor 
de schepen, steekt de overheid de  
duinen bij Hoek van Holland 
door: de op die manier ontstane 
Nieuwe Waterweg verbindt Rot-
terdam met het achterland. In het 
havengebied worden nieuwe ha-
venbekkens aangelegd en er komt 
een spoorlijn. Stoomkranen en an-
dere machines maken het lossen en  
laden gemakkelijker en per trein 
en binnenvaartschip worden de 
goederen snel aan- en afgevoerd. 
Eind negentiende eeuw wordt via  
Rotterdam voor heel West-Euro-
pa aardolie aangevoerd. Om deze 
groei op te vangen legt Rotterdam 
vlak voor de Tweede Wereldoor-
log petroleumhavens aan langs 
de Linker Maasoever en in het  
westen van de stad. 

nog maar de indrukwekkende 
panden en historische verhalen 
van deze romantische fase van de 
haven.

industriële revolutie
In de tweede helft van de 19e 

eeuw geeft de industriële revolu-
tie de economie een enorme boost.  
De industrialisering luidt de  
omschakeling van handmatig naar 
machinaal vervaardigde goederen 
in. De stoommachine maakt zijn 
entree en de ambachtelijke werk-
plaatsen groeien uit tot fabrieken. 
De haven functioneert ineens  
als doorvoerhaven en verzorgt de 
aan- en afvoer van producten en 
grondstoffen zoals erts voor de 
staalindustrie in het Duitse Ruhr-
gebied. Rotterdam is weliswaar 
goed bereikbaar vanuit de rivie-
ren, maar niet vanuit de zee. Om 



Niet alleen goederen vinden 
hun weg van en naar Rotterdam.  
In deze periode wordt ook de 
Holland Amerika Lijn opgericht, 
waarvan Rotterdam de thuis- 
haven is. Europese immigran-
ten vertrek ken vanaf hier naar  
Amerika, het beloofde land.

WederopbouW
Tijdens de wederopbouw krijgt 
het herstel van de zwaar getrof-
fen haven prioriteit. Naast han-
delshaven moet Rotterdam ook  
industriehaven zijn. Dit voor- 
nemen heeft tevens te maken met 
het feit dat de schepen steeds gro-
ter worden en tijdens het laden 
en lossen niet meer op de boeien 
passen (‘op stroom’ in vakjargon). 
Bovendien is er dieper vaarwa-
ter nodig om de steeds groter  
wordende schepen en goederen-
stroom te kunnen verwerken en 
meer ruimte voor de overslag,  
opslag en verwerking van de  
aangevoerde goederen. Daarom 
worden in de jaren vijftig en  
zestig de Botlek en Europoort 
aangelegd, wat een verdere uit - 
breiding naar de Noordzee  
betekent. In 1960 loopt de eerste 
mammoettanker Europoort bin-
nen, met ruim 100.000 ton ruwe 
aardolie aan boord.

containerisatie
Door de verscheidenheid van  
goederen kost het met de hand  
laden en lossen van stukgoed te 
veel tijd. Het arbeidsintensieve 
werk wordt daarnaast steeds duur-
der vanwege de stijgende lonen. 
Uit Amerika komt het gebruik van 
containers bij het stukgoedtrans-
port overwaaien. Dit lijkt de ide-
ale oplossing om én kosten en tijd 
te besparen, én de kans op diefstal 
en schade te verminderen. In 1966 
vaart er nog maar één schip met 226 
containers. Maar eind jaren zeven-
tig komt de containeroverslag pas 
echt tot wasdom. De traditionele 
schepen met bijbehorende over slag 
in balen en pallets zijn dan vervan-
gen door olietankers. En rondom  
de groeiende petro chemie ontstaat 
een nieuwe industrie, een ontwik-
keling die leidt tot geautomati-
seerde over slag in containers. Het 
beetje stukgoedoverslag dat er nog 
is, is veelal meteen op grote schaal 
en vindt plaats in projectladingen. 
Weer een stukje nostalgie verdwe-
nen…  

eerste maasvlakte
In 1973 volgt de Maasvlakte; een 
gebied dat niet uit land maar uit 
zee is ontgonnen. Op de Maas-
vlakte is het Distripark gevestigd, 
bedoeld voor bedrijven die hun 

distributie willen concentreren in 
één gebied. Het Distripark ligt 
direct aan de Noordzee, pal naast 
de grote ECT Delta Terminal. 
De belangrijke containerlijnen 
in de wereld maken gebruik van 
deze terminal, waarvan de lading 
snel naar de opslag- en distribu-
tiefaciliteiten op het Distripark 
kan worden vervoerd. Op die  
manier houden de bedrijven  
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Het slepen van een
Shell-tanker op
de Nieuwe Maas
ter hoogte van de
Merwehaven
begin jaren veertig

controle op de Europese markt en 
kunnen zij de markt gemakkelijk 
bevoorraden. Vanaf de Maasvlakte 
verbinden treinen, vrachtwagens 
en binnenvaartschepen de belang-
rijke economische knooppunten 
in Europa. En Shortsea en feeder 
shipping bieden snel vervoer naar 
bestemmingen als de UK, Ierland. 
Scandinavië, de Baltische Staten 
en het Middellandse Zeegebied.  



consumptiegoederen
Overslag van massagoederen en 
containers zijn de belangrijkste  
activiteiten. Letterlijk alles  
wordt via de Rotterdamse haven  
vervoerd. De consumptiegoede-
ren worden al lang niet meer in 
West-Europa geproduceerd, maar 
komen uit Azië (vooral China) en 
Oost-Europa. Wat er in totaal 
over de wereld vervoerd wordt, is 
enorm. Van computers tot fruit 
en van olie tot auto’s. De haven 
heeft hierdoor de lokale context 

verlaten en beweegt zich binnen 
een Europese, zelfs mondiale 
context, gebruik makend van de 
verschillende vervoersvormen. Per 
spoor, via de rivieren (de binnen-
vaart), wegen en ondergrondse 
pijpleidingen vinden goederen 
hun weg naar 460 miljoen Euro-
peanen.

olie en chemie
De olie en chemie zitten vooral 
in het midden van de haven in 
de Botlek en de Europoort. Maar 

de grootste olieterminal bevindt 
zich op de Maasvlakte. Schepen  
komen daar aan bij de Maasvlakte 
Olie Terminal, een joint venture 
van Vopak en de raffinaderijen. 
De olieterminal verzorgt de  
tankopslag voor alle raffinaderijen 
en stuurt de olie via de pijplei-
dingen naar de Europoort en de 
Botlek. Daar wordt de ruwe olie 
verwerkt tot olieproducten en 
grondstoffen voor de chemische 
industrie. Per pijplijn, binnen-
vaartschip, trein of vrachtwagen 
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De Maashavens met elevators en een schip ca. 1935



worden de goederen weer afge-
voerd naar Duitsland en België.

steenkool en ijzererts
Europoort, de Botlek en de Maas-
vlakte beschikken over terminals 
voor de op- en overslag van steen-
kool en erts. Het ijzererts is voor-
namelijk bestemd voor het Duitse 
Ruhrgebied, waar het tot staal 
verwerkt wordt voor onder meer 
de auto-industrie. De steenkool, 
afkomstig uit bijvoorbeeld Zuid-
Afrika en Colombia, is bestemd 
voor de elektriciteitscentrales in 
Nederland en Duitsland.  

tWeede maasvlakte
Aangezien de haven van Rotter-
dam momenteel opnieuw tegen  
zijn grenzen aanloopt, wordt  
direct ten westen van het huidige 
haven- en industriegebied in de 
Noordzee Maasvlakte 2 gecreëerd, 
om ruimte te bieden aan de  
containersector en de chemie.  
Rotterdam kan zich hiermee voor-
lopig op de toekomst richten.

De komende decennia blijft  
de haven namelijk alleen maar 
groeien. Er komen meer goede-
ren, meer bedrijven willen zich 
gaan vestigen en er is meer vraag 
naar gespecialiseerde kennis en 
dienstverlening. Het accom-

moderen van groei betekent ook 
keuzes maken. Bij het maken van 
die keuzes is kwaliteit de sleutel.
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samen werken aan
een wereldhaven
vlot, veilig,  
schoon en beveiligd
De Rotterdamse haven is een 
mainport, een knooppunt in de 
handelsrelaties met het buiten-
land. In overslag gemeten is  
de haven ten minste tweemaal 
zo groot als Antwerpen, wel 
degelijk een concurrent op het  
gebied van stukgoed, container-
overslag en chemie. Datzelfde 
geldt ook voor Hamburg. Op de 
wereldranglijst staat Rotterdam 
op vier, achter Singapore, Sjang-
hai en de gecombineerde havens  
van Ningbo/Zhoushan.

Het Havenbedrijf Rotterdam is 
de beheerder van de haven. Het 
wil door goede nautische voor-
zieningen, helder grond beleid 
en goede randvoorwaarden (ver-
gun   ningen en maat     schap pe        lijke 
context) de concur         rentie po  sitie 
van de Rotterdamse haven als 
logistiek knooppunt en industrie-
complex van wereld niveau hand-
haven. Tot de kern taken horen de 
duurzame ontwik keling, beheer 
en exploitatie van de haven en een 
veilige en vlotte afhandeling van 
de scheepvaart.

Samen met de partners versterkt 
het Havenbedrijf Rotterdam de 
concurrentiepositie door te blij-
ven werken aan: 
-   de kwaliteit van de achterland-

verbindingen (infrastruc tuur en 
bereikbaarheid gekoppeld aan 
modaliteit);

-   de kwaliteit van de diensten  
onder het credo: vlot, veilig, 
schoon en beveiligd moeten 
schepen snel de haven in en uit 
kunnen.

De thema’s ruimte voor groei,  
bereikbaarheid en duurzaamheid 
spelen hierin een belangrijke rol. 
In partnerschap werkt het  
Havenbedrijf Rotterdam dus aan 
dé Europese haven van wereld-
klasse: een veelzijdige, duur- 
zame, snelle, en veilige, attractieve, 
schone (kennis)haven.

het havenbedrijf rotterdam
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het havenbedrijf rotterdam

Energie en Klimaat: sustainable energy port

Rotterdam is dé Europese energiehaven. Olie en kolen vormen de basis 
van het energiecluster. Nieuwe energiebronnen als vloeibaar gas (LNG) en 
biomassa krijgen in de haven alle aandacht. Het Havenbedrijf Rotterdam 
wil het energiecluster in de haven verder versterken in combinatie met 
een reductie van de CO2-uitstoot. Niet voor niets is het Havenbedrijf 
Rotterdam een van de partners van het Rotterdam Climate Initiative. 
Alleen een schone en duurzame haven heeft de toekomst. Daarnaast krijgt 
het bedrijfsleven extra ruimte en faciliteiten, bijvoorbeeld op Maasvlakte 2, 
waarvan vanaf 2013 de eerste stukken beschikbaar zijn. Voorwaarde is 
dat die ruimte gebruikt wordt voor duurzame groei.

Het Havenbedrijf Rotterdam draagt bij aan een schone haven door 
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden te bieden en tegelijkertijd eisen te 
stellen aan voorzieningen, duurzaamheid en vernieuwing. Op die manier 
is het Havenbedrijf Rotterdam én een aantrekkelijke businesspartner en 
loopt het voorop in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om bedrijven 
zo energie-efficiënt mogelijk te laten opereren. Naast aardgas wil het 
andere, schone, energiebronnen aan de haven binden. En samen met zijn 
businesspartners streeft het Havenbedrijf Rotterdam een schone verwerking 
van fossiele energievormen zoals steenkool en olie na.
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Danny Levenswaard

Het Havenbedrijf 

Rotterdam
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Levenswaard is commercieel 
aanspreekpunt voor de agent- 
schappen, rederijen en verladers 
van de natte en droge bulk. 
Hij moet zoveel mogelijk 
bedrijvigheid en lading in 
Rotterdam zien te krijgen. 

”Vaak is dat een gezamenlijk doel 
van de agentschappen en mij. Wij 
moeten er voor zorgen dat het 
voor onze gemeenschappelijke 

Als waterklerk
raak je met het
havenvirus besmet

klanten aantrekkelijk is en blijft 
om voor Rotterdam te kiezen.”

kostengedreven Werken
Dat klinkt doelmatig. ”Ja, want 
het Havenbedrijf Rotterdam 
is sinds de verzelfstandiging in 
2004 natuurlijk wel verzakelijkt. 
Het is zaak, of sterker nog, onze 
taak om met de ontwikkelingen 
mee te gaan. De romantiek van 
vroeger is hiermee natuurlijk 

wel een beetje weg. Wij zijn een 
commercieel bedrijf en werken 
meer kostengedreven dan vroeger. 
Nu kijken we elke keer opnieuw 
wat een activiteit niet alleen 
voor het havengebied oplevert, 
maar ook voor ons. We moeten 
als eerste zien in te spelen op  
de economische ontwikkelingen. 
Hoe de wereld er over pakweg 
vijftig jaar uit ziet kun je van-
daag niet bedenken. Neem 
bijvoorbeeld de invulling van 
de energiebehoefte. Dat is een 
belangrijke ontwikkeling. Samen 
met de strategische afdelingen 
van grote klanten, maar ook 
met bijvoorbeeld universiteiten, 
bedenken we scenario’s met als 

Danny Levenswaard Business Manager Bulk Cargo & Shipping

” Ons gezamenlijk doel is zoveel 
mogelijk bedrijvigheid en lading  
in Rotterdam te krijgen.”
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uitgangspunt ‘wat als…’. Uit die 
scenario’s komen denkrichtingen, 
die we dan weer toetsen bij 
partijen die in de energiemarkt 
actief zijn. Het moet bij iedereen 
gaan leven dat de energiebehoefte 
gaat veranderen, en aan een 
houding ‘dat zal mijn tijd wel 
duren’ hebben we niets.”

haven coördinatie centrum 
Een van de kerntaken van het 
Havenbedrijf Rotterdam is de 
scheepvaartbegeleiding. ”De turn 
around tijd, de tijd dat een schip 
hier verblijft, moeten we zo kort 
mogelijk zien te houden. Dat 
lukt nooit als de dienstverlening 
niet goed is. De waterklerk speelt 
een grote rol in het soepel laten 
verlopen van de procedures en 
regels voor een schip. Achter de 
schermen, maar ook concreet. 
Hij moet tijdig de juiste zaken 
regelen en ons belang is dat de 
klant tevreden is en de volgende 
keer weer terugkomt. Zo is de 
waterklerk bijvoorbeeld het eerste 
aanspreekpunt voor het Haven 
Coördinatie Centrum (HCC).”

De haven kan niet functioneren 
zonder een vlotte en veilige 
doorstroming van het scheep-
vaartverkeer. Het HCC doet het 
voorbereidende werk en verzorgt 

de planning en coördinatie. Vanuit 
de moderne controlekamer in 
het World Port Centre wordt 
de totale haven bewaakt en 
aangestuurd. De schepen zijn 
hier op grote schermen real-time 
zichtbaar, zodat de medewerkers 
het scheepvaartverkeer vanaf het 
ankergebied tot de haven kunnen 
begeleiden. ”Elk schip dat de 
haven wil aandoen, moet zich 
24 uur van tevoren melden bij 
de Havenmeester. De waterklerk 
moet de afdeling verkeersplanning 
van het HCC voorzien van de 
juiste informatie over de diepgang, 
verwachte aankomsttijd, de aard 
van de lading et cetera. Op 
basis van die informatie maakt 
het HCC een digitaal ‘dossier’ 
van het schip aan, waarmee de 
verkeersplanning het schip kan 
volgen. De loods, de roeiers, de 
douane en alle andere betrokken 
partijen halen hun informatie 
uit Portbase, het centrale infor-
matiesysteem van de haven, 
zodat ook zij op tijd bij het schip 
zijn. Zit er ergens een fout in de 
verstrekte informatie, dan loopt de 
hele planning mis. Dus ook hier 
zie je maar weer welke belangrijke 
schakel de waterklerk in de keten 
vervult. Daarom ondersteunen wij 
de Rotterdamsche Waterklerken 
Vereeniging van harte.”

toekomst Waterklerk
Hoe ziet Levenswaard de toe-
komst van het vak waterklerk? 
”Veertig jaar geleden zou ik je 
een heel ander antwoord hebben 
gegeven. Kijk eens naar alle 
moderne middelen waarover een 
schip vandaag de dag beschikt. 
Maar toch… de waterklerk heeft 
altijd de tand des tijds doorstaan, 
dus zal dat de komende veertig jaar 
ook wel blijven doen. Persoonlijke 
aandacht blijft nodig. Zij zijn de 
representanten van de rederij; 
althans, zo zien wij ze. En de 
schepen vinden het ook prettig 
als ze een aanspreekpunt hebben 
in de haven, zelfs al kunnen ze 
aan boord veel zelf oppakken. 
De scheepvaartwereld hangt aan 
tradities, dus nee, ik denk niet 
dat hun vak uitsterft. Ook niet 
wanneer het werk steeds meer 
geautomatiseerd wordt en alle 
partijen snel en gemakkelijk 
bij dezelfde gegevens kunnen 
komen. Persoonlijke aandacht 
is namelijk niet te vervangen 
door een computer. Wij zien de 
waterklerk toch een beetje als 
de oren en ogen in de haven. Zij 
weten wat er speelt en voorzien 
ons van de juiste informatie. Wij 
horen het bijvoorbeeld via de 
waterklerk weer terug wanneer 
een kapitein tegen allerlei regeltjes 
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en formaliteiten aanloopt. Dat 
willen we graag weten, want ons 
doel is die kapitein niet tegen te 
werken maar zo goed mogelijk te 
ondersteunen in de korte tijd dat 
zijn schip in de haven is.”

Het heden kan dus niet zonder 
de tradities uit het verleden. De 
waterklerken maken zich binnen 
de Vereniging sterk voor hun vak 

en zullen over veertig jaar nog 
net zo nodig zijn. ”Af en toe zie 
ik die mannen op een van hun 
bijeenkomsten. Wat mij opvalt is 
dat ze er altijd allemaal zijn, ook 
als ze al lang iets anders doen. Ik 
denk echt dat je als waterklerk 
met het havenvirus besmet raakt 
en dat het nooit meer over gaat.”

Het Haven Coördinatie Centrum zoekt als eerste contact met de waterklerk



52



53

”Hij is van de oude doos en  
ik van de nieuwe”, grapt Leo 
Lokker (37), commercieel mana-
ger van ZHD Stevedoring. ‘Hij’ 
is Cor van Gulik (64), de huidige 
commercieel directeur die na  
32 dienstjaren bij het bedrijf 
bijna van zijn pensioen gaat  
genieten. Samen zijn zij bevlogen 
ambassadeurs van de Dordtse  
haven.

Zusterhavens
DOrdrecht en MOerdijk

Het lot van de diepst landinwaarts 
gelegen zeehaven van Nederland 
leek bezegeld met de komst van 
grote zeeschepen. Van Gulik weet 
het nog: ”In de jaren 60 stond 
men voor de keus om wel of niet 
te moderniseren. De uitslag van 
een wetenschappelijk onderzoek 
naar de toekomst van de haven 
was vernietigend.” Triomfantelijk: 
”Wij hebben heel hard gewerkt 
om het tegendeel te bewijzen.” 
Lokker vult aan: ”Een aantal 
Dordtse ondernemers is stand-
vastig gebleven en heeft daarmee 
bereikt dat wij nu als een volwaar-
dige haven worden gezien.” 

schroot
Het hoofdkantoor van ZHD 
Stevedoring staat letterlijk tussen 
de ladende en lossende sche-
pen. De werkkamer van Cor van  
Gulik kijkt uit op twee reusachtige  
bergen schroot. Mooi is anders, 
maar de heren mogen er graag naar 
kijken: ”Het is handel. Schroot  
is één van onze belangrijkste 
commodities.” Beiden hebben de  
haven in de genen zitten; van Gulik 
als zoon van een sleepbootkapitein 
en de vader van Lokker werkte bij 
SMIT TAK. Lokker, eerder werk-
zaam bij het Havenbedrijf, heeft 
tijdens zijn opleiding bij Dirk-
zwager stage gelopen als water-
klerk: ”Bijzonder leerzaam”, vertelt 
hij. ”Ik heb alle plekjes in de haven 
leren kennen en veel contacten 
opgedaan. Met deze voorkennis 
had ik bij het Havenbedrijf dui-

Cor van Gulik en Leo Lokker ZHD Stevedoring

” Waterklerken zijn internationaal de 
beste acquisiteurs voor de haven.”
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delijk een voorsprong op mensen 
die rechtstreeks van de universiteit 
kwamen.” ZHD Stevedoring heet-
te tot voor kort Zeehavenbedrijf 
Dordrecht. Gulik: ”Hoewel die 
naam nog steeds wordt gebezigd, 
is een Engelse naam beter. Geen 
buitenlander die Zeehavenbedrijf 
Dordrecht kan verstaan, laat staan 
uit kan spreken.”

jong elan
De stuwadoor heeft behalve in 
Dordrecht, ook vestigingen in 
Moerdijk en een floating termi-
nal in Rotterdam. Allengs blijkt 
dat ZHD de belangrijkste speler 
is in de Dordtse Zeehaven. De 
groei van de haven en ZHD is 
voor een belangrijk deel te dan-
ken aan de Rotterdamse carga-
doors. Lokker licht toe waarom 
de haven van de Merwedestad 
de Rotterdamse haven aanvult en 
versterkt. ”Waar in Rotterdam in 
grote volumes wordt gedacht, is 
onze haven een nichemarkt voor 
schepen tot 30.000 ton. Carga-
doors kiezen voor ZHD vanwege 
de korte lijnen, de flexibiliteit en 
veelzijdigheid, waarmee zij zich 
onderscheid ten opzichte van de 
grotere spelers. Dat is mede te 
danken aan de infrastructuur hier. 
Wij hebben verhoudingsgewijs 
veel kadelengte, dus kunnen we 

altijd plaats bieden aan schepen. 
Ook zitten wij net even buiten 
de Rotterdamse periferie”, gaat 
Lokker verder. ”Dat betekent dat 
je het zeetraject wat langer kunt 
aanhouden en niet te maken hebt 
met congestie op de weg.” De 
commercieel manager constateert 
bovendien dat Dordrecht pro-
fiteert van een conglomeratie- 
effect: ”In de markt worden de 
drie havens steeds meer gezien 
als één groot Rijnmondgebied, 
van Rotterdam tot Moerdijk. Dat 
blijkt alleen al uit het havengeld, 
dit is één systeem.” Lokker weet 
dat het Havenbedrijf inmiddels 
serieuze plannen heeft om ook 
Dordrecht en Moerdijk in de stal 
onder te brengen. 

De toekomst van de zeehaven ziet 
er rooskleurig uit, de gemeente 
Dordrecht is bereid te investeren 
in een grootscheepse revitalisatie. 
Niet in de laatste plaats dankzij 
een actieve lobby van ZHD. Van 
Gulik benadrukt: ”Er is sprake 
van een win-win situatie. De  
gemeente toucheert immers de 
havengelden.”

lange adem
Het stuwadoorsbedrijf is, met 
de hete adem van Rotterdam 
in de nek, sterk afhankelijk van 

contacten. De mannen gaan dan 
ook veelvuldig de boer op om de 
Dordtse zeehaven nog beter op de 
kaart te krijgen. ZHD is vertegen-
woordigd bij alle toonaangevende 
netwerkclubs en belangenver-
enigingen. Zo ook bij de Rot-
terdam Port Promotion Council. 
Een lange adem was, voor het tot 
dan toe ondergeschoven kindje,  
vereist. Van Gulik: ”Er was bijvoor-
beeld in de powerpoint presenta-
ties geen Dordrecht of Moerdijk 
te bekennen. Ik heb burgemeester 
Ivo Opstelten tijdens een buiten-
landse reis een keer gevraagd of 
hij ook Dordrecht en Moerdijk 
in de schijnwerpers wilde zetten. 
In zijn presentatie noemde hij ons 
toen the satellite harbours. De 
zeehaven wordt sindsdien voor 
vol aangezien: Wij worden in  
iedere presentatie meegenomen 
als ‘zusterhavens’.”

acquisiteurs
ZHD Stevedoring draagt de car-
gadoors en expediteurs op han-
den. ”Zonder hen hadden wij in 
deze omvang niet bestaan”, aldus 
van Gulik. Toen Lokker nog bij 
het Havenbedrijf werkte, waren 
de cargadoors zijn aanspreekpunt. 
”Zij zijn internationaal de beste 
acquisiteurs voor de haven.” Zijn 
collega beaamt dat: ”Omdat wij 
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natuurlijk niet zelf de hele wereld 
over kunnen reizen, richten wij 
ons wat dat betreft op hen.” Met 
de waterklerken is er dagelijks 
en intensief contact. ”Zij melden 
schepen aan bij onze operationele 
afdeling en wij geven vervolgens 
door waar het schip moet komen 
te liggen. Ook is er afstemming 
over het laden en lossen en nog 
veel meer zaken. Zonodig regelen 
we zelfs een dokter”, zegt Lokker. 
Van Gulik: ”Los daarvan is een 
waterklerk belangrijk voor ons; 
hij vertelt buiten door hoe wij 
werken.”

sappig
De oudgediende kende ze vroe-
ger allemaal. Andere tijden: Een 
bepaalde waterklerk kwam met 
de trein naar Dordrecht om een 
coaster in te klaren. Het lossen 
duurde ongeveer zes tot acht uur 
en daarom was het voor hem niet 
meer de moeite om met de trein 
terug te gaan. Dus bleef-ie maar 
hangen en ging uiteindelijk met 
een stuk in z’n kraag naar huis. 
Maar één coastertje op één dag! 
Dat zou nu ondenkbaar zijn.’ 
Van Gulik is terughoudend met  
sappige anekdotes. ”Ik ken ze wel, 
genoeg, maar laten we maar het 
maar liever netjes houden”, glim-
lacht hij beminnelijk.

Foto volgende pagina’s
ZHD Stevedoring
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De wetgeving
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De ‘natte’ praktijk is het domein van de advocaten kantoren, notarissen, douane en 

alle andere kantoren die zogenaamde natte zaken uitvoeren. Het is een ingewikkeld 

rechtsgebied, want je hebt bij uitstek te maken met internationaal recht en niet 

alleen met juridische regels, maar ook met bestuurlijke en politieke. Eén ding 

hebben de voornamelijk mannen uit de natte praktijk gemeen: zij hebben zelf ook 

iets met water…

03
Hoofdstuk
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Gijs Noordam en

Harmen Hoek

de ‘natte’ advocaten
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Advocaten uit de ‘natte’ praktijk 
weten binnen enkele uren een 
schip aan de ketting te krijgen, 
in nauwe samenwerking met  
de rechtbank en de deurwaarder. 
Omgekeerd kunnen ze de beslag          -
legging ook weer snel laten op-
heffen. ”Ook al bete     kent dit dat 
je op vrijdagavond nog even snel 
naar de rechter moet.”

” Die man met dat gele vestje en het 
zwaailicht op zijn helm zorgt dat 
alles loopt.”

Het relatief jonge advocaten-
kantoor Schipper Noordam is 
gevestigd in een statig, historisch 
pand aan de Veerhaven. Partners 
Gijs Noordam en Harmen Hoek 
zijn de ‘natte’ advocaten van het 
kantoor. Allebei maken zij deel 
uit van de praktijkgroep Trans-
port en logistiek en bewegen zich 
met name in de havenbranche. 
Noordam maakt de overstap in 
2006, na 25 jaar NautaDutilh. 

Hoek volgt twee jaar later en is 
afkomstig van Kernkamp Advo-
caten, het advocatenkantoor aan 
de overkant. ”Ik ben specialist in 
transportrecht en vul Gijs goed 
aan.” ’Nee’, lacht Noordam, ”we 
vullen elkaar goed aan. Met af en 
toe een kritische noot.”

dynamisch beroep
Scheepsbeslagen leggen is maar 
één aspect van hun werk. Ze 
adviseren ook over het afslui-
ten van (vervoers)overeenkom-
sten en contracten, en hande-
len lading       schade af en andere 
haven    gerelateerde zaken. En dat  
alles in een hectische, dyna mische 
omgeving waarin geen dag  

Waterklerken zijn
de Oren en Ogen van 
de haven
Gijs Noordam en Harmen Hoek Schipper Noordam
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dezelfde is. Hoek: ”Als ‘natte’  
advocaat laveer je tussen schepen, 
roeiers, loodsen, slepers en water-
klerken en moet je de haventaal 
goed verstaan. Soms is het net of 
we een gildeberoep uitoefenen, 
je verricht arbeid voor patronen. 
Wij kennen iedereen, iedereen 
kent ons en je gunt elkaar wat. 
Gijs en ik drinken bijvoorbeeld 
regelmatig een borrel met Peter 
Groenendijk en ik loop hard met 
Ruud Meuldijk. Als waterklerk 
zit Ruud echt middenin de prak-
tijk; hij is het ijkpunt tussen de 
schepen en de haven.” Noordam 
vervolgt: ”Ze doen ook voor ons 
hun best. Waterklerken weten 
waar ons werk over gaat. Daarom 
verlopen de zaken soepeler. Ze 
zijn bekend met de regels, weten 
wat we nodig hebben en houden 
tijdens een beslag tegelijkertijd de 
kapitein én de stuwadoor rustig. 
Weet je, voor mij is de waterklerk 
die man met het gele vestje die 
overal voor zorgt.”

Hoek vindt het ‘natte’ recht zeker 
leuker en smeuïger dan ‘droog’ 
recht. ”Ons werk is internationaal, 
wat het tegelijk ook ingewikkeld 
maakt, want in elk land is weer  
ander recht van toepassing. Ook 
de klanten zijn sympathiek. 
Zonder aarzelen is het bijna 

een jongensdroom die uitkomt.” 
Noordam: ”Onze klanten zijn 
lekker recht doorzee. Je hoeft 
bij hen niet met ingewikkeld 
vakjargon aan te komen, ze willen 
alleen maar weten of ze moeten 
betalen of geld krijgen. Wij 

zijn ook bekende namen in de 
branche.” In Nederland zijn niet 
zoveel ‘natte’ advocaten, ongeveer 
honderd schat hij in. Dat aantal 
neemt af. ”Door de modernisering 
van de scheepvaart is er op het 
water minder te doen. Het ‘natte’ 
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recht is weliswaar springlevend, 
maar beweegt zich meer en 
meer richting de wal. Vroeger 
handelden we bijvoorbeeld veel 
ladingschades af. De lading stond 
als stukgoed op pallets en werd 
met hijskranen gelost. Nu gaat 

alles de containers in en die zijn 
niet kapot te krijgen.”

geen ananas met pasen
De term ‘zeiknatte’ advocaten 
komt bovendrijven. Hoek: ”Zij 
worden ingeschakeld voor inci-
denten op het water. Je hebt op 
het water ook regels natuurlijk, 
zoals rechts houden en soms 
gaat er iets mis. Maar minder 
dan voorheen. De bemanning is  
beter getraind, de navigatie ver-
loopt geautomatiseerd en er is 
meer toezicht in de havens. Het 
komt ook niet meer voor dat het 
cargadoorskantoor ons opbelt  
om een aantal verstekelingen 
te helpen.” Het meest tot de  
verbeelding sprekend zijn vol-
gens hem nog steeds de scheeps-
beslagen. ”Die zijn spannend om 
te doen. Als je bij A begint weet 
je niet wat je in gang zet. De  
effecten van een beslag zijn groot. 
Iedereen die met het schip te  
maken heeft, komt direct in actie. 
Van de verzekeraar en de banken 
tot de cargadoors en de rederij. 
Het voelt alsof je je in een mie-
renhoop beweegt. Je moet boven-
dien snel knopen doorhakken. De 
klok tikt door; het kost veel geld 
als een schip stil ligt.” Noordam 
heeft hierover een mooie anek-
dote. ”Ditmaal ging het om 135 

containers vol ananassen die nog 
voor Pasen in de schappen van de 
AH moesten liggen. Ik wist het 
ook niet, maar kennelijk associ-
eren mensen ananas met Pasen, 
vanwege de kleur. Er stond dus 
veel druk op de ketel. Met al die 
verschillende partijen tegenover 
elkaar was er een dubbel kort 
geding nodig. Gelukkig heeft de 
President van de Rechtbank in 
een half uur vonnis gewezen en 
konden de ananassen net op tijd 
worden gelost. Zo zie je maar, een 
goed functionerende rechterlijke 
macht is in ons vak onontbeerlijk. 
Wanneer snel een vonnis nodig is, 
moet een rechter bereid zijn eerst 
uitspraak te doen en pas later de 
onderbouwing te geven.”

Privé klotst het water deze  
bevlogen heren ook door de  
aderen. Hoek houdt naast mara-
thons lopen eveneens van zeilen. 
Noordam verzamelt bijzondere 
scheepsmodellen en schrijft ver-
halen; weliswaar fictie, maar de 
hoofdpersoon lijkt toch ’verdacht’ 
veel op Noordam.
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Peter Groenendijkvan douanier tot directeur
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Dat hij directeur is, betekent 
niet dat Peter Groenendijk (48) 
zijn neus ophaalt voor de kapi-
teinskamer. ”Ik ben iedere dag 
ook met operations bezig. De 
extra tijd die dat kost, heb ik er 
graag voor over. Ik zou dood-
bloeden met alleen een kantoor-
baan; eens een waterklerk, altijd 
een waterklerk.”

Oppassen vOOr
de Zwarte Bende

liever thuis
Het verder knus ingerichte direc-
tievertrek in het Verzamel gebouw 
Zuid heeft kleurstellingen uit 
de zeventiger jaren. Waaronder 
zeegroene vloerbedekking. ”Die 
moet er nu echt eens uit”, bekent 
hij. Verder zal het hem een worst 
wezen: ”Wij ontvangen bijna 
nooit klanten hier.” De memora-
bilia onthullen waar zijn belang-
stelling ligt; de haven, de haven 
en de haven. 

Vanaf zijn 18e jaar is hij er  
kind aan huis - eerst als douane- 
beambte, later als waterklerk 
en nu als directeur van Fracht- 

Peter Groenendijk Frachtcontor

contor Junge. Of eigenlijk Fracht-
contor sinds de nieuwe huisstijl. 
Groenendijk wijst op het oude 
visitekaartje van het van origine 
Duitse bedrijf. ”Zie je dat vlag-
getje? Veel mensen dachten dat er 
een hakenkruis in was getekend, 
vandaar.” In Rotterdam heeft het 
bedrijf een scheepsagentuur voor 
de wilde vaart met vijf water- 
klerken in dienst en diverse  
binnenoperators.  

Peter Groenendijk zit inmid-
dels negen jaar in het bestuur van  
de Rotterdamsche Waterkler-
ken Vereeniging, waar hij Public  
Relations in zijn pakket heeft: ”Ik 
leg en onderhoud contacten met 
subcontractors die (potentiële) 
donateurs zijn. Voor hen levert 
dat mogelijk weer werk op.” De 
grootste charme van de vereni-

” We waren jong en namen de regels 
niet altijd even nauw.”
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ging: ”We zijn allemaal concur-
renten, maar we kunnen het erg 
goed met elkaar vinden.” Dat 
jongeren de weg naar RWV maar 
mondjesmaat weten te vinden, 
baart Groenendijk enigszins zorg: 
”Ze hebben het allemaal druk en 
zitten ’s avonds liever thuis.” Hij 
benadrukt: ”Toch is het voor jon-
geren ook nuttig zich bij ons aan 
te sluiten; het is immers een klein 
wereldje in de haven en door het 
netwerk krijgen ze bijvoorbeeld 
makkelijker een andere baan.”

merWehaven sectie 15
”Ik wilde graag een baan met 
een uniform” lacht Groenendijk 
om zijn keuze van destijds voor 
de Douane. De talrijke douane- 
kantoren in de havens, waar  
de zeeschepen werden in- en 
uitgeklaard, zijn al lang gesloten, 
maar vroeger was het haven- 
gebied opgesplitst in verschillen-
de secties met eigen bureautjes. 
Groenendijk begon bij de Merwe- 
haven sectie 15; een 24-uurs post 
die actief was aan de noordkant 
van de Rotterdamse haven. Op 
een gemiddelde werkdag ging 
hij van boot tot boot: ”Je werd  
gebeld door een waterklerk met het  
verzoek aan boord te gaan. De 
waterklerk vulde de ladings- 
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papieren in en de proviandlijst. 
Als de proviand was geteld, sloten 
wij de kast af met een touw door 
de deurpost en een genummerd 
zegelloodje. Zolang het schip in 
de haven lag mocht de beman-
ning namelijk niet bij de drank 
en sigaretten. Ook controleerden 
wij de inhoud en de hoeveel-
heid van de lading.” Na inklaring  
gingen de gegevens naar de  
beruchte ‘Zwarte Bende’, het  
opsporingsonderdeel van de  
Douane. Groenendijk: ”Ze kwa-
men met een man of tien, twin-
tig aan boord en doorzochten het 
hele schip tot en met de plafonds 
die zonodig volledig werden 
opengeschroefd.” 

”We waren jong en namen de  
regels niet altijd even nauw.” 
Groenendijk grijnst bij de  
gedachte aan alle flessen en slof-
fen die hij dankbaar in ontvangst 
nam. ”Vooral kapiteins uit ‘om-
kooplanden’ vonden het niet meer 
dan normaal om uit de delen. Zo 
wordt het Suezkanaal Marlboro 
canal genoemd. Je moet daar echt 
niet met een ander merk aan-
komen, anders laten ze je gewoon 
langer wachten.”  Het enige risico 
waren de weinig geliefde collega’s 
van de Zwarte Bende: ”Wanneer 
je de gangway afliep en je zag 

het douanewagentje staan, liet je 
de fles gewoon in het water val-
len. Toch werden er zo nu en dan  
collega’s betrapt op proletarisch 
winkelen. Bij één sectie zijn er een 
keer tientallen tegelijk ontslagen.” 
De directeur klapt vervolgens uit 
de school: ”Als douanebeambte 
weigerde ik ook wel eens wat, 
maar later als waterklerk nooit. 
Waterklerken zeiden nóóit nee!” 

the problem is me
Groenendijk: ”In mijn tijd, van 
1980 tot 1990, werd er gods- 
gruwelijk veel gedronken!” De 
douanebeambten en de water-
klerken waren dikke maatjes: 
”Regelmatig brachten wij dron-
ken waterklerken naar huis en 
omgekeerd gebeurde dat ook wel. 
In die tijd ging iedereen tegelijk 
aan boord en dat was erg gezellig, 
zeker ’s avonds en ’s nachts, dan 
was het allemaal wat losser.” Die 
tijd komt volgens Groenendijk 
nooit meer terug: ”De haven is zo 
veranderd, dat zou ook niet meer 
kunnen.” In 1989 veroorzaakt de 
Exxon Valdez een gigantische 
olieramp bij Alaska. Hij imiteert 
de kapitein van de tanker die naar 
zichzelf wijst: ‘The problem is 
me’. ”De kapitein stond dronken 
achter het roer. Daarna volgde 
een drankverbod op de tankers, 
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maar ook op koopvaardijschepen 
wordt drankgebruik steeds vaker 
aan banden gelegd. Bij Maersk 
bijvoorbeeld zijn alle schepen  
alcoholvrij.” Als douaneamb-
tenaar had hij het na tien jaren  
wel gezien: ”Het was niet erg 
enerverend, er waren dagen bij 
dat ik maar één handtekening 
zette.” Hij verlangde naar dezelfde  
vrijheid en onafhankelijkheid als 
de waterklerken met wie hij  
dagelijks contact had. Ook de 
internationale contacten spraken 
tot zijn verbeelding. 

In 1990 maakte hij de overstap 
naar Furness, het latere Vopak. 
Hij kwam tot een verrassend  
inzicht: ”Ik was pas drie dagen 

waterklerk toen ik zelf geïrriteerd 
raakte door douaneambtenaren 
die me lieten wachten. Dat je  
zoveel macht had, daar had ik zelf 
nooit bij stilgestaan.” 

Spijt heeft Groenendijk nooit 
gehad: ”Waterklerk is een heel  
afwisselend beroep, maar het 
moet wel bij je passen. Het is echt 
geen simpel baantje zoals soms 
wordt gedacht. Het vak is ook 
vrij onbekend – mensen denken 
bijvoorbeeld dat je watermon-
sters uit de sloot haalt.” Je altijd  
proactief opstellen en vooral  
kostenbesparend denken, daarin 
ging de jonge waterklerk ver: ”Een 
machinist was overboord geslagen 
en ik moest zijn lijk identificeren 

bij de begrafenisondernemer. Ik 
zei tegen die man: ‘Ik wil wel 
commissie op de totaalrekening’.” 
Breed lachend: ”Dat deed je voor 
je werkgever, je was zo uitgekookt 
dat je zelfs geld wilde verdienen 
aan de dood.”

privéleven
De waterklerken van nu doen het 
‘anders’. ”Ik wil geen ouwe zak 
zijn voor wie vroeger alles beter 
was, maar de nieuwe generatie is  
gewoon makkelijker.” Een opval-
lend verschil met vroeger: ”Wij 
hadden nauwelijks een privé- 
leven en dat van hun heeft juist 
prioriteit.” De directeur maakt 
een onderscheid tussen water-
klerken die het op zich af laten 
komen en degene die vooruit 
denken. Of die dingen doen voor 
hun klant zonder dat ze daar  
direct profijt van hebben, simpel-
weg omdat de rederij het niet ziet: 
”Hoewel ze eigenlijk allemaal wel 
goed hun werk doen, maakt dát 
het verschil.”
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De douaniers
Peter Groenendijk, tweede van links
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Laden, lossen  
en uitvaren
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04
Hoofdstuk

Schepen met duizenden contai ners varen de hele wereld over met goederen. Die 

containers worden in de verschillende havens geladen en gelost. Iedereen in de 

Rotterdamse haven wil dus graag weten wanneer een schip binnenkomt en uit-

vaart. Bij gevolg is er al van alles in beweging gezet voordat een schip de haven 

bereikt. Het agentschap stelt de Havenmeester, loodspost en roeiers in kennis van 

de verwachte aankomsttijd, de aard van de lading en de diepgang. Vervolgens 

gaat het agentschap aan de slag met de administratieve handelingen die nodig 

zijn om het proces van laden en lossen vlot, veilig, schoon en beveiligd te laten 

verlopen. Hetzelfde proces gebeurt omgekeerd tijdens het vertrek. 

Koninklijke Dirkzwager ontwik kel de een  internet applicatie waarmee het com-

plete scheep vaart  verkeer 24 uur per dag via een computerscherm te volgen is. Het 

Havenbedrijf Rotterdam stelt informatie over de verwachte schepen, schepen in de 

haven en vertrekkende schepen gratis beschikbaar; de meer gede tailleerde, real time 

informatie kunnen havengerelateerde bedrijven tegen betaling bij Dirkzwager 

aanvragen. De tijd dat de loods in het donker met een zwaailicht de rompen van 

schepen afgaat om de namen te achterhalen, is hiermee definitief voorbij.
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Herman Broersvan kapitein tot loods
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Het kantoor van het Loodswezen 
Rotterdam-Rijnmond staat in 
een surrealistisch landschap van 
olieraffinaderijen, chemische 
fabrieken en op- en overslag-
tanks. Het ruikt er naar ruwe 
olie en zout water. Krijsende 
meeuwen lijken de enige leven-
de wezens. Eens was dit het im-
mense natuurgebied ‘De Beer’ 
dat moest wijken voor de aanleg 
van Europoort. In de verte is de 
toegang te zien naar de toekom-
stige tweede Maasvlakte. Voor-
zitter Herman Broers bereidt 
zich voor: ”Niet alleen betekent 
dit meer congestie op de weg, 
maar ook op het water.” 

” Als de loods de gangway afloopt,  
staat de waterklerk beneden.”

rondvaartboot
Met 220 loodsen die verant-
woordelijk zijn voor circa 62.000 
loodsverrichtingen per jaar, is de 
corporatie één van de grootste in 
Europa. ”Wij zijn de ogen en de 
oren van de haven”, zegt Broers. 
De loodsen zijn zelfstandig 
onder nemers die ingeschreven 
zijn in het Loodsregister. De vloot 
bestaat uit loodstenders (snelle 
speedboten van 25 meter) en een 
loodskotter. De registerloodsen 
hebben elk hun specialisatie. Zo 
zijn er loodsen die speciaal zijn 
opgeleid voor de vaart door de 
800 meter brede en 25 meter 
diepe Eurogeul. Weer andere zijn 

gespecialiseerd in bepaalde haven- 
en watergebieden, in het loodsen 
op afstand of in het uitvoeren van 
verkeersdiensttaken. 

De roots van Herman Broers  
liggen licht hoorbaar in Noord-
Holland alwaar hij leerde varen 
op een rondvaartboot die prak-
tisch bij hem voor de deur lag. 
Deze ontboezeming ontmoet 
opgetrokken wenkbrauwen. ”Ken 
je Alkmaar? Daar leer je echt  
varen hoor, met al die grachtjes.” 
De integratie in de Rotterdamse 
samenleving is probleemloos ver-
lopen: ”Ik vond het gelijk fantas-
tisch hier, handen uit de mouwen, 
doe maar gewoon en ongezouten 
meningen. Je weet met Rotter-
dammers precies waar je aan toe 
bent.” 

Ogen en Oren 
van de haven
Herman Broers Loodswezen Rotterdam-Rijnmond
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Op zijn visitekaartje staat ‘Capt. 
H.B.W. Broers’. Na de Zeevaart-
school heeft hij tien jaar gevaren 
als stuurman. Vervolgens ging 
hij de wal op om te werken op 
een kapiteinskamer. Na een een- 
jarige opleiding mocht hij zich 
in 2003 loods noemen. Hij vaart 
nog steeds, één dag per week. 
”Mijn hart ligt bij het varen, maar 
ook moet ik dit doen om mijn  
bevoegdheid te houden.” 

kanaal 1
In 2009 werd hij tot voorzitter 
gekozen voor een periode van vier 
jaar. De Alkmaarder heeft zijn 
draai gevonden: ”Ik ben vooral 
bezig met waar we heen willen in 
de toekomst, ook gezien de tech-
nologische ontwikkelingen. En 
hoe we nog beter kunnen gaan 
samenwerken om de haven zo  
efficiënt mogelijk te laten draaien.” 
Altijd op tijd zijn en een goed 
product leveren, daar draait vol-
gens Broers om in de haven, dat is 
de kracht. Het minst leuke aspect 
van het werk vindt hij dan ook 

Een loods gaat aan boord
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als hij moet wachten omdat een 
schip bijvoorbeeld nog niet klaar 
is met lossen. ”Dan had ik beter 
een andere reis kunnen doen.”

De partners van de Loodsdienst 
zijn de roeiers, de slepers, de carga- 
doors en het Havenbedrijf. Met 
de laatstgenoemde is er zelfs dag 
en nacht contact: om ‘tijpoorten’ 
af te spreken en om logistieke  
afspraken te maken die worden 
vertaald naar werkopdrachten 
voor de loodsen. ”Op de Verkeers- 
centrale Hoek van Holland zit  
altijd een loods van ons, samen 
met de wachtchef van het Haven-
bedrijf.” 

De waterklerken noemt hij een 
onmisbare schakel: ”Zij moeten 
ons informeren over de juiste 
aankomsttijd, over de diepgang 
van het schip en waar het schip 
heen moet. In de praktijk infor-
meert de waterklerk, wanneer 
het schip vanaf zee naar binnen 
komt, allereerst het Havenbedrijf 
over de verwachte aankomst-

tijd. Als het schip in de buurt is 
en zich meldt op ‘kanaal 1’, dan  
geven ze de aankomsttijd door aan 
het loodsstation.’ Broers kent de 
meeste wel van naam, maar lang 
niet iedereen van gezicht. ”Als de 
loods de gangway afloopt, staat de 
waterklerk beneden.Of andersom 
bij vertrek: de waterklerk is al 
aan boord wanneer de loods naar  
boven komt.” 

psychologie
Loods is een prachtig beroep vol-
gens de zeeman. ”Je maakt het 
mooiste deel van een reis van een 
schip mee: het moment dat-ie in 
de haven aankomt en het varen 
door de haven zelf.” Op een door-
snee dag wordt een loods gebeld 
en moet hij binnen anderhalf uur 
aan boord zijn. Hij gaat eerst naar 
de loodspost en dan met de taxi 
van de roeiers naar het uitgaan-
de schip. Op zee aangekomen 
wordt hij afgehaald en wacht hij 
op een binnenkomend schip. De 
loods vaart tussen de twee en drie  
schepen per dienst en maakt ge-

middeld 300 á 400 ‘loodsreizen’ 
per jaar. Aan boord weet je nooit 
wat je aan zult treffen. ”Ik kom 
bij voorkeur op een modern schip 
waar je de mensen goed kunt ver-
staan. Hoewel, een oud, gammel 
schip met Russen of Chinezen is 
een uitdaging.”

Behalve behendig, moet een 
loods ook sociaal vaardig zijn. 
Als adviseur van de kapiteins, 
die afkomstig zijn uit alle landen 
van de wereld, moeten loodsen 
iedereen weer anders benaderen. 
”De meeste reizen zijn 90 procent 
varen en 10 procent psychologie, 
maar het kan ook andersom zijn.” 
Conflicten met een kapitein zijn 
zeldzaam: ”Het kan gebeuren dat 
hij, om geld uit te sparen, maar 
één boot wil, terwijl wij gezien de 
omstandigheden twee sleepboten 
adviseren”, vertelt Broers. ”Hoe 
dan ook, de kapitein is zuinig op 
zijn schip, dus zo’n vaart loopt het 
meestal niet.” Bijna altijd wacht 
de loods een warm welkom: 
”Ze zijn juist blij als wij komen; 

Het oudste woord voor loods, ‘leitsagher’, stamt uit de  
14e eeuw. Leit is verwant met het werkwoord leiden en 
sagher verwijst naar het Duitse sagen; zeggen, vertellen.
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om even uit te kunnen rusten  
wanneer ze twaalf uur op hun 
benen hebben gestaan, maar ook 
gewoon voor een kletspraatje bij 
voorkeur in hun eigen taal.” Tot 
slot zijn volgens de voorzitter 
van het Loodswezen Rotterdam-
Rijnmond vooral de vrijheid en 
de afwisseling aspecten die het 
vak in je hart sluiten. ”Je maakt 
de haven in alle facetten mee en 
in alle weersomstandigheden.” 

kritische operatie
Mooi weer is meegenomen, 
slecht weer – ”als de stront van 
de dijk waait” – is een uitdaging, 
weet Broers. ”Want als het bij 
ons fout gaat, gaat het goed 
fout. Wanneer een schip zinkt, 
kan zomaar de Nieuwe Water- 
weg afgesloten zijn. En bedenk 
dan ook wat er kan gebeuren 
als het een chemicaliëntanker 
betreft met giftige stoffen. Vorig 
jaar nog is een schip losgebroken 
van de meertrossen. Het verloor 
olie en is dwars door een steiger 
van de MOT (Maasvlakte Olie 
Terminal) gevaren.” Nog zo’n 
‘kritische operatie’: wanneer een 
loods via de touwladder aan boord 
moet klimmen met windkracht 
zeven/acht en een golfhoogte 
van drie meter. ”Toch hebben wij, 
mede door onze goede, interne 

opleiding, al jaren geen zware 
ongevallen gehad”, stelt Broers 
gerust. 
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Op de bedrijfsvideo lijken stoere 
mannen op een kolkende rivier 
hun leven te wagen met het  
assisteren van reusachtige zee-
schepen. Hun bootjes zijn nietig 
vergeleken met de schepen die 
bedwongen moeten worden.  
Omdat de bemanning van een 
schip bij het afmeren en het  
vertrek zelf niet in staat is de 
trossen vast of los te maken, doen  
rederijen al sinds 1895 een beroep 
op de roeiers van de Koninklijke 
Roeiers Vereeniging Eendracht. 

” Je moet niet bang zijn, maar ook  
niet blind voor de gevaren.”

”Een spannend jongensboek”,  
zo typeert Mat Slotboom, voor-
zitter van de KRVE, het werk van 
de leden.

Roeiboten zijn allang verleden 
tijd, maar de schippers heten nog 
altijd roeiers. Ook de rechtsvorm 
vereniging is erin gebleven, vooral 
niet te verwarren met een hobby- 
club. ”Dit is een echt bedrijf,  
vergelijk het met een maatschap”, 
zegt Slotboom die binnenkort 
na tien jaar voorzitterschap een  

andere ‘uitdaging’ aangaat binnen 
de vereniging. ”Ze zijn nog niet 
van me af ”, lacht hij. 

Zijn vader was roeier en het bloed 
kroop waar het niet gaan kon. Na 
de HBS koos ook Slotboom voor 
het avontuurlijke roeiersbestaan. 
Hoewel hij al jaren werkzaam is 
op het hoofdkantoor in Heyplaat, 
staat hij vooraan in de rij als hij 
met klanten kan gaan varen in het 
meest gebruikte type schip; een 
vastmaakvlet.   

adrenaline
De KRVE heeft 260 leden;  
zelfstandig ondernemers die in 
het bezit zijn van een bootsman-

Linke plekken
tussen de wal
en het schip

Mat Slotboom Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht
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jaar en heb maar vier mensen uit 
zichzelf zien vertrekken, waarvan 
er drie spijt hebben gekregen. 
Dit is een baan voor het leven”, 
weet Slotboom. Hij verklaart: 
”Om te beginnen is geen dag en 
geen nacht hetzelfde. Zo kom je 
bijvoorbeeld in aanraking met 
allerlei verschillende schepen 
en mensen uit alle delen van de 
wereld. Ook de vrijheid en het 

diploma en een groot vaarbewijs. 
Verder zijn er 60 leerling-roeiers 
in loondienst. Na de interne 
opleiding worden zij formeel 
ontslagen en weer aangenomen 
als aspirant-lid. Na de eerste drie 
jaar van het aspirant lidmaatschap 
voldoen zij aan de verplichting van 
het zogenoemde ‘intredinggeld’. 
”We spreken dan ook niet van 
loon, maar van deling.”

De core business is het vast- en 
losmaken van zeeschepen in  
het Rotterdamse havengebied  
en de Moerdijk, maar de KRVE 
doet ook aan personenvervoer. 
Slotboom: ”We vervoeren de  
loodsen van Loodsen Rotterdam-
Rijnmond en gebruiken daar voor 
zeven Mercedessen die per auto 
180.000 kilometer per jaar rijden.” 
De vereniging levert bovendien 
mensen voor wereldwijde offshore 
projecten. Terug naar de roeiers die 
zonder morren volcontinudiensten 
draaien, rooster weken hebben van 
tot wel 55 uur, die werken in barre 
weers omstandigheden en voor wie 
letterlijk geen zee te hoog is. 
”Integendeel, een mooie zomerdag 
is voor hen geen uitdaging. Slecht 
weer is feest, dan is het juist de kick 
van doorweekt terugkomen en dat 
het dan toch weer gelukt is. Met 
windkracht acht zijn de roeiers 

volledig in hun element, juist als het 
stormt, is het spannend. Dan stroomt 
de adrenaline door hun lijf.” 

coWboys
De voorzitter zet een eventueel 
misverstand recht: ”We zoeken 
geen cowboys. Je moet niet bang 
zijn, maar ook niet blind voor de 
gevaren. Geen onverantwoorde 
risico’s nemen.” Als het dan toch 
fout gaat, gaat het goed fout, 
bekent hij. ”Maar, sinds 1895 zijn 
er ‘slechts’ zeven doden gevallen. 
Ieder dodelijk ongeval is er één 
teveel natuurlijk, maar toch is 
dat erg weinig als je het afzet 
tegen de aantallen en het gevaar. 
Realiseer je dat, waar een ander 
het gevaar altijd uit de weg gaat, 
wij de shit juist ópzoeken – de 
linke plekken tussen de wal en 
het schip en dichtbij de schroef.”  
Volgens Slotboom zijn de weinige 
ongelukken te danken aan de 
kwaliteit van de bedrijfsopleiding 
en het goede materieel waarmee 
wordt gewerkt; een uitvloeisel 
van onder andere de wet- en 
regelgeving. ”Als je ziet waar die 
scheepjes van ons tegenwoordig 
aan moeten voldoén!” 

commitment
De club is hecht en het verloop 
nagenoeg nul. ”Ik werk hier nu 42 

Roeiers aan het werk door de jaren heen
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ondernemerschap is aantrekkelijk. 
En als lid mag je natuurlijk 
meepraten; het is immers je eigen 
bedrijf. Iedereen heeft een heftig 
commitment met de vereniging.”  
Voor de oudere leden, voor wie 
het fysiek zware werk en de 
ploegendiensten gaan opbreken, 
zijn er voldoende alternatieven: 
”Ze stappen in de Mercedes of 
ze kunnen werkverdeler worden.” 
Aan animo om het vak te leren  
is evenmin gebrek volgens 
Slotboom. ”Er beginnen jaar-    
lijks zo’n twintig jongens aan 

de opleiding, met daarbij de 
aantekening dat gemiddeld veer-
tig procent afvalt tijdens het 
eerste jaar.”

gemeenschappelijk doel
Met de waterklerken (en hun 
vereniging) is er een warme band: 
”De haven is weliswaar erg groot, 
maar het is ook weer een dorp 
waar iedereen elkaar kent.” Over 
de zakelijke relatie: ”Wij sturen 
hen onze facturen, we vervoeren 
de waterklerken naar schepen die 
op stroom liggen en we zijn een 

vraagbaak voor hen.” Het stoort 
de voorzitter dat de buitenwacht 
het beroep van waterklerk niet 
altijd op waarde schat: ”Ze 
moeten toevallig wel dag en nacht 
klaarstaan.” 

Slotboom besluit: ”En weet 
je wat zo typerend is voor de 
waterklerkenvereniging? Het zijn 
allemaal concurrenten van elkaar, 
maar als het erop aankomt 
hebben ze één gemeenschappelijk 
doel en dat is Rotterdam zo goed 
mogelijk op de kaart zetten!”
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Ries Hoogenboezemvan expediteurtot agent
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”Vroeger ging je de scheep-
vaart in als je je school niet had  
afgemaakt. Ik zat voor de derde 
keer in de vijfde klas van het 
gymnasium, dus dan weet je het 
wel”, grijnst de directeur van 
GAC Netherlands. Het voor-
malige OBC Nederland maakt 
onderdeel uit van het in Dubai 
gevestigde GAC; één van de 
wereldspelers op het gebied van 
scheepvaart, logistiek, marine  
en aanverwante diensten. GAC 
Netherlands behoort tot de  
top tien van Rotterdamse wilde 
vaart-agenturen. 

De wapenspreuk van Ries 
Hoogen boezem (52) zou kun-
nen zijn: work hard play hard.  
Zelf zegt hij: ”Ik heb altijd de 
extremen gezocht.” Veel wil de 
bon vivant daar niet over kwijt 
– het zou de lezers kunnen 
shockeren – maar ”ooit ga ik  
misschien zelf een boek schrijven 
en dan komt het er állemaal 
in, dat beloof ik je!” Zijn lach  
galmt door het luxe directie- 
vertrek met uitzicht op het water.

moeilijk uit te leggen
Hoogenboezem leerde de eerste 
kneepjes bij Boskalis. In Rot-
terdam was hij vervolgens 13 jaar 
werkzaam bij de expediteur en,  
dezelfde firma waar ook Ben Vree 
zijn entree maakte als waterklerk. 
”Waterklerk is het voorstation 
van cargadoor”, legt hij welwil-
lend uit. ”Cargadoors hebben  
waterklerken in dienst. De meeste 
waterklerken groeien door naar 
een binnendienstfunctie en dat 
is cargadoor.” Over GAC die ook  
vier waterklerken in dienst heeft: 
”Wij zijn eigenlijk scheepsagent 
voor de wilde vaart met gechar-
terde schepen, in tegenstelling 
tot de lijnvaart dus. In totaal  
hebben wij veertig mensen in 
dienst, waarvan de helft aan de 
cargadoorskant. Het is eigenlijk 
moeilijk uit te leggen, ik probeer 

”  Ze gaan liever joggen 
dan een biertje pakken.”

If YOU PAy PeAnUts,
YOU Get mOnkeys
Ries Hoogenboezem GAC Netherlands
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het al dertig jaar”, grinnikt hij. 
Een excuus voor gemorste kof-
fie wuift hij weg met opnieuw 
een geintje: ”Er zitten wel meer  
vlekken in het tapijt, met minder 
onschuldige oorzaken.”

goed bezig
In de haven voelt Hoogenboe-
zem zich thuis. ”De haven als  
fenomeen heb ik altijd interessant 
gevonden. Niet zozeer de schepen, 
het interesseert me echt niet of die 
groen of blauw zijn. Het is de dy-
namiek en de mentaliteit die me 
aanspreekt – aanpakken, niet zeu-
ren, kort schakelen. We werken 
altijd onder tijdsdruk en dat ver-
taalt zich in de omgang. Ik zit er 
nu dertig jaar in, het is een aparte 
clan: redelijk informeel, een je en 
jij-cultuur. Ook hoeven wij geen 
zeven secretaresses, het is allemaal 
down to earth in deze sector. En 
ondanks dat je elkaars concurrent 
bent, is er toch een gemeenschap-
pelijk doel: de Rotterdamse ha-
ven aan de gang houden.” In dit  
kader is GAC Netherlands ook 
een trouwe sponsor van de RWV. 
Het waarom is evident voor de 
general manager: ”Die zijn echt 
goed bezig! De vereniging is zeer 
in trek bij de waterklerken en  
alles wat daar omheen hangt.  
En behalve de sociale- en net-

werkfunctie, houden zij het vak  
levend.”

killer
De goeie ouwe tijd mist hij wel, 
hoewel: ”Je zult mij nooit horen 
zeggen dat vroeger alles beter 
was. Iedere tijd heeft zijn leuke en 
minder leuke dingen. Wij wisten 
bijvoorbeeld nooit hoe laat we 
naar huis konden gaan. Als je al 
thuiskwam. Dat is tegenwoor-
dig veel beter geregeld.” Dat de  
romantiek van vroeger ”een beetje 
weg” is, komt volgens Hoog-
enboezem voornamelijk door 
de ontwikkelingen in de IT.  
”De communicatie gaat zoveel 
sneller, dat het nu echt 24/7 is. 
De tijdsdruk is enorm.” Hij con-
stateert dat de jonge generatie een 
behoorlijk opleidingsniveau moet 
hebben om bij te kunnen blijven. 
”En wat zie je nu? Ze gaan liever 
joggen dan een biertje pakken.” 
Dan fel: ”En e-mail is de killer 
van alles!” Hoogenboezem ziet 
met lede ogen aan hoe het ‘echte’ 
contact verschraalt doordat ieder-
een zich verschanst achter de pc. 
Zelf kent en spreekt hij iedereen 
die ‘ertoe doet’: ”Het is in feite een 
klein wereldje, er zijn niet zo heel 
veel mensen die het beleid en het 
verhaal van de haven bepalen.” 

vochtige sector
Flink innemen is ook iets van 
voorbije tijden. ”Dit is een natte 
sector, maar ook een vochtige sec-
tor”, knipoogt hij. De scheepvaart 
en de horeca waren van oudsher 
met elkaar verbonden, het was één 
groot feest! Toen ging het ook om 
de centen, maar ik zat toch regel-
matig in het café. ”Ach, dat zou 
vandaag de dag echt niet meer 
kunnen”, moet hij bekennen. Wat 
vroeger toch echt wél leuker was, 
was de enorme vrijheid. ”Het was 
een losgeslagen bende”, grapt hij. 
Ook fusies en overnames maak-
ten daaraan een einde. En niet te 
vergeten de mobiele telefoon: ”Je 
bént niet alleen altijd bereikbaar, 
men verwacht dat ook van je. Een 
middagje ‘verdwijnen’ is er niet 
meer bij.”

Ook het vak waterklerk heeft  
onmiskenbaar een ander karakter 
gekregen. Hoogenboezem: ”Je 
ziet een verschuiving van buiten 
naar binnen. De goede water-
klerken zitten nu binnen, ze zijn 
veel meer operator.” Maar over-
eenkomstig de GAC-policy gaat 
er minimaal bij aankomst en  
vertrek van een schip een water-
klerk aan boord. ”Dat is gewoon 
netjes”, vindt de directeur, ”De 
kapitein hoort iemand te zien, 
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hij moet weten dat er gezichten 
zitten achter de agent.” Na een 
korte stilte: ”Met alle respect, we 
hebben het hier niet over een 
vrachtwagenchauffeur – de kapi-
tein van het kleinste bootje is nog  
altijd manager van een miljoenen-
bedrijf.” Volgens Hoogenboezem 
heeft dit alles te maken met  
kwaliteitsdenken: ”En wij hebben 
klanten die dit nog waarderen. Je 
kent toch de uitdrukking: ”if you 
pay peanuts, you get monkeys”? Bij 
ons betalen ze, maar dan krijgen 
ze ook wat.”            
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Het markante ‘Kraaiennest’ met 
de oude radar op het dak doet nog 
slechts dienst als ‘museumpje’. 
De collectie: communicatie-ap-
paratuur uit het jaar nul. Bene-
den, in de control room van Royal 
Dirkzwager in Maassluis, herin-
nert niets aan het verleden. Daar 
volgt een tiental dames en heren 
op grote computerschermen 
geconcentreerd de scheepsbe-
wegingen. De bevindingen word- 
en geregis treerd in onbegrijpe-
lijke nummers en afkortingen. 

” Het draait om het netwerk, om het 
gunnen, om elkaar helpen.”

god gijs
De historie van Royal Dirkzwager 
gaat terug tot 1872. Oprichter 
Gijsbert ‘God Gijs’ Dirkzwager, 
postte een knecht op de uitkijk 
bij Hoek van Holland. Als er een 
schip in aantocht was, sprong hij 
op zijn paard en ging in galop 
naar het kantoor in Maassluis. 
Daar stapte Gijs zelf in de koets 
en reed naar de beurs in Rotter-
dam waar hij het nieuws vertelde 
tegen iedereen die daarvoor wilde 
betalen. The rest is history, hoewel 

de core business van Dirkzwager 
al 138 jaar dezelfde is: het bij-
houden van welke schepen de  
haven binnenkomen en vertrekken.  
Alleen het bijhouden gebeurt nu 
proactief in een groot netwerk 
van business partners en wordt 
‘monitoren’ genoemd. Evenmin 
uit de koker van Gijsbert komt de 
bedrijfsslogan: ‘Setting synergy in 
motion’ .

In de werkkamer van commercieel 
manager Jeroen Kortsmit staat 
een foto die hij cadeau kreeg  
omdat hij 25 jaar in dienst is. ”Dat 
ben ik ten voeten uit. Zo breng ik 
het liefst mijn tijd door – op het 
strand, korte broek, blote voeten 

Schip in zicht,
zelfs midden
op de oceaan
Jeroen Kortsmit Royal Dirkzwager
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plaatsen bij Sparta tot een door 
Dirkzwager zelf georganiseerd 
tennistoernooi. Ook de ‘Agenten-
borrel’, waar behalve agenten ook 
medewerkers van andere mari-
tieme bedrijven een glas komen 
drinken, is een succes. ”De kracht 
van Dirkzwager is dat wij mensen 
bij elkaar brengen.”   

grillig
Volgens Kortsmit heeft Royal 
Dirkzwager, ‘gelukkig’, nog wel 
de uitstraling van een familiebe-
drijf, maar is het dat allang niet 
meer. Hij typeert zijn bedrijf met  
honderd medewerkers als de 
”smeerolie van de Rotterdamse 
haven”. Het bedrijf verstrekt  

en een fles wijn.” Charmant en 
toegankelijk, hij lijkt geknipt voor 
zijn baan. ”Ondanks alle techniek 
is dit people’s business. Het draait 
om het netwerk, om gunnen, 
om elkaar helpen.” De 47-jarige 
Kortsmit ademt de zee en de 
haven en kan zich als geboren 
en getogen Hoekenees met een 
vader die loods was moeilijk een 
toekomst elders voorstellen: ”Ik 
moet altijd mensen om me heen 
hebben en de haven is een mooi 
huis.”

een stukje pr
Het koninklijke Dirkzwager is 
een begrip in de Rotterdamse 
haven en ver daarbuiten. Bijna 
alle havengerelateerde bedrijven 
maken gebruik van één of meer-
dere van hun diensten. Zo ook 
de agenten en hun waterklerken. 
Kortsmit: ”Wij houden hen 24/7 
op de hoogte. Je kunt ons zien als 

het verlengstuk van de agent. Het 
is onze taak ervoor te zorgen dat 
zij een schip zo goed mogelijk 
kunnen servicen.” De contacten 
met de waterklerken zijn warm. 
Zo warm dat Kortsmit spreekt 
van een ”soort familieband die je 
zelden ergens anders aantreft”. 

Royal Dirkzwager spant zich  
extra in voor de mens áchter 
de mail en telefoon. ”Wanneer 
je tien jaar lang door dezelfde  
persoon uit je bed wordt gebeld, 
vind ik het normaal dat je ook 
zijn gezicht kent.” Dus is hij altijd 
in de weer met ”een stukje PR” dat 
varieert van een unit tijdens het 
ABN AMRO tennistoernooi en 

Bewaard gebleven
oude communicatie apparatuur 

bij Royal Dirkzwager
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onder andere informatie over  
de positie en de movement van 
schepen. Kortsmit: ”De lijn- 
diensten kunnen we lang van 
tevoren volgen - dat is net een 
spoorboekje, maar de wilde vaart 
is grillig. Afhankelijk van de 
dan geldende prijzen voor hun  
lading, blijven ze soms zelfs we-
ken buiten liggen. Deze schepen 
moeten we dus veel meer moni-
toren.” Ook heeft Dirkzwager 
een Noordzee-loodsdienst en 
inves teert zij voortdurend in de 
nieuwste technieken. ”We heb-
ben systemen om de schepen te 
volgen van het Suezkanaal tot 

de Baltische staten.” De meest  
recente ontwikkeling is space-
based AIS: ”Via satellietcommu-
nicatie hebben we wereldwijde 
dekking. We kunnen de schepen 
veel eerder volgen, zelfs midden  
op de oceaan.”  

gezicht
De netwerker ziet door de laag-
conjunctuur her en der slij-
tage optreden in het klaarstaan 
voor elkaar. Tot zijn spijt: ”In de  
haven zie je nu vaker dat het 
weer ieder voor zich is.” Een an-
dere, typische crisistrend, is een  
prijzenslag. Kortsmit be grijpt het, 

maar gelooft er niet in. ”Kwa-
liteit betaalt zich altijd terug.”  
Hij neemt de waterklerk als voor-
beeld: ‘Een mooi, oud beroep dat 
nog steeds zijn waarde heeft. Zij 
zijn onmisbaar bij de afhandeling 
van een schip. Maar waterklerken 
moeten zich nog meer naar bui-
ten profileren – voor hun klan-
ten is een ‘gezicht’ belangrijk. In 
deze tijd waarin bedrijven steeds 
vaker dingen zelf gaan regelen, 
zullen ze actief hun toegevoegde 
waarde aan moeten tonen. En dat 
betekent naar mijn mening niet  
concurreren op prijs, maar juist op 
dienstverlening.”   

Telexmachine
één druk op de knop en het bericht kwam 

binnen op 150 apparaten
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gedaan als kantoor. Vanuit dit 
kantoor werden alle opdrachten 
voor de ‘natte’ aannemerij 
aangenomen, zoals het assisteren 
van zandtransporten en andere 
projecten. Het kantoor heeft tot 
en met eind jaren zestig dienst 
gedaan en is toen vervangen voor 
een stenen gebouw, dat nu nog 
steeds dienst doet voor KST.

kotug
Op de foto het ‘Kantoor’ van 
Sleepdienst Adriaan Kooren, 
de grondlegger van het huidige 
Kotug International. De foto 
dateert uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw. Het houten 
gebouwtje stond op de kop van de 
Leuvehaven – iets verder dan waar 
nu het Koopvaardijmonument 
De Boeg staat – en heeft tot en 
met begin jaren zeventig dienst 

dienstverleners
door de jaren heen
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Links: De laatst gedoopte rotortug
van Kotug International.



alphatron
Foto van Alphatron Marine dat, 
opgericht in september 1991, snel 
inspeelde op de nieuwe wetten 
voor het nood- en veiligheids-
systeem door middel van de plug 
en play GMDSS radio installatie, 
opgenomen in een compact con-
sole. ‘Het nieuwe profiel van de 
Radio-Officier’

liquid transfer 
technology ltt
Fenders worden geplaatst 
tussen 2 olietankers en dienen 
als veiligheidsmaatregel. De 
powerpacks zetten wij in om 
onze ladingpompen aan te 
drijven. Landingslaan worden 
gebruikt bij het overpompen van 
vloeibare produkten zoals Olie, 
chemicaliën, etc.
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holland diving
international
De duikers van Holland Diving 
International, in 1972 begonnen 
als zelfstandige onderneming 
in de haven van Vlaardingen. 
In 1982 werden de eerste 
stappen gezet naar de offshore 
industrie bij Dutch Continental 
Shelf  en berging, inspectie en 
duikoperaties in het Midden-
Oosten en Indonesië waarmee de 
toevoeging International realiteit 
werd.

sima charters
Een van de dienstverleners die 
zich richt op vervoer van per-
sonen en pakketten vanuit het 
Rotterdamse havengebied naar 
de ankergebieden bij de aanloop 
naar Rotterdam, is Sima char-
ters. Sinds 2006 is Sima char-
ters hier actief met een tender- 
service, gespecialiseerd in het 
snel vervoeren personen zoals 
crew, surveyors, serviceengineers,  
superintendants, et cetera, en 
kleine pakketten en stores tot 
2000 kilogram.

97



98

05
Hoofdstuk



99

Zorg voor  
je klant
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Hans Dijkstra van Port Health Centre bedankt de waterklerken in zijn stukje 

voor de aandacht die zij schenken aan zieken en ouderen. Zorg voor je klant 

houdt namelijk niet op bij boodschappen bestellen voor het schip of de inklaring 

verzorgen. Zorg voor je klant is ook: betrokken zijn bij de gezondheid van de  

zeelui en afstemmen met alle toeleveranciers die diensten aanbieden op schepen die 

de Rotterdamse haven aandoen.

05
Hoofdstuk
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Willem den Hoed

 oud havenarts
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Op zijn zestigste legt Willem 
den Hoed zijn praktijk als  
havenarts/huisarts neer. Dertig 
jaar is genoeg. Op zijn afscheids-
receptie van 14 november 2008 
komen ruim tweehonderd men-
sen gedag zeggen. Niet dat hij 
niets meer uitvoert, maar…  
”ik behandel geen zieken meer. 
Ik doe wat keuringen en geef 
medisch advies aan verzekeraars 
die buitenlandse zeelieden op 
Nederlandse schepen verze ke-
ren. Een nichemarkt.” De rest 

” De scheepvaart is altijd  
hollen of stilstaan.”

van de tijd gaat hij fietsen, roei- 
en en regelmatig ontmoet hij  
’s middags zijn oude maten in de 
kroeg.

Zichtbaar geniet hij van zijn wel 
verdiende vrijheid. Een havenarts 
werkt zes, zeven dagen per week, 
want de scheepvaart gaat volcon-
tinu door. Momenteel kost zijn 
werk hem nog maar enkele uren 
per dag. Het huis aan de Wester-
kade is weer helemaal van hem en 
zijn vrouw Rietje, sinds er geen 

patiënten meer in- en uitlopen. 
De oude wachtkamer is verbouwd 
tot zitkamer, waar de Hoed-
jes elke ochtend met grandioos  
uitzicht op het water ontbijten. 
”Het leuke van mijn huidige  
advieswerk is dat ik het overal 
kan uitvoeren. Wordt er wereld-
wijd iemand op een schip van zeg 
Boskalis of Van Oord ziek, dan 
roepen ze mijn hulp in. Ik heb 
een groot netwerk van artsen in 
de landen waar zeelui vandaan 
komen. Eenmaal per jaar reis ik 
naar Manilla en de rest van mijn 
rapporten handel ik via skype of 
e-mail af.” 

Je dOet allemaal
hetzelfde: service
verlenen
Willem den Hoed Oud havenarts, erelid RWV
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toeval
Per toeval belandt hij in het vak. 
Zijn voorganger is naast haven-
arts ook de huisarts van een  
van zijn medestudiegenoten in 
Leiden. En als Rotterdammer 
in hart en nieren wil hij graag  
terug naar ‘zijn’ stad. De timing is 
perfect wanneer deze arts hem in 
1976 benadert om waar te nemen, 
met de bedoeling de praktijk met 
woning later over te nemen. ”Ik 
had al snel door dat hij mij aan 
het lijntje hield, maar ik wist dat 
zijn keuringsbevoegdheid ge-
zien zijn leeftijd zou vervallen. 
Twee jaar kon ik wel wachten.” 
Het kost hem een vermogen om 
de praktijk over te nemen. ”Zat 
ik daar eindelijk in dat prachtige 
pand, maar dan wel met een bank- 
rekening met dubbele rode cijfers. 
Ik kwam net van de universiteit 
en had geen enkel benul van een 
bedrijf runnen, laat staan van de 
scheepvaart.” Gelukkig komt hij 
in de plaatselijke horeca in con-
tact met de waterklerken. ”In het 
Scheepvaartkwartier had je toen 
het Pakhuis, de Maastunnel waar 
nu Zeezout zit, de Ballentent en 
de Captain’s Cabin. Ze zaten daar 
allemaal, de waterklerken van Van 
Ommeren, Ruys & Co, Vinke en 
de andere scheepvaartkantoren 
om de hoek. In Leiden had ik een 

vak geleerd én bier leren drinken. 
Beide kwamen goed van pas. De 
waterklerken maakten mij weg-
wijs. Ruud Meuldijk die voor de 
‘Grieken’ werkte. Arjan van ’t Hof 
van Interzee. Vito Giorgio en 
John Slieker van Vinke. En Piet 
Hogewaard van Ocean Freight 
(inmiddels Vopak). Zij waren 
enorm belangrijk voor mij, feite-
lijk was ik van hen afhankelijk en 
zij van mij.”

in het diepe gestapt
Havenarts kun je alleen maar 
vanuit de praktijk leren, er bestaat 
geen opleiding voor. Dus stapt 
Den Hoed er vol in. ”In de jaren 
tachtig was er nog tijd om patiën- 
ten te behandelen. Het lossen 
van schepen was toen handwerk 
en nam soms weken in beslag, en 
ook het met grijpers legen van 
de kolenboten duurde wel even.” 
Hij leert intussen bij door veel 
over het vak te lezen en wordt lid 
van een internationale organisatie 
voor scheepvaartartsen. ”Jaarlijks 
kwam het clubje medici bij elkaar 
en deelde je kennis. Die contacten 
waren erg handig; als je wist dat 
een zeeman ziek aan boord was 
gestapt, kon je gegevens uitwis-
selen. In het begin via de telefoon 
en de fax en later natuurlijk via 
internet.”

Patiëntenkaarten kennen ze in 
die tijd ook niet; het schip is de 
klant, aangezien de rederij nogal 
vaak van bemanning én agent 
wisselt. ”We zagen onze patiën-
ten meestal maar één keer en dan 
moet je direct ontdekken wat hij 
mankeert, zodat je kunt inschat-
ten of het verantwoord is de zieke 
aan boord te houden. Daarom 
vroegen we eerst naar het schip en 
de agent en registreerden daarna 
pas hun naam, land van herkomst, 
geboortedatum en anamnese.” 
Ziekten als tbc, tropische aan-
doeningen en geslachtsziekten 
komen het meeste voor. Niet 
voor niets hebben havenartsen 
de veelzeggende geuzennaam: 
de lullensmid. ”De wachtkamer 
zat in mijn beginjaren vol met 
mensen met geslachtsziekten; ik 
heb wat druipers gezien. Sinds de 
verschuiving van de Rotterdamse 
haven naar de Maasvlakte is dat 
afgelopen, want met een taxi naar 
de hoeren gaan is te duur.”

nieuWe fase
De containerisatie van de jaren 
negentig luidt een nieuwe fase 
in. Even houdt hij kantoor bij de 
Beer, omdat voor veel zeelui de 
afstand tot de stad te groot wordt. 
Maar dat levert zich uiteindelijk 
niet op. ”Mijn werk werd steeds 
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hectischer. Iedereen had maar 
haast. Het aantal schepen dat de 
Rotterdamse haven binnenkomt 
is hetzelfde gebleven. Maar de 
schepen zijn in de loop van de tijd 
steeds groter geworden en kunnen 
met minder bemanning hetzelfde 
werk aan. Dat betekent dat zieke 
zeelui niet kunnen wegblijven, 
want de kapitein heeft ze allemaal 
nodig. Grote containerschepen 
hebben soms nog maar zeventien 
man aan boord. Dan moet je op 
zo’n schip echt op zoek gaan tot 
je iemand tegenkomt. Grappig als 
je bedenkt dat ik er twintig jaar 
geleden nog voor zorgde rond 

lunchtijd aan boord te gaan, dan 
mocht je mee-eten!” 

Maar goed, dat deel van zijn  
leven heeft hij afgesloten. Zijn 
praktijk is met een andere artsen-
praktijk samengevoegd in Port 
Health Centre aan de Parklaan. 
Den Hoed wil het gesprek ook 
afronden; hij heeft een afspraak. 
Met de waterklerken. Hij is zelfs 
erelid van de Rotterdamsche  
Waterklerken Vereniging. Onder 
de woorden ‘kost niks en altijd 
goed voor onze feesten en partij-
en’ maakt voorzitter Ruud Meul-
dijk het op zijn afscheidsreceptie  

officieel. ”Ja, het is een echt  
Rotterdams gebeuren, die Ver-
eniging,” lacht Den Hoed.  
”Waterklerk is een oud en ouder-
wets beroep. Het zou jammer zijn 
als het verdwijnt. Sinds de komst 
van internet is de inhoud van 
het beroep aan het veranderen. 
Een kapitein weet vaak lang van  
tevoren precies wat hij wil, bij wie 
en wat de kosten zijn. Tegen één 
ding kan internet echter niet op: 
de waterklerk verleent service. Net 
zoals de havenarts en iedereen die 
je verder aan boord tegenkomt.”

De koffer met instrumenten, vaccins
en morfine waarmee havenartsen
aan boord gingen.
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Havenartsen in Rotterdam

Rotterdam staat wereldwijd bekend om de goede gezond heids zorg voor zeelui en 
daar is Den Hoed reuze trots op. Honderd jaar geleden lopen er nog voornamelijk 
scheepsartsen rond. Deze zijn in dienst van de rederij en reizen als dokter mee met 
de schepen. In 1927 wordt het Havenziekenhuis opgericht en beginnen de eerste 
havenartsen. Een havenarts is een huisarts die opvarenden van schepen keurt, 
vaccineert en behandelt, aan boord of in zijn praktijk. De havenarts vaart dus niet 
op het schip mee. 

Bohré is de eerste havenarts in Rotterdam. Hij houdt kantoor in de Maasstraat en 
bezoekt de schepen met een doktersbootje. Zijn zoon komt er later bij, evenals de 
voorganger van Den Hoed. Voor de Tweede Wereldoorlog houdt nóg een havenarts 
praktijk in het Scheepvaartkwartier. Deze blijkt echter met de Duitsers te heulen 
en verdwijnt op Dolle Dinsdag met de noorderzon. Net na de oorlog vindt de 
voorganger van Den Hoed de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen. Hij vestigt 
zich in het pand aan de Westerkade. ”En het was meteen haat en nijd tussen Bohré 
en hem. Hij nam dokter Sandel in dienst, die ”net zoals ik aan het lijntje werd 
gehouden. Sandel was het wachten op een gegeven moment beu en stapte over naar 
Bohré, inmiddels in handen van Fokkens.” Het toeval duikt ook hier weer op want: 
”de dochter van die foute arts ging aan de Boompjes wonen en vroeg specifiek naar 
mij als huisarts. Ze vertelde me dat haar vader ooit havenarts was en dat het voor 
haar vertrouwd aanvoelde. Pas toen kreeg ik het hele verhaal over haar vader te 
horen. Het schijnt dat hij figureert in de roman ‘de dokter en het lichte meisje’ van 
Simon Vestdijk.”
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Ontstaan Port Health Centre

Er vinden de afgelopen jaren veel verschuivingen plaats 
onder de Rotterdamse havenartsen. In 2007 stopt Paul 
Sandel als havenarts. Een jaar later neemt ARBO Unie 
de praktijk en het personeel van Den Hoed over, en zet 
zijn werk voort onder de naam Port Health Centre. Per 
1 maart 2009 houdt ook Henk Veldhuizen in Rozenburg 
ermee op en enkele weken later overlijdt collega Hein 
Kloppenburg op Heijplaat.

Port Health Centre is sinds 1 januari 2008 gevestigd op 
twee locaties; de Parklaan in Rotterdam en de Theemsweg 
in de Botlek. Er werken twee fulltime en drie parttime 
havenartsen, een bedrijfsarts, offshore arts, algemeen 
manager, PR manager, en vijf assistentes in Rotterdam 
en drie verpleegkundigen in de Botlek.
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Namens Port Health Centre 
neemt Hans Dijkstra de hon-
neurs waar om de waterklerken 
te feliciteren met het 80-jarige 
jubileum van de vereniging. Hij 
vindt het jubileum een mooi 
moment om even stil te staan 
bij de sterke band die er tussen 
het Port Health Centre en de 
waterklerken is. ”En om de  
waterklerken te bedanken voor 
de aandacht die jullie schenken 
aan ouderen en ernstig zieken.”

”Naast het sociale dat wij haven-
artsen met waterklerken delen, 
hebben we nóg een overeenkomst. 
Havenartsen en waterklerken 
vertoeven graag op schepen en in 
de havens, maar hebben meestal 
niet zelf op zee gevaren.” De zee-
lui waar de artsen bij Port Health 
Centre in contact staan, komen 
dan ook overal vandaan. ”We zien 
veel Filippijnen, maar ook steeds 
meer Russen, Oekraïners, Indiërs 
en Chinezen. Tegenwoordig 

spreekt iedereen wel een beetje 
Engels en als het echt lastig com-
municeren is, vragen we er een 
tolk bij.”

diagnostiek
Als havenarts moet je snel een  
diagnose weten te stellen. Maar 
ook niet te snel, want hoge koorts 
betekent meestal geen Mexicaanse 
griep, maar malaria, dengue fever, 
hepatitus of tyfus. ”Wanneer we 
een tropische ziekte vermoe-
den, sturen we de patiënt altijd 
door naar het Havenziekenhuis. 
In andere gevallen voeren we 
veel zelf uit, van hartfilmpjes tot 
longfunctieonderzoek of beperkt 

Havenartsen hebben
een sterke band met
de waterklerken
Port Health Centre

 ” Als de diagnose is gesteld, overleggen 
we met de Kapiteinskamer.”
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bloedonderzoek. Als de diag- 
nose is gesteld, overleggen we met  
de Kapiteinskamer over opname, 
repatriëring naar huis of enkele 
dagen rust aan boord…”

reflecties
Dijkstra benadrukt dat het 
werk van een havenarts enorm  
dynamisch en afwisselend is. Zijn 
meest memorabele gebeurtenis 
is de evacuatie van een zeeman. 
”Zijn tankerschip lag op de an-
kerplaats bij Hoek van Holland. 
Ruud Meuldijk, hij werkte in die 
dagen nog op de kapiteinskamer 
van Vopak en ik bij Den Hoed, 
belde naar onze praktijk of we 
een zeeman met hartklachten 
konden ophalen. Het was ur-
gent, dus het vervoer moest per 
helikopter. Normaal voert KLM  
medische diensten dit soort vluch-
ten uit, maar zij hadden zo snel 
geen helikopter meer beschikbaar. 
We moesten daarom uitwijken 
naar Schreiner Airways. Onder-
weg naar vliegveld Zestienhoven 
haalde ik bij het Havenziekenhuis 
nog een mobiel ECG apparaat 
op, zodat we ter plaatse hartfilm-
pjes konden maken. Het was erg 
mistig; op Zestienhoven kreeg 
ik daarom nog een korte uitleg 
over het gebruik van de lifesuit 
en het zwemvest. Een beetje ang-

stig stapte ik in, samen met de 
inmiddels gearriveerde zeeloods. 
De piloten zetten koers naar het 
ankergebied. Het was me nooit 
eerder opgevallen hoe langgerekt 
het Rotterdamse havengebied wel 
niet is. Tussen de mistvlagen door 
zagen we het tankerschip lig-
gen. Toen we dichterbij kwamen,  
zagen we dat de bemanning de 
patiënt in een soort oranje banaan 
had gelegd, klaar voor transport. 
Maar eenmaal aan boord bleek 
dat de man, een werktuigkundige 
uit Noorwegen, geen infarct had 
maar alleen last van hartritme-
stoornissen. Hij was zelfs redelijk 
aanspreekbaar. Snel hesen we hem 
in de helikopter en vlogen terug 
naar Zestienhoven. Daar stond de 
ambulance al klaar om hem naar 
het Havenziekenhuis te brengen. 
Hij hoefde er gelukkig niet lang 
te blijven; al na een paar dagen 
mocht hij naar huis.”

Ook de uitbraak van het Norwalk- 
virus vergeet hij nooit meer. ”De 
loods bracht mij naar een Frans 
schip dat in de havens voor  
anker lag omdat de halve beman-
ning met maag- en darmklachten 
in bed lag. Het was rond Kerst-
mis en Fransen houden nogal 
van lekker eten; daarom waren 
er in de vorige aanlegplaats flink 

wat Franse kazen en oesters aan 
boord gebracht. In eerste instantie 
dachten wij dus aan een flinke 
voedselvergiftiging. We deelden 
antibraakmiddelen en medicijnen 
tegen uitdroging uit, en namen 
voor de zekerheid bij enkele pa-
tiënten bloed en ontlasting af 
voor vervolgonderzoek. Volgens 
de uitslag van de afdeling infec-
tieziekten van de GGD ging het 
niet om een voedselvergiftiging, 
maar om het Noro-virus. Dit is 
een zeer besmettelijke buikgriep, 
waarvan de symptomen meestal 
na een paar dagen weer over zijn. 
Het schip kon na een paar dagen 
weer de zee op.”

unisafe marine  
firefighting & safety 
equipment
Klaarstaan voor je klant is al 
sinds jaar en dag het motto van  
Unisafe Marine Firefighting & 
Safety Equipment: 24 uur per  
dag, 7 dagen per week en 365  
dagen per jaar. De foto rechts uit 
de jaren zeventig is genomen op 
het Marconiplein, in deze hal 
stonden op de schermen de aan-
komsten, ligplaats  en agent van de 
schepen vermeld. Er stonden ook 
telefoons die men kon gebruiken 
om naar de kapiteins/agenten te 
bellen voor meer informatie.
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De telefoon rinkelt regelma-
tig. Operations Manager Aad  
Hagestein is ook vanmiddag  
de man van de planning. De zes  
waterboten van Hatenboer- 
Neptunus moeten hun drink-
water natuurlijk wel op de juiste 
plek afleveren. Het werk gaat  
gewoon door, ook tijdens een  
interview. ”We staan per toer-
beurt zeven dagen per week en  
24 uur per dag telefonisch in 
contact met onze klanten en de 
waterboten.”

” Schoon drinkwater wordt schaarser, dus we gaan  
op zoek naar nieuwe kansen.”

Hagestein is een ouwe getrouwe; 
hij werkt er al 24 jaar. ”Ik ben bij 
de administratie begonnen en 
heb alle facetten van het bedrijf 
gezien. Inkoop, logistiek, finan-
ciën… Het is leuk om allround 
te zijn.” Managing Director  
Peter Willem Hatenboer grapt dat 
hij binnenkort wel weer koffie- 
juffrouw wordt. ”Ha, ja hoor, er 
zit hier nog voldoende uitdaging!” 
De Hatenboer-Neptunus Hol-
ding is een echt familiebedrijf. 
Vier generaties ‘Hatenboertjes’ 
leveren al meer dan honderd jaar 
‘vers’ drinkwater en gedestilleerd 
water aan de schepen en indus-
trie in de Rotterdamse havens. 

Het vaste levergebied van de  
waterboten strekt zich uit van de 
Brienenoordbrug tot de mon-
ding van de Nieuwe Waterweg.  
”Hatenboer-Neptunus is onze 
oudste activiteit,” vertelt Haten-
boer. ”In de jaren zeventig volgde 
zusterbedrijf Hatenboer-Water. 
Voor ons een logische uitbreiding: 
hiermee ondersteunen we de  
levering van water met water- 
behandeling in de ruimste zin van 
het woord.” 

vier generaties
Waterleveringsbedrijf Hatenboer- 
Neptunus is in 1906 opgericht 
door Hatenboer senior. De op-

Specialist in
drinkwater
’t Hatenboertje drinkwater van Hatenboer-Neptunus
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komst van de industrie vervuilt 
het water en schepen krijgen meer 
en meer behoefte aan schoon 
drinkwater. En dus besluit de 
overgrootvader van Peter Willem 
met een omgebouwde motor-
tankboot drinkwater aan de sche- 
pen te leveren. De toenmalige  
Rotterdamsche Drinkwaterdienst 
brengt het water alleen aan land; 
water naar water brengen is niet 
hun core business. ”Het huidige 
Evides doet dit nog steeds niet, 
wij zijn als enige gericht op de 
schepen en industrie”, vertelt  
Hatenboer.

Hatenboer senior heeft zes 
zoons en twee dochters. In 1936  
nemen zijn zonen Piet en Adriaan 
het bedrijf over. Zij breiden het 
aantal waterboten uit en bouwen 
in de Speedwellstraat een water-
tank waar constant 2,5 miljoen 

liter water op voorraad ligt. De 
Speedwellstraat is nog steeds de 
thuishaven van het bedrijf. De 
tank vult de grotere waterboten 
met een snelheid van 320 ton  
water per half uur. De kanto-
ren en werkplaats zijn inmiddels 
naar Schiedam verhuisd. De-
nis, de zoon van Piet Hatenboer, 
neemt in 1970 in het stokje over 
en Peter Willem volgt zijn va-
der in 1990 op. ”Ik concentreer 
me op nieuwe activiteiten. We 
zijn binnen Hatenboer-Water 
bijvoorbeeld bezig met water- 
technologie, zoals zuivering, fil-
tratie, desinfectie en hergebruik.” 
Hagestein licht toe: ”We probe-
ren meer activiteiten te ontwik-
kelen voor de industrie en leveren 
demiwater over de weg per truck. 
De Hatenboer-Neptunus Hol-
ding is een sterke naam; we staan 
bekend om onze kennis van zaken 

en servicegerichtheid. Het gaat 
dus goed met het bedrijf, maar 
dat betekent niet dat we moeten 
stilstaan.” 

inspelen op morgen
Hatenboer: ”We verwachten dat 
de waterlevering op de lange  
termijn relatief gezien zal afne-
men. Deze afname is een logisch 
vervolg op de ontwikkelingen in 
de havens. Schepen blijven steeds 
korter, hebben minder beman-
ning aan boord. Soms nemen ze 
zelf een installatie mee waarmee 
ze van zeewater drinkwater ma-
ken. Ons werk is de laatste ja-
ren ook hectischer geworden”,  
vervolgt Hagestein. ”Schepen 
lijken net taxi’s. Ze blijven maar 
eventjes en moeten snel weer het 
water op. We moeten dus heel 
strak plannen en tegelijkertijd  
rekening houden met calamitei-

De koushaven DATUM TOEVOEGEN
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ten. Stel, er gaat op een booreiland 
iets mis met een afsluiter, waar-
door al het water wegstroomt. 
Vervolgens doen ze een beroep op 
ons om direct te komen. Wij laten 
die mannen dan toch niet zitten 
zonder water?” Ook al betekent 
dit dat hij zijn planning helemaal 
moet omgooien. Servicegericht is 
servicegericht, dus hij doet zijn 
uiterste best om klanten in nood 
te helpen.

relatie Waterklerken
De bestellingen lopen via de wa-
terklerken. Hagestein: ”We heb-
ben niet zo veel echt persoonlijk 
contact, want de meeste orders 
komen via de telefoon, de fax of 

per mail binnen. Op onze jaarlijk-
se kerstborrel komen echter alle 
bekende namen tot leven, want 
die wordt wel door ruim drie-
honderd waterklerken bezocht.” 
Hatenboer: ”De kerst-borrel is 
uitgegroeid tot een traditie, want 
die geven we al twintig jaar. Aad 
wordt vaak in juni al door de  
waterklerken gebeld wanneer de 
kerstborrel is. De vaste kern zien 
we dan ook elk jaar terug en dat 
schept een band.” Gaat er nooit 
iets mis? ”Nou”, lacht Hagestein. 
”Natuurlijk wel. Maar ook dat 
lossen we op. De waterklerk moet 
heel veel tegelijk regelen wanneer 
er bijvoorbeeld een cruiseschip 
binnenvaart. Derhalve kan er wel 

eens iets mis gaan met de bestel-
ling van water – ”vergeten door te 
bellen”. Maar het schip verwacht 
wel dat je diezelfde dag nog  
levert. Drinkwater is zo vanzelf-
sprekend vandaag de dag, behalve 
als het op is. En dan help je elkaar 
waar mogelijk. Het beroep water-
klerk is mensenwerk en dat blijft 
het ook. Sommige zaken zijn  
gewoon niet te standaardiseren. 
Een mailtje alleen is vaak niet  
altijd voldoende.”

De relatie tussen waterklerk en 
Hatenboer-Neptunus is er een 
die al sinds jaar en dag stand 
houdt. Ervaren waterklerken 
bestellen met regelmaat een 
‘Hatenboertje’. Met deze kreet 
wordt uiteraard vers drinkwater 
bedoeld. De herkomst van 
het ‘Hatenboertje’ dateert van 
voor de Tweede Wereldoorlog. 
Hoek van Holland beschikt 
in die tijd nog niet over een 
eigen waterzuiveringsinstallatie 
en bestelt het drinkwater bij 

Hatenboer-Neptunus. Al het 
drinkwater dat de bewoners van 
Hoek van Holland gebruiken 
wordt per schip aangevoerd. 
Hatenboer-Neptunus schaft zelfs 
speciaal voor dit doel een 
waterboot aan. 

In de vooroorlogse winter-
maanden hoeft de waterboot er 
meestal maar eenmaal per dag 
naar toe, met ongeveer 250 ton 
water aan boord. Maar wanneer 
de zomer aanbreekt en het strand 

vol met badgasten ligt, is dat ene 
reisje echter niet voldoende. In 
een zomers weekend moet het 
bootje twee keer heen en weer, 
en soms zelfs drie keer. Tot op 
de dag van vandaag vragen de 
oudere inwoners van Hoek van 
Holland daarom nog steeds om 
een ‘Hatenboertje’ als zij een 
glaasje water willen hebben. 
De waterklerken hebben deze 
gewoonte overgenomen.
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Ruud Cogels

vrijbuiter
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Ruud Cogels is een selfmade  
man. ”Dat moet ook wel, als  
je in het vierde jaar van  
het gymnasium besluit om de 
schoolbanken de rug toe te  
keren. Zo zie je maar, dat oplei-
ding niet altijd de belangrijkste 
voorbereiding is als je ergens 
wilt komen.”

” Het gaat niet om wat je kunt,  
maar om wie je kent.”

Dan maar de tomaten in, bedenkt 
Cogels wanneer hij de vierde klas 
voor de tweede maal doet. Medio 
jaren zeventig kom je dan van-
zelf in het Westland terecht. ”We 
groeiden op met tomaten pluk-
ken in de zomer en sla snijden in 
de winter. Het was april 1977, dus 
werden het tomaten. Na afloop 
van het seizoen wist de tuinder 
nog wel een bevriend onder- 
nemer in Maasdijk, waar ik als 
loonwerker plastic mocht trek-
ken over de gefreesde grond. Na 

zes weken had ik dat wel gezien 
en kwam ik bij een amaryllis-
kweker terecht.” Op een gege-
ven moment is Cogels wel weer 
toe aan een nieuwe uitdaging. ”In 
dancing Vlietzicht vertelde een 
maat dat ze mensen zochten in 
de kassenbouw en dat leek me wel 
wat. Hij introduceerde me bij het 
bedrijf waar hij werkzaam was.” 
Cogels wordt aangenomen en 
ontwikkelt zichzelf in no time tot  
volwas kassenbouwer/beglazer. 
Een afwisselende baan die hem 
overal brengt, via Drenthe naar 
Zuid-Frankrijk, even thuis en dan 
via Noorwegen naar Saoedi-Ara-
bië en weer terug in het Westland. 
”Hard werken maar met een dijk 

Van schOOl drOp-Out 
tOt succesvOl 
Ondernemer
Ruud Cogels MariFlex Groep
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van een inkomen.” Dan slaat de 
recessie toe en het bedrijf wordt 
geliquideerd. Hij kan aan de slag 
bij een concurrent, maar hij moet 
opnieuw onderaan de ladder  
beginnen. ”Dan ben je 23, bedenk 
je: dit gaat ‘m ook niet worden 
voor Cogels.’ Zijn zwager Rinus 
werkt bij Smit en die wereld trekt 
enorm. ”Al die verhalen over ber-
gingen en schepen leegpompen 
in de hele wereld, tja dat was het 
wel… Toen mijn zwager in 1983 
van Smit naar MarFlex Tanker 
Services verhuisde, vroeg ik hem 
ook voor mij uit te kijken.”

geduld is…
Het duurt echter nog twee jaar 
voordat Cogels iets van Mar-
Flex hoort. ”In de winter van 
1985 zat ik voor een groot nieuw 
tuinbouwproject in Zwitserland. 
Hard werken was het daar, en 
zwaar. Om vijf uur op, om zes 
uur beginnen, ‘s avonds zes uur 
weer terug naar het hotel om wat 
te eten en dan van zeven tot tien 
weer doorwerken. Kon je om elf 
uur ’s avonds na het douchen nog 
net twee biertjes drinken voor je 
je bed inrolde. Want ja, de vol-
gende ochtend ging die wekker 

weer. Mijn vrouw belde op een 
avond naar het hotel, mobiele  
telefoons had je toen nog niet, met 
de vraag of ik nog steeds interes-
se had in een baan bij MarFlex.  
Natuurlijk was ik enthousiast!” Zijn 
baas geeft toestemming om even  
op en neer naar Nederland te  
reizen om te solliciteren. ”Dat was 
begin december. In januari 1986 
kon ik beginnen. Mijn baas had 
er begrip voor dat ik mijn kans 
greep.”

in het diepe gegooid
De carrièreswitch is een goede 
move. Drie maanden later stuurt 
zijn nieuwe baas hem voor het 
eerst naar het buitenland. ”In de 
Perzische Golf was een Iraanse 
olietanker aangeschoten en ik 
moest het pompwerk opstar-

” Over de hele wereld schepen leeg-
pompen, dat was het helemaal.”
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ten. Mijn zwager Rinus zou na- 
komen. Afijn, dus ik in het vlieg-
tuig naar Dubai. Kom ik daar bij 
onze partner en het eerste wat hij 
deed, waar ik bij stond nota bene, 
was mijn baas bellen om hem te 
vertellen dat hij zo’n broekie niet 
accepteerde. Mijn baas reageerde 
koeltjes dat hij zijn ‘second best 
man’ gestuurd had. Ik liet me de 
kaas niet van het brood eten en 
ging aan de slag. Even vond ik het 
best spannend. Het was oorlog en 
deze tanker – nog steeds binnen 
bereik van de Iraakse luchtmacht 
– was tenslotte ook geraakt door 
een Irakese hittezoekende raket. 
Maar goed, je bent nog jong, dus 
zet je dat uit je hoofd en voor je het 
weet heb je de eerste partij van de 
lading al uitgelost.” Cogels heeft 
vier pompsets bij zich, goed voor 
het verpompen van 160.000 ton 
olie met een snelheid van negen-
honderd à duizend kuub per uur. 
Zijn zwager Rinus zou drie dagen 
later komen, maar arriveert pas na 
drie weken. ”Inmiddels had ik die 
halve boot al leeggepompt!” 

kansen grijpen
Na die sprong in het diepe ont-
wikkelt Cogels zich steeds verder. 
Vanaf 1987 zit hij vaker in het 

buitenland dan thuis; MarFlex 
heeft een groot contract met een 
Japanse rederij, waar hij de halve 
wereld voor overvliegt. In 1991, 
een jaar na de geboorte van zijn 
oudste zoon, verhuist het gezin 
Cogels naar Singapore. Hij krijgt 
er de leiding over de verhuurafde-
ling Singa Pump Services. ”Drie 
jaar later was ik weer terug in 
Nederland. Door allerlei veran-
deringen in de organisatie van 
MarFlex in mijn oude functie 
van Senior supervisor.” Na veel 
interne verschuivingen wordt 
hij in 1998 weer benoemd tot  
Operations manager. Net op het 
moment dat hij zich afvraagt of hij 
in zijn vak nog wel genoeg wordt 
uitgedaagd, raakt hij in gesprek 
met Peter Bakker van Mariclean. 
”Bakker was een oude bekende uit 
mijn beginjaren bij MarFlex, Hij 
huurde een deel van onze loods 
als opslagruimte. Op een zonnige 
zaterdagmorgen moest ik pomp-
materiaal van boord halen en naar 
de loods terugbrengen. Ik wist  
alleen niet dat één van die  
machines van Bakker was, en 
door mijn baas gebruikt werd 
zonder dat te melden. Ik wilde 
nog boodschappen doen met 
mijn vrouw en was dus een beetje 

”Tomaten plukken in de zomer en sla snijden in de winter.”
gehaast. En wat gebeurde er, ik 
liet de machine per ongeluk van 
de heftruck vallen. De machine 
had een beschadigde kooi en een 
kapotte ventilator. Op maandag 
meldde ik het voorval aan mijn 
baas, die niet zo blij was. Hij wist 

MariFlex Groep 
MariFlex is een allround specia-
list voor de offshore industrie. 
De activiteiten zijn gericht 
op de overslag van vloeibare 
producten en de verkoop/ 
reparatie van mobiele pomp  -
installaties. MariFlex opereert 
wereldwijd vanuit het hoofd-
kantoor in Vlaardingen en 
neven-vestigingen in Amerika, 
Singapore en Korea.

MariFlex is al jaren lid van  
de Rotterdamsche Waterklerken 
Vereeniging. Ruud Cogels: “Daar 
zitten immers onze klanten. 
Vroeger stonden de waterklerken 
als enige in contact met de 
schepen en zij huren bedrijven 
als MariFlex in. In Rotterdam 
ken ik bijna alle waterklerken 
persoonlijk, zeker als ze in het 
‘natte’ deel zitten. Ik vind het dus 
heel erg leuk dat dit boek er is.”
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het namelijk al, want Bakker was 
zondag toevallig in de loods en 
had hem over de schade gebeld. 
Bakker had onmiddellijk zijn 
conclusies getrokken en de huur 
opgezegd.”

Tijdens het gesprek blijkt dat 
Bakker hem het voorval nooit 
heeft aangerekend; hij polst  
Cogels zelfs of hij op termijn zijn 
zaak wil overnemen. Hierover 
hoeft Cogels niet lang na te den-
ken. Hij schrijft een business plan 
en stapt naar de bank. De bank 
geeft de nog relatief onervaren  
Cogels echter nul op rekest. Bak-
ker doet vervolgens een ander 
voorstel: hij mag met een vast 
salaris als statutair directeur be-
ginnen, overwerk wordt niet uit-
betaald en hij krijgt vijf jaar om 
de zaak af te betalen. ”Dat was 
wel even slikken natuurlijk. Het 
eerste jaar zou ik eventueel verlies 
mogen lijden, maar uiteindelijk 
moest ik wel die koopsom bij el-
kaar werken. Gelukkig liepen de 
zaken goed en een jaar vroeger dan 
verwacht had ik het voor elkaar. 
En weet je wat ik van Bakker ont-
ving bij de officiële overname van  
Mariclean? De kapotte ventilator! 
Hij had hem al die tijd voor mij 
bewaard.”

het grotere Werk
Het ondernemen bevalt hem 
goed. De orders blijven bin-
nenstromen vanwege zijn goede  
contacten in de markt. ”Het is toch 
vaak een kwestie van gunnen.” De 
banken willen nu wél financieren 
en op het moment dat MarFlex 
de verhuur van pompen in de 
etalage zet, grijpt hij zijn kans. 
Cogels is klaar voor het grotere 
werk. Na de koop, in 2004, brengt 
hij de activiteiten van MarFlex 
en Mariclean samen onder Mari-
Flex Pump Services. ”Kwam mijn  
zwager ineens weer bij mij  
werken.” Door deze strategische 
zet wordt het bedrijf marktleider 
en breidt het zich meer en meer 
uit van pompenverhuurder tot 
all-round servicebedrijf voor de 
vloeibare lading markt. Vandaag 
de dag is de man die het gym-
nasium niet afmaakte CEO van  
wereldspeler MariFlex Groep. 
Hij is niet langer onmisbaar in 
de dagelijkse leiding en kan zich 
permitteren om bij mooi weer 
door de bossen te struinen van 
zijn landgoed in Zeeland.
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Kees de Koningzo vader zo zoon
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Strak in het pak met stropdas 
lijkt hij een buitenstaander in 
zijn eigen kantine annex opslag-
plaats in de noodkeet. De  
directeur verontschuldigt zich 
omstandig voor de ontvangst 
in het tijdelijke kantoor dat uit 
zijn voegen barst. De bouw- 
activiteiten op het terrein van 
zijn bedrijf Ships Waste Oil 
Collector (SWOC) zijn in 
volle gang. ”In oktober wordt 
een splinter  nieuw kantoorge-
bouw opgeleverd”, zegt Kees de  
Koning. Hij was bij wijze van 
spreken vanaf zijn geboorte 
voorbestemd om in de haven te 
gaan werken en om op termijn 

” Je weet wel hoe laat je de deur uitgaat, 
maar nooit wanneer je weer thuiskomt”

in het bedrijf van zijn vader  
actief te zijn. Met de bedoeling 
dat later over te nemen. Het lot 
beschikte anders. 

begrip in de haven
Na een ‘vooropleiding’ als water-
klerk, – ”mijn vader vond dat de 
beste basis om later door te kun-
nen groeien” – klaar gestoomd 
voor het grotere werk, zat hij  
amper een maand in het fami-
liebedrijf toen Kees de Koning  
senior in het jaar 1994 op  
49-jarige leeftijd plotseling over-
leed aan een hartaanval. ”Hij 
was een begrip in de haven, dat 
kan ik wel zeggen geloof ik. Hij 

was pionier op het gebied van 
inzamelen van chemische vloei-
bare scheeps-afvalstoffen.” Op 
zijn verzoek wordt een lang  
verhaal kort gemaakt: ”Er is 
na zijn overlijden veel gebeurd 
en er liggen nog steeds dingen  
gevoelig; dit is een kleine wereld.” 
Het bedrijf werd verkocht, junior 
maakte in 1997 een ‘doorstart’  
met Ships Waste Oil Collector 
en ging, net als zijn vader, geld 
verdienen met het inzamelen 
van vloeibare scheepsafvalstof-
fen. De Koning: ”Mijn vrouw en  
ik begonnen vanaf een zolder-
kamertje. Wij hadden niet meer 
dan een autootje, een telefoon 
een vergunning.” Dertien jaren 
later is De Koning (41) directeur-
eigenaar van een succesvol bedrijf 
in de Botlek met 25 medewerkers 
en zeven ‘sloplichters’ en het einde  

BegOnneN Vanuit 
een ZOlderkamertje
Kees de Koning Ships Waste Oil Collector BV
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van de groei is nog lang niet in 
zicht.

Intussen lopen stoere mannen in 
werkkleding in en uit. Allemaal 
zoeken ze de aandacht van de 
baas. Kees de Koning moet hen 
erop wijzen dat hij in gesprek 
zit. Vriendelijk maar beslist. Na 
twee uur bij SWOC nog geen 
vrouw gezien. ”Dat klopt, die 
werken hier niet en als het aan 
mij ligt blijft dat ook zo”, zegt hij  
zonder een spier te vertrekken. 
”Dit is een echte mannenwereld.” 
Maar thuis in Rockanje heeft hij  
alléén maar vrouwen om zich heen. 
Met warmte spreekt hij over zijn  
gezin met twee jonge dochters; als 
het daar maar goed loopt, dat lijkt 

prioriteit nummer één. De direc-
teur is van nature bescheiden. Of 
hij misschien ooit de ‘Havenman 
van het jaar’ wil worden? ”Oh nee, 
alsjeblieft niet. Ik treed niet zo 
graag op de voorgrond.” En heeft 
hij nog een droom? ”Nee, niet 
echt. Zolang het thuis maar goed 
gaat”, herhaalt hij. 

imago
Chemisch afval is niet een pro-
duct waar men blije associaties 
bij krijgt. De Koning beaamt 
dat. ”Onze branche heeft lang 
zelfs een slechte naam gehad die 
werd veroorzaakt door fouten 
die breed zijn uitgemeten in de  
media.” Hij noemt als voorbeeld 
het gifschandaal van de Probo  

Koala in 2006, dat tientallen  
doden en gewonden tot ge-
volg had en nog eens tiendui-
zenden mensen met gezond-
heidsklachten. Een technisch  
ingewikkeld verhaal volgens  
De Koning, dat neerkomt op 
verkeerde beslissingen nemen 
op het verkeerde moment. ”In 
Rotterdam was dit echt niet ge-
beurd, hier is veel meer speci fieke  
kennis in huis.” Hij ziet geluk-
kig het tij keren: ”Het imago van 
onze markt verbetert langzaam en 
ik draag daar graag een steentje 
aan bij. Zo nemen wij nemen 
nooit risico’s. We staan er hon-
derd procent voor in dat het afval 
altijd op de meest economische  
en milieuvriendelijke manier 

De Aqua Rhenania langszij bij een 
zeeschip bezig met de inname van 
vloeibare afvalstoffen.
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wordt verwerkt.” De sloplichters 
van Ships Waste Oil Collector 
ontvangen jaarlijks rond de hon-
derd miljoen liter olie- en chemi-
caliënhoudend spoelwater. ”Zon-
der enig gevaar”, benadrukt De 
Koning. ”Er zijn nog nooit on- 
gelukken gebeurd – wij laden  
‘gesloten’ zodat er geen contact 
ontstaat met vloeistoffen en er 
geen emissies kunnen vrijkomen.” 

verplicht meedrinken  
aan boord
Na de MEAO en zijn diensttijd 
kwam De Koning in 1990 terecht 
bij de firma Spedico in Spijkenisse, 

destijds de grootste onafhan-kelij-
ke agentuur voor tankerrederijen. 
Zijn leermeester daar was Wim 
Taffijn. Een overstap naar Tanker 
Partners in Hellevoetsluis volg-
de, waar André Schravensande 
hem verder opleidde voor de 
functie van ‘tanker operator’, een 
onderdeel van de kapiteinskamer. 
Zijn vader had het destijds goed 
gezien; als waterklerk deed hij een 
schat aan ervaring op. ”Waar ik nu 
nog van profiteer, is dat ik toen 
heel veel mensen heb leren ken-
nen. Dat netwerk is voor SWOC 
nog steeds van grote waarde. 
Het is puur people’s business in 

onze handel”, zegt De Koning.  
”Afgezien van de kwaliteit die je 
hebt te bieden, moet het werk je 
nog steeds worden gegund.” 

Er zijn maar weinig mensen 
in zijn bedrijf die hem nog iéts 
over de haven kunnen vertellen. 
”Als één van onze medewerkers  
bijvoorbeeld zegt dat een opdracht 
door bepaalde omstandigheden 
niet kan worden uitgevoerd, dan 
kan ik meestal uit ervaring oorde-
len of dit terecht is of niet.” 
Flexibi     liteit en ‘geen dag hetzelf-
de’ zijn ook woorden die vallen  
als De Koning vertelt over zijn 

”In Rotterdam is veel meer specifieke kennis in huis.”

De Aqua Scaldis onderweg
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waterklerkperiode. ”Als water-
klerk weet je wel hoe laat je de 
deur uitgaat, maar nooit hoe laat 
je weer thuiskomt.” 

Zijn herinneringen zijn gekleurd 
door eten en drinken aan boord 
van de inkomende zeeschepen. 
”Ik moest eens een Russische 
vistrawler inklaren die alleen 
binnenkwam om te bunkeren. 
Kreeg ik twee enorme zakken 
diepgevroren vis mee. Die heb 
ik diezelfde dag nog onder mijn 
collega’s uitgedeeld.” In die tijd 
gingen werk en alcohol hand 
in hand: ”De kapitein was vaak 
zo blij dat-ie, soms na maanden  
alleen maar met de bemanning, 
eindelijk weer eens een ‘normaal’ 
gesprek kon voeren, dat er altijd 
eten en drank op tafel kwam.  
Je moest gewoon verplicht mee-
drinken en eten.”  

machinekamersludge
Nu doet Kees de Koning zelf  
zaken met bijna alle agenturen 
in Rotterdam. ”Directe contac-
ten met rederijen en charterers 
zijn er ook, maar onze basis ligt 
bij de agenturen. Dan weet je  
zeker dat het onder andere goed 
zit met planning.” Over de aard 
van de relatie: ”Wanneer de  
waterklerk aan boord is, belt 

hij ons op met informatie  
over bijvoorbeeld hoeveel kuub 
machine kamer  sludge het schip 
wil afgeven en wat de beste  
optie is om het afval van boord 
te halen.”

Rest een hartelijke felicitatie voor 
de jubilerende Rotterdamsche 
Waterklerken Vereeniging. De 
Koning, lid vanaf zijn twintigste 
en sponsor van het jaarlijkse 
voetbaltoernooi, komt er graag: 
”Altijd leuk om zowel de mensen 
van de kapiteinskamers te zien als 
mensen van vroeger die ook nog 
met mijn vader hebben gewerkt. 
Het is fijn om herinneringen op 
te halen.” 
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Jan Rijsdijklevenskunstenaar



129

Jan Rijsdijk (67) pakt het niet 
halfslachtig aan; over die ene 
gebeurtenis die zijn leven heeft 
getekend, verschijnt binnenkort 
een boek. Om precies te zijn een 
biografie waarmee hij verant-
woording af wil leggen over zijn 
keuzes van toen en wat daaraan 
vooraf ging. Onverwachte rijk-
dom bracht hem geen geluk;  
in dezelfde periode liep het 
ook in zijn privé-leven spaak. 
”Maanden achtereen heb ik  
zitten janken en ik durfde een 
jaar lang de telefoon niet op te 
nemen.”

” Ik ben met niks begonnen en  
ik wil met niks eindigen.”

extravert
In zijn pied-à-terre, een appar-
tement op de Wilhelmina pier, is 
hij druk in de weer met koffiezet-
ten. Een ouderwetse koektrom-
mel komt op tafel. ”Zo, eet maar 
lekker, ik heb nog veel meer.” De 
typering extravert doet Rijsdijk 
tekort; vuile was, schone was, vrij-
moedig hangt hij het allemaal 
buiten. Onafgebroken vertelt hij 
over wat hem kwelt en wat hem 
gelukkig maakt in het leven. Zijn 
vriendin Savita valt zichtbaar in 
de laatste categorie. Net terug uit 
de stad, staat ze bij de voordeur 
met boodschappentassen in elke 
hand. Rijsdijk veert op om haar te 

helpen. ”Gaat het schat?” Even  
later loopt hij naar het raam. Aan 
drie kanten uitzicht over de door 
hem zo geliefde havens. Hij wijst 
naar een woontoren in aanbouw, 
de New Orleans, waar hij straks 
gaat wonen. ”Vroeger keek heel  
Rotterdam op mij neer en nu ga 
ik op hen neerkijken”, grinnikt  
de gewezen massagoedstuwadoor. 
”Wil je nog een Sultana?” 

Zijn officiële woonplaats is het 
Belgische Kalmthout – het leek 
de accountant beter om over  
de grens te gaan – waar hij het 
56 hectare metende landgoed De 
Markgraaf kocht. Het vervallen 
kasteel heeft hij tot de grond toe 
laten afbreken en daarna steen 
voor steen weer laten opbou-
wen. De manege werd omgeto-
verd tot kunstgalerie. Nu staat 

Gevecht tegen  
het establishMent
Jan Rijsdijk EQ Trade
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De Markgraaf te koop. Rijsdijk 
vindt het teveel werk en niet meer  
passend bij zijn leven. De leeftijd 
is bereikt om ”terug te gaan geven”. 
Hij vertelt het tegen iedereen die 
het maar horen wil: ”Ik ben met 
niks begonnen en ik wil met niks 
eindigen. Mijn streven is dat ze  
straks voor mijn kist moeten  
collecteren.” Het klinkt serieus.

kWaad bloed
Jan Anton Rijsdijk, zoon van een 
vrachtwagenchauffeur, groeide op 
in de Rotterdamse Bloemstraat, 
vlakbij de Kruiskade. Zijn loop-
baan is een variant op de Ameri-
can dream. Hij maakte zijn entree  
in de haven als fietsjongen bij  
Alpina en later bij het carga-
doorsbedrijf Vinke & Co. Na de  

avond-ULO en de benodigde 
papieren behaald op de Haven-
vakschool, begon Rijsdijk in 1965 
zijn eigen controle- en expeditie-
bedrijf J.A. Rijsdijk. Met slechts 
een startkapitaal van vijfhonderd 
gulden, zo vertelt hij nog altijd 
trots. 

In 1971 volgt een overslagbedrijf 
voor stukgoed. Door de opkomst 
van de container ziet hij zich 
echter genoodzaakt de conven-
tionele stukgoedactiviteiten af te 
stoten en maakt hij een doorstart 
met Interstevedoring. Dit bedrijf 
zet drijvende kranen in om  
‘op stroom’ bulkgoederen over 
te slaan. Het uiterst succesvolle 
concept, efficiënter en goedkoper 
dan de elevatoren van marktleider 

GEM (HES beheer), zette kwaad 
bloed bij de havenelite. ”Ik werd zo 
machtig dat de HES om dreigde 
te vallen en daar hielden ze mij 
verantwoordelijk voor.” Onder-
tussen leverde zijn vernieuwende 
manier van werken en een record-
omzet, hem in 1990 de eretitel 
‘Havenman van het jaar’ op. Stu-
denten economie van de Erasmus 
Universiteit studeerden op hem af 
met de scriptie ‘Jan Rijsdijk, Zeus 
van de Rotterdamse haven’.

”Ik stond met mijn rug tegen de 
muur”, zegt Rijsdijk over wat het 
begin zou zijn van de zwartste  
periode in zijn bestaan. ”Ik hoorde 
niet bij het establishment en als 
vrije ondernemer kom je in de  
haven niet aan de bak.” Onder 

Foto van Jan Rijsdijk uit 1963, aan het 
werk als controleur aan de spoorweghaven, 
bij Costranex, werkzaam bij Vinke & Co.
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druk van het Havenbedrijf, de  
Rotterdamse politiek en de  
banken, die niet zaten te wachten 
op een moordende concurrentie-
slag met de Rotterdamse markt-
leiders, werd Rijsdijk min of meer 
gedwongen zijn bedrijf te ver- 
kopen. In 1991 zwichtte hij voor 
een astronomisch bedrag van hon-
derd miljoen gulden. ”Als ik het 
over kon doen, zou ik het niet  
verkocht hebben.” Zijn vrouw 
bleek meer van geld te houden dan 
van hem en ook een pijnlijke schei-
ding volgde. Rijsdijk zat mentaal 
volledig aan de grond. ”Dat kle-
regeld heeft me toen alleen maar  
rottigheid bezorgd. Geld zorgt  
voor ziekelijke bijverschijnselen.” 

outsider
De nog te verschijnen biografie 
moeten we vooral niet duiden  
als borstklopperij. ”Ik wil onder 
andere aan mijn toenmalige  
medewerkers uitleggen wat er  
allemaal is gebeurd. Ik voelde me 
toen een verrader die de boel in 
de steek liet. Ook zal ik in het 
boek een aantal mensen bedan-
ken. Het is een terugblik op mijn 
leven geplaatst in de tijd.” Veertig 

jaar lang heeft hij alles bewaard, 
de auteur zal zich door vuistdikke 
plakboeken en ordners heen moe-
ten worstelen. Rijsdijk haalt er 
één tevoorschijn, bladert er pein-
zend doorheen en vergeet voor 
een moment zijn omgeving. 

De havenbaron in ruste – ”het 
maakt me niet uit hoe je me 
noemt, straatvechter mag ook” – 
is uit de as herrezen en wil zijn 
toekomst helemaal wijden aan 
de kunst die letterlijk en figuur-
lijk zijn leven heeft gered. Lang  
geleden al was hij verslingerd aan 
pottenbakken: ”Een van mijn  
medewerkers heeft me daar-
mee in aanraking gebracht. Als 
het niet zo druk was op de zaak,  
gingen we samen pottenbak-
ken. ”Tegenwoordig schildert hij.  
Abstract werk heeft zijn voorkeur. 
”Ik houd ervan iets te maken wat 
er nog niet is.” In de catalogus  
opvallend veel werken die de ha-
ven uitbeelden en de verbeten 
strijd die hij als outsider heeft 
geleverd. Ook met zijn kunst wil 
hij iets achterlaten: ”Ik leef niet 
zomaar.” 

Geïnteresseerd in spiritualiteit 
en boeddhisme voelt Jan Rijsdijk 
de behoefte iets ”terug te doen” 
dat de wereld ten goede komt. 
”Het is zo simpel: wees aardig en 
vriendelijk voor elkaar, meer is  
er niet.” Vooral weeskinderen 
kunnen rekenen op zijn vrijge-
vigheid, maar ook: ”Ik heb zelf  
alles aan de haven te danken, dus 
sponsor ik allerlei dingen daar. 
In het bijzonder dat wat met het 
verleden te maken heeft.”

” Dat kleregeld heeft me toen alleen maar rottigheid  
bezorgd. Geld zorgt voor ziekelijke bijverschijnselen.”



132

Andreas Drenthen  

en Robin Baris

maritime  

service verleners
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Voor Andreas Drenthen (41), 
algemeen directeur van Burando 
Maritime Services en zijn  
27-jarige collega Robin Baris  
(PR and Marketing, ex-water-
klerk), was het een uitgemaakte 
zaak dat zij emplooi zouden vin-
den in de Rotter damse haven. Hun  
beider vaders waren er werkzaam 
en al op jonge leeftijd hadden  
zij heel wat schepen van buiten 
en binnen gezien. 

”Hoeveel echte schepengekken zijn er nou nog?”

Warme deken
Baris werd waterklerk – ”ik zeg 
eigenlijk altijd scheepsagent, de 
naam waterklerk is verouderd” – 
na zijn opleiding Management 
Haven & Vervoer. ”Mijn eind- 
stage voor het STC was op een ka-
piteinskamer. Toen was de keuze 
 snel gemaakt; ik ging aan de slag 
bij Inchcape Shipping Services 
waar mijn manager Ruud Meul-
dijk (voorzitter van RVW) mij 
heeft ingewijd in het vak. Vanaf 
2006 werk ik bij Burando.” In de 
tussentijd rondde de jonge Baris  
ook zijn opleiding tot Zee- 
bevrachter af. 

Drenthen is ‘besmet met het 
scheepvaartvirus’: ”Mijn vader 
is ooit begonnen als waterklerk 
bij Van Ommeren en nam mij 
zo nu en dan mee de haven in. 
Zo kwam ik bijvoorbeeld als  

tienjarige aan boord van de  
Italiaanse pijpenlegger Castoro 
Sei. In mijn beleving was het een 
reusachtig schip, maar toen ik ‘m 
pas in het dok zag liggen, dacht 
ik: wat een klein doppie. Grap-
pig ook dat we nu aan hetzelfde 
schip allerlei diensten leveren.” 
Na zijn studie economie, maakte 
hij eerst een uitstapje naar de IT. 
De scheepvaart beviel hem veel 
en veel beter: ”Het voelde als een 
warme deken.” 

blackberry
De agenten zijn Burando’s groot-
ste opdrachtgevers. ‘Omdat wij 
zo’n breed pakket aan diensten 
hebben, doen wij zaken met alle 
Rotterdamse agenturen.” Baris: 
”Men huurt ons in wanneer er bij-
voorbeeld afval van boord moet of 
als er een ligplaats nodig is voor 
boord-boord activiteiten. Ook 

One-stOp-shOp
Andreas Drenthen en Robin Baris Burando Maritime Services
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consolideren wij de levering van 
‘stores en spares’ voor aan boord tot 
één zending.” Reden te over voor 
een lidmaatschap van de Rotter-
damsche Waterklerken Vereeni-
ging. Burando als bedrijf en Robin 
Baris is persoonlijk lid. Drenthen: 
”Het is altijd goed om bij elkaar 
te komen en ideeën uit te wisse-
len. Bovendien wordt hierdoor de 
haven extra positief op de kaart 
gezet. We hebben ons eigen be-
drijf, maar daarnaast beslist een 
gemeenschappelijk doel.” Baris: ”Je 
weet ook precies wat er speelt, je 
blijft up to date.” Oud en jong bij 
elkaar; Baris vertelt beeldend over 
de periodieke bijeenkomsten van de 
RWV. ”De verhalen van de ouderen 
gaan steevast over de goeie ouwe 
tijd, terwijl op hetzelfde moment de 

jongere leden tussendoor hun zaak-
jes regelen met de Blackberry.”

gein
Verhalen over vroeger kunnen 
ze dromen en een vergelijking 
dringt zich op. ”Toen verbleven 
de waterklerken veel langer op 
een schip verbleven dan nu, tot 
eten en drinken aan toe. Je raakte 
soms zelfs bevriend met kapiteins, 
mijn vader heeft nu nóg contac-
ten uit die tijd. Tegenwoordig 
blijven de schepen nog maar heel 
kort liggen, twaalf uur is geen 
uitzondering. Ook krijg ik altijd 
te horen over de gein, dat er altijd 
werd gedold. Ondanks het kei-
harde buffelen, want dat moesten 
ze ook”, vertelt Drenthen. Baris 
reageert: ”Die lol is er nog steeds, 

hoor, en ook die hechte band. De 
agenten gaan zelfs met elkaar op 
vakantie, zo hebben we in 2007 
en 2009 prachtige zeiltochten 
in Griekenland gemaakt.” In-
ternet en e-mail hebben zoals 
bekend het edele vak voorgoed 
veranderd. Wanneer een schip de  
haven binnenvaart, is negentig 
procent al besproken en afge-
stemd met de kapitein. Ook de 
aangifte van de lading en douane- 
goederen is een kwestie van op 
een knop drukken.” 
 
Volgens Drenthen hebben jonge-
ren vaak een te rooskleurig beeld 
van het beroep: ”Wagentje, tele-
foontje: aan de buitenkant ziet 
het er leuk uit, maar omdat er ook 
24/7 in ploegen moet worden 
gewerkt, haken ze snel af. Het is 
niet alleen een schip op met mooi 
weer op een woensdagmiddag, 
maar ook ’s nachts in de vrieskou, 
met storm en regen. Ik zie bijna 
geen passie meer. Hoeveel echte 
schepengekken zijn er nou nog?”  

moordend
Baris: ”Voor de jonge waterklerk 
heeft het werk veel aantrekke-
lijke kanten.” Hij hoeft er niet 
lang over na te denken: ”Je krijgt 
een groot netwerk en het is goed 
voor je persoonlijke ontwikkeling 

Burando Maritime Services is de leidende dienstverlener binnen de 
maritieme sector in de ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) 
regio. De activiteiten zijn ondergebracht in 2 divisies: Burando Oil 
Logistics en Burando Maritime Logistics. De dienstverlener biedt 
schepen een ‘one-stop-shop’ concept voor allerhande diensten, zoals 
bijvoorbeeld het leveren van brandstoffen aan zeeschepen, het inzamelen 
van afvalolie en het opslaan en vervoeren van scheepsonderdelen. 
Vanuit haar terminal in het Botlekgebied verzorgt Burando de boord-
boord overslag van chemicaliën en verhuurt zij fenders, slangen en 
aanverwante diensten. Aan de buitenzijde ligt een 470 meter lange 
kade, zowel voor de binnenvaart als voor zeeschepen. De zeesteiger 
biedt plaats aan schepen tot 270 meter lang en met een diepgang tot 
12,65 meter.
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en die van je talenten. Ook leer 
je kleine en grote problemen op 
te lossen. Ik schrik niet zo gauw  
ergens meer van.” De omgang met 
andere culturen ervaart hij als een 
verrijking, waarbij zowel Baris 
als Drenthen het liefst hebben te 
maken met Noordwest-Europea-
nen. ”Bij een Noor of een Deen 
is afspraak afspraak. Het is een 
cliché, maar hoe zuidelijker, hoe 
minder stipt. ”Baris kan zich nog 
steeds verbazen over de grote cul-
tuurverschillen aan boord: ”Neem 
bijvoorbeeld een schip uit India. 
Daar is de hiërarchie zo streng! 
De kapitein is daar god en zo  
gedraagt hij zich ook. Nee, dan 
een Nederlands schip: dan vraagt 
de kapitein of je zin hebt in een 
bakkie.”

De mondiale crisis heeft bijna 
ieder bedrijf in de haven geraakt. 
Drenthen: ”Ik zie nog geen te-
kenen dat het beter gaat in de 
scheepvaartbranche. De rederijen 
vechten om lading en gaan 
concurreren op prijs.” Baris 
knikt: ”Ook de agenturen heb-
ben het zwaar te voorduren;  
de move naar een andere, goed-
kopere agent wordt snel gemaakt.  
De concurrentie is moordend!” 
Volgens de geboren en getogen 
Rotterdammers is het een kwestie 

van tijd: ”Naar onze haven blijven 
ze altijd komen. De faciliteiten 
zijn uitmuntend en de ligging 
ten opzichte van het achterland 
is gunstig. Rotterdam is en blijft 
de mainport voor de wereld.”
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Van waterklerk 
tot CEO
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06
Hoofdstuk

Zonder vervolgopleiding kun je toch heel ver komen, getuigen de verhalen van 

Bas Verhoef (Rotterdam Short Sea Terminals), Piet Hoogerwaard (Vopak) en 

Ben Vree (SMIT). Hun verhalen lezen als jongensromans en de goede afloop is 

een geweldige opsteker voor de jonge waterklerken die net aan hun eerste baantje 

begonnen zijn…
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Bas Verhoef

innovator
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RST is gevestigd op een strate-
gische plek. Vanachter de grote 
ramen in zijn kamer over ziet 
Managing Director Bas Verhoef 
de bedrijvigheid onder hem:  
de terminals van RST aan de  
Prinses Beatrixhaven. Duizenden 
contai  ners staan er langs de 
termi  nals geparkeerd, wachtend 
op een nieuwe bestemming.

” Veel van mijn collega’s  
zijn als waterklerk begonnen”

De containers worden volauto-
ma tisch verwerkt. Alles bij elkaar 
vinden er jaarlijks meer dan een 
miljoen moves plaats. Dan moet 
er wel eens iets fout gaan, zou  
je denken. ”Nauwelijks”, lacht 
Verhoef. ”De keren dat er een 
container met schoenen voor  
St. Petersburg in Barcelona op-
duikt zijn met de hand te tellen.” 

nazdarovje
Verhoef is als waterklerk begon-
nen. Voor hem een logische keus, 
met een vader die als kapitein op 
de wilde vaart zit. ”Ik kende twee 
beroepen, kapitein en leraar. De 
wereld van mijn vader leek mij 

veel aantrekkelijker.” Verhoef wil 
alleen niet de zee op. ”Liever niet, 
maar ik zag wel de gezelligheid 
aan boord wanneer de waterklerk 
een schip inklaarde en alles voor 
het schip, de rederij en lading-
belanghebbende ging regelen…” 
Dus begint hij in de zomer van 
1975 als lading surveyor bij Deka 
Transport BV in Vlissingen. ”En 
volgens afspraak haalden ze mij 
er bij als een schip een waterklerk 
nodig had.”

Twee jaar later is hij chef Kapi-
teinskamer. Deka valt onder het 
Lehnkering Montan con cern, en 
werkt veel voor de Duitse chemie. 
”Ook kregen we opdrachten via 
de Rotterdamse agentschappen 
van het Russische Transworld 
en het Chinese Cosco. Voor de 
waterklerken uit Rotterdam was 

Een Man Van
keuzes Maken
Bas Verhoef Rotterdam Short Sea Terminals
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de afstand naar Vlissingen te ver. 
Zeker op de Russische schepen 
maakte het niet uit of je nou  
’s nachts of ’s ochtends kwam: 
de kapiteins namen toen nog 
alle tijd en hadden altijd een ex-
cuus om wel iets te vieren. Voor 
het inklaren moest er ook even  
geproost worden. ‘Nazdarovje, 
that our wives and lovers never’ 
meet, riep de kapitein dan. Ik was 
negentien, dus je begrijpt dat ik 
de tijd van mijn leven had.”

kansen in het buitenland
Op een gegeven moment koopt 
een van de aandeelhouders van 
Lehnkering Montan het lading-
controlebedrijf Acb in Antwerpen 
op. De directeur van dit familie-
bedrijf is nogal plotseling over-
leden. Een collega van Verhoef 
zou naar Antwerpen gaan om 
het bedrijf voort te zetten, maar 
wordt ziek. ”Mijn baas detacheer-
de mij in eerste instantie voor een 
paar dagen in Antwerpen. Die 
paar dagen liepen uit tot ruim een 
jaar.” Na nog een uitstapje naar 
Mannheim in het kader van job 
rotation keert Verhoef in 1984 als 
commercieel manager terug naar 
Vlissingen. ”In die dagen deden 
we veel zaken met Griekse reders, 
dus ze stuurden mij regelmatig 
naar Piraeus om nieuwe klanten 

binnen te halen en achterstallige 
betalingen te innen. De Grieken 
waren namelijk slechte beta-
lers. Toen al. Liep ik daar pakkie  
deftig met stropdas om, terwijl 
het buiten veertig graden was.” 

overstap naar short sea 
Het concern ondervindt pro-
blemen in Rotterdam en stuurt  
Verhoef samen met zijn baas 
Dick Lievaart naar de terminal 
aan de Seinehaven (bij Rozen-
burg). ”We sloegen jaarlijks 
200.000 ton stukgoed om, voor-
namelijk chemicaliën afkomstig 
uit Duitsland. In 1985 besloot 
onze grootste opdrachtgever 
om het werk voortaan zelf uit te  
voeren, dichter bij de fabriek, of-
wel ‘zuhause vor dem Tür’. Wij 
raakten in één klap die klant kwijt 
en zaten met een overcapaciteit 
van 85 man van ons en 30 van de 
samenwerkende havenbedrijven 
(SHB). Welke keuzes heb je dan? 
Een faillissement was uitgesloten. 
Dus onderzochten we de andere 
mogelijkheden. Onze conclusie: 
we gaan over op Short Sea contai-
neroverslag vanwegede beperkte 
diepgang van de Rozenburgse 
sluis.” Door tegelijkertijd actief te 
werven lopen zij tegen Seawheel 
aan. ”En… zonder geluk vaart  
niemand wel. Seawheel wilde 

net van terminal veranderen; we 
sprongen er precies op het goede 
moment in. Na flink onderhande-
len haalden we Seawheel binnen. 
Dat was in 1987.” Op dezelfde 
dag dat ze het contract tekenen 
komt het bericht dat Steinweg 
Handelsveem BV de helft van  
de aandelen van Lehnkering 
Montan heeft overgenomen. 

”Dat contract met Seawheel 
was natuurlijk pure blufpoker”, 
vervolgt Verhoef. ”We hadden 
maar één kraan en nul verstand 
van containeroverslag. Stukgoed 
is namelijk een heel andere tak 
van sport. En ineens moesten we 
70.000 containers afhandelen. 
Het liep vrij snel uit de klauwen. 
We waren als een stelletje cow-
boys en met vooroorlogs materi-
aal in de Short Sea markt gestapt. 
We hadden kartonnen plan-
bordjes en oude radio’s; het leek 
wel Chinatown. Onze mensen 
moesten op de fiets langs de 
containers om ze te vinden en 
waren voortdurend containers 
kwijt. Steinweg ondernam tijdig 
actie en leverde het juiste mate-
rieel om aan de contractuele ei-
sen te kunnen voldoen. Binnen 
een paar maanden hadden we de  
zaken onder controle.”
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nostalgie
Anno 2010 is Seawheel onder de 
naam SMCL nog steeds klant  
en is de containeroverslag ver-
tienvoudigd. ”Het is sinds de jaren 
tachtig alleen maar beter gegaan. 
Op een gegeven moment ontstaat 
er een synergie en trekken klanten 
elkaar aan. Mede om die reden, 
maar ook omdat de diepgang bij 
Rozenburg niet meer toereikend 
was voor het type Short Sea-
schepen, zijn we in 1995 naar  
de Beatrixhaven verhuisd. We  
begonnen met Deka aan de 
Noordzijde en een jaar later kwam 
de zuidzijde erbij, na de overname 
van Bell Lines door Steinweg, 
Lehnkering Montan en ECT. 
Vanaf de eerste dag werd ik onder 
leiding van Lievaart als vooruit-
geschoven post op de voormalige 
Bell Lines terminal gestationeerd. 
Ik was onder meer verantwoorde-
lijk voor de consolidatie van het 
klantenpakket en de integratie 
van Deka en Bell Lines binnen 
RST, de nieuwe bedrijfsnaam. 
Een zwaar traject, mede vanwege 
de totaal verschillende culturen. 
En, ook al komt er soms nog oud 
zeer bovendrijven zoals bijvoor-
beeld tijdens CAO-onderhande-
lingen, sinds dit jaar voelt iedereen 
zich RST-er. De meeste mensen  
kunnen multifunctioneel worden 

ingezet, op de kraan maar ook 
op ander materieel zoals straddle-
carriers en reachstackers.” 

In 1999 gaat Lievaart, die  
overigens ook zijn carrière als 
waterklerk is begonnen en nog 
steeds commissaris is van RST, 
met pensioen en volgt Verhoef 
hem als Managing Director op.  
”Zo zie je maar hoe ver je het als  
waterklerk kunt schoppen.  
Ik praat regelmatig bij met ex-
collega’s uit mijn Vlissingenpe-
riode. Dan komen de verhalen 
van vroeger weer los. Dat ze om 
mij ergens voor terug te pakken 
een scheepstros vastbonden aan  
kantoor en aan de andere kant 
aan de trekhaak van mijn auto. 
Wilde ik wegrijden, zat ik met 
mijn hoofd tegen de voorruit. 
Lachen vonden ze dat. Of hoe 
ik met de marechaussee van kle-
ding wisselde. Hielden we in hun 
busje alcoholcontrole onder arge-
loze toeristen. Die lieten we flink  
dokken, en van dat geld konden 
wij weer stappen. Dit speelde zich 
allemaal dertig jaar geleden af, nu 
kan ik me bijna niet meer voor-
stellen dat we dit soort geintjes 
uithaalden. Het is dus uit pure 
nostalgie dat ik de productie van 
dit boek ondersteun.”
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Piet Hoogerwaard

motivator
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Zijn leven leest als een roman. 
In de proloog loopt Hooger-
waard, 17 jaar oud, op de wallen. 
Het is 1968, hij is gestraald voor 
zijn eindexamen Mulo en werkt 
als jongste bediende bij het 
Rotterdamse cargadoorsbedrijf 
Ruys & co. ”Dan moest ik voor  
hen naar het consulaat om  
papieren te laten legaliseren. 
Zat ik met een zak vol centen  
in de trein naar Amsterdam.” 
Geweldig vindt hij dat.

”Wat negatief is, moet je omzetten naar positief ”

Van jongste bediende klimt hij 
op tot lijncargadoor, tot hij wordt 
opgeroepen voor militaire dienst. 
Na zijn afzwaaien breekt een 
volgend hoofdstuk aan. Hij sol-
liciteert bij Kersten Hunik, ook 
een scheepvaartbedrijf in Rot-
terdam. ”De scheepvaart bleef 
trekken. Ze namen me aan als 
lijncargadoor, maar daar bleef 
ik niet al te lang.” Tijdens de 
feestdagen ziet hij een vacature 
bij Hoekstra Scheepvaart voor 
een lijnfunctie. In het sollicitatie-
gesprek wordt hem gevraagd of hij 
de waterklerk kan ondersteunen 
tijdens vakanties en ziekteperio-
des. ”Al snel vertrok de waterklerk 
en kreeg ik zijn baan. Wat ik in die 
tijd allemaal heb meegemaakt! Ik 

herinner me een zaterdagavond, 
uitgaansavond. De volgende 
ochtend vroeg zou er een schip 
uit Duitsland komen. Maar… 
het schip arriveerde eerder dan  
verwacht. Dus regelde ik snel de 
douane om het schip in te klaren. 
Ik moest ook zelf aan boord, maar 
de kapitein had mij niet meer  
verwacht. Omdat we uit waren, 
nam ik mijn meisje mee. Was al-
les pikkedonker. Wij roepen en 
roepen... Kwam de kapitein al  
boerend en andere geluiden la- 
tend in zijn onderbroek naar 
buiten. Ik zou toch pas de vol-
gende ochtend komen? Achter 
het gordijn zagen we een vrouw. 
Mijn meisje wist niet wat ze 
meemaakte. Met als gevolg dat 

JONgste bediende
WOrdt directeur
Piet Hoogerwaard Vopak Agencies
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de kapitein zich rot schaam-
de en ons met een fles cognac 
weer naar huis stuurde. En het  
gebeurde ook wel eens dat iemand 
aan boord een dodelijk ongeluk 
kreeg en je alles moet regelen, 
van begrafenisondernemer tot 
het transport van de kist.” Hoog-
erwaard beleeft dus veel plezier 
aan zijn periode bij Hoekstra 
Scheepvaart. Helaas houdt zijn 
werkgever na 7,5 jaar op met  
bestaan. Zijn baas werpt voor 
hem een balletje op bij Pakhoed 
en bij Furness. Hij kiest voor Pak-
hoed, ontstaan uit een fusie tussen 
Blauwhoed en Pakhuismeesteren.

pakhoed
”Bij Pakhoed kwam ik als water-
klerk tankvaart in dienst, terwijl 
ik totaal geen verstand van tank-
vaart had. Maar ja, als je zoals ik 
je ogen, oren en mond goed weet 
te gebruiken, leer je snel. Pakhoed 
was toen, het was inmiddels 1979, 
een beetje een zinkend schip. Tan-
ker rederijen en staatsrederijen 
gingen zich verzelfstandigen en 
daardoor ontstond er een leeg-
loop bij Pakship BV, want zo 
heette het bedrijfsonderdeel 
destijds. Pakship had de mazzel 
dat de Noorse olie- en gasmaat-
schappij Statoil olie ging winnen 
uit de Noordzee en daarvoor een 

scheepvaartdesk moest opzetten. 
Noorse rederijen lieten in op-
dracht van Statoil tankschepen 
bouwen, de zogenaamde shuttel-
tankers. De manager die destijds 
bij Statoil verantwoordelijk was, 
was een goede vriend van mijn 
baas. Hij vroeg ons of we mee wil-
den denken over een Nederlands 
agentschap voor de schepen. Dat 
werd Pakship.”

De beslissing van Statoil om met 
Pakship in zee te gaan, is de red-
ding. In de jaren erna wordt het 
bedrijf steeds groter. In 1992  
fuseert het met haventransport-
bedrijf Furness. Hoogerwaard 
is op dat moment hoofd Kapi-
teinskamer en krijgt de opdracht 
de twee Kapiteinskamers van  
Pakhoed en Furness samen te voe-
gen. ”Ik ben een mensenmens en 
vanuit dat gevoel probeerde ik de 
verschillende culturen bij elkaar 
te brengen. Dat bleek een succes-
formule. Een mislukte integratie 
komt door ruzie, simpelweg om-
dat mensen elkaar niet liggen, of 
door jaloezie vanwege de arbeids-
voorwaarden. Het tweede aspect 

los je snel op door de secondaire 
arbeids voorwaarden direct gelijk 
te trekken. En het eerste aspect 
door de juiste mensen aan elkaar 
te koppelen. Dat doe ik door al 
die karakters te analyseren en van 
daaruit het plaatje in te vullen.”

van het positieve uitgaan
Hoogerwaard is een echte moti-
vator. ”Zelf ben ik een gelukkig 
mens en ga ik eigenlijk alleen van 
het positieve uit. Dat zit een beet-
je in mijn aard; je ziet mij nooit 
chagrijnig. Je kunt wel gaan zit-
ten huilen bij een klant, maar die 
geeft je hoogstens een zakdoek 
en verder moet je het toch zelf  
oplossen. Dit positivisme probeer 
ik uit te stralen naar mijn mensen. 
Na een fusie is het van belang dat 
je feeling met de werkvloer houdt, 
hoe groot de afdeling ook wordt. 
Mensen moeten weer een goed 
gevoel krijgen.”

De eerstvolgende integratie is 
een interne. Al sinds 1988 is  
het winstgevende vervoers- en 
opslagbedrijf Broere Shipping 
eigendom van Pakhoed. Broere 

” Je moet als waterklerk teamspeler zijn,  
maar ook individualist.”
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blijft zelfstandig opereren, maar 
rapporteert wel aan de Raad van 
Bestuur van Pakhoed. In 1996 
besluit het Bestuur de lijnvaart af 
te stoten en de Kapiteinskamers 
van Broere en Pakhoed Furness 
onder te brengen binnen Pak-
hoed Agencies Rotterdam.” Aan 
Hoogerwaard, inmiddels Mana-
ging Director, de taak de samen-
smelting tot stand te brengen. 
Weer pakt hij zijn rol met verve 
op. ”Ik ben het traject ingegaan 
door open en duidelijk te com-
municeren. Het had echt geen 
zin om er dubbele agenda’s op 
na te houden. Iedereen was even 

belangrijk.” De cultuuromslag is 
nog niet eens afgerond als zich 
weer een nieuwe fusie aandient. 
”Onze grootste concurrent was 
Van Ommeren. Net als wij zaten 
zij in tankterminals en logistiek.” 
Om internationaal marktleider 
te worden, kondigen Pakhoed 
en Van Ommeren in 1999 hun 
samenwerking aan. Zij gaan  
verder onder de naam Konink-
lijke Vopak. 

Het is een megaoperatie om alle 
bedrijfsonderdelen samen te voe-
gen. ”Ik was weer verant woord e-
lijk voor de Kapiteins kamers, die 

ditmaal van gelijke grootte waren. 
De Agencies van Van Ommeren 
en Pakhoed Agencies deden alle-
bei honderd schepen per jaar met 
allebei ongeveer dertig mensen. 
De buitenwacht keek handen-
wrijvend toe. Twee van die haven-
bedrijven, dat moest fout gaan. 
Helaas voor hen en gelukkig voor 
ons: na een goede harmonisatie 
van de arbeidsvoorwaarden en 
veel praten en observeren kreeg 
mijn Kapiteinskamer de gewenste 
vorm.”

laatste chapiter
Hoogerwaard is aan het afbou-
wen. ”Over vier, vijf jaar wil ik 
stoppen. Ik heb een frame neer-
gezet waarop mijn opvolger 
kan verdergaan. Wie de nieuwe  
Managing Director wordt? Laat 
ik het zo formuleren: ik heb geen 
naam, maar een profiel in mijn 
hoofd. Dus wie nieuwsgierig is, 
moet nog even geduld hebben.”

epiloog
Hoogerwaard is geen lid van de 
Rotterdamsche Waterklerken 
Vereeniging. ”Nooit geweest ook. 
Maar ik ken ze wel, met name de 
oude garde, zoals de Ruud Meul-
dijken en Bertussen de Groot.  
Ik ondersteun ze echter van har-
te, omdat het een gildegroep is.” 
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Volgens hem is waterklerk het 
mooiste beroep dat er is. ”Je moet 
als waterklerk teamspeler zijn, 
maar ook individualist. Je staat 
er aan boord van een schip toch 
alleen voor. Zeker vroeger, toen 
je echt voor alles verantwoorde-
lijk was. Van het uitbetalen van 
de zeelui tot het regelen van de 
bevoorrading, het bunkeren en 
de bemanningswisselingen. Tijd 
speelde in die dagen geen rol; je 
had net zoveel tijd als het schip in 
de haven lag.” Toch is er volgens 
Hoogerwaard niet veel veranderd. 
”Je kunt moderniseren wat je wilt, 
maar de essentie van ons vak is 
dezelfde gebleven. Als waterklerk 
moet je slim en sociaal zijn, ade-
quaat handelen en kwaliteit leve-
ren. Een goede waterklerk bouwt 

een relatie met de kapitein op. Die 
wil nog steeds geholpen worden 
door iemand die zijn vak verstaat. 
Aan boord valt er nu misschien 
minder te doen, niettemin blijf je 
als waterklerk de contactpersoon 
tussen rederij, terminal en schip. 
Ik probeer mijn waterklerken, 
of operators voor de binnen- en 
buitendienst zoals wij ze noemen, 
daarom duidelijk te maken dat ze 
hun werk met hart en ziel moeten 
doen. Als een kapitein je ’s nachts 
nodig heeft, heb je het maar te  
regelen. Punt.”

Het pand van Vopak was het vroegere 
kantoor van het Russische Trans World 
Marine en dateert uit 1970
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Ben Vree

gouden carrière
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Niets dan lof voor de Rotterdam-
sche Waterklerken Vereeniging. 
”Ik ben zelf ook jarenlang lid  
geweest. Waterklerk is een trots 
beroep, zij zijn hét visitekaartje 
van de haven en dat mag best wat 
meer gewaardeerd worden dan nu 
soms het geval is. Het is verrekte 
goed dat er een platform is: je 
hebt elkaar nodig.” Ben Vree, de 
huidige bestuursvoorzitter van 
SMIT die zijn glansrijke carrière 
begon als waterklerk, kan het  
weten.  

” Het was altijd  
feest” 

Wanneer hij herinneringen op- 
haalt uit zijn jonge jaren, komt  
er een lach op zijn gezicht die niet 
meer verdwijnt. ”Ik kwam pas 
op mijn 21e van de middelbare 
school.” De eerste grijns: ”Ik had 
het daar gewoon erg naar mijn 
zin.” Zijn broer en zuster gingen 
studeren, maar zelf had Vree nog 
geen idee hoe hij zijn toekomst 
vorm zou gaan geven. ”Mijn vader 
zat er niet mee, hij zei altijd: ‘Het 
maakt niet uit wat je doet, maar 
volg je passie, je moet doen waar 
je plezier in hebt’. Een advies dat 
ik ook in mijn latere leven altijd 
ter harte heb genomen.” 

voor de leeuWen
Na een korte dienstperiode 
viel hij met zijn eerste baan al  
gelijk met zijn neus in de boter:  
”Om een jaar te overbruggen, 

werd ik waterklerk bij de firma  
Oudkerk & Zoon.” Vree, afkom-
stig uit Den Haag, wist heg noch 
steg in Rotterdam. ”Ik kocht een 
kaart bij de sigarenboer en ging 
vanaf dag één met een autootje de 
haven in. In mijn eentje. Je werd 
echt voor de leeuwen gegooid, 
maar voor mij was het een jon-
gensdroom.” 

Na dat jaar werd hij student aan 
de toenmalige Hogere Haven- 
en Vervoersschool, maar water-
klerk bleef hij in de avonduren 
en weekenden. ”De ideale bijbaan 
ook. Waterklerken staan bekend 
als ritselaars en doeners die alles 
en iedereen kennen en ook ik heb 
wat afgescharreld.” Vree vulde 
zijn magere studenteninkomen 
aan met geld en goederen: ”Het 
was een lucratieve job. Dan zette 

Met de GOudeN
Gids Op schOOt
Ben Vree SMIT
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ik bijvoorbeeld de mannen af bij 
bepaalde uitgaansgelegenheden 
waar ik commissie kreeg. Of die 
keer dat ik de laatste Griekse 
krant meebracht voor de kapitein. 
Die was daar zo verguld mee, dat 
ik dan weer met een fles en een 
slof naar huis ging. Wat ik ook 
vaak deed, was rond zes uur aan 
boord gaan; dan kon ik geheid 
mee-eten. Het salaris was natuur-
lijk niet echt denderend en op 
deze manier spaarde ik kosten uit. 
Ik woonde op Zuid in een huisje 
onder de huurwaarde, had een 
auto en altijd drank in huis. Als 
student had ik dus alles wat mijn 
hartje begeerde.” 

afgknipte mouWen
De SMIT-topman vindt dat 
waterklerk een ideaal beroep is 
in de haven om door te kunnen 
groeien. Met hemzelf als het  
levende bewijs. ”Bij SMIT is het 
beslist een pré op je CV, in het 
bijzonder voor onze commerciële 
functies.” Hij vervolgt: ”Waterklerk 
is een bijzonder beroep. Je bent 
de smeerolie in de haven. Het 
zijn mensen die zeer dedicated 
zijn. Een goede waterklerk heeft 
pit, empathie, is initiatiefrijk 
en flexibel.” Er schieten hem 
spontaan voorvallen te binnen: 
”Om aan te geven wat er zoal van 
je werd verwacht: ik moest eens  

onverwacht en met grote spoed 
een grote mobiele kraan regelen. 
Toen ging ik gewoon in het 
dichtstbijzijnde café zitten met 
de Gouden Gids op mijn schoot. 
Of die keer dat ik middenin de 
nacht een telefoontje kreeg dat 
de kousjes van de gaslampen 
aan boord kapot waren. En of ik 
nieuwe kon regelen. ’s Nachts!” 
Bij nacht en ontij werd hij gebeld: 
”Dan kwam er in het holst van 
de nacht een bericht binnen via 
Radio Scheveningen en kon ik 
weer achter kroppen sla en pakken 
melk aan.” Vree staat regelmatig 
ook stil bij de practical jokes die 
zijn jaren als waterklerk hebben 

Ben Vree in zijn ‘ jonge’ jaren als waterklerk
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gekleurd. ”Er heerste een enorme 
teamspirit en het was altijd 
feest, er werden altijd grappen 
uitgehaald. Ook daar staan de 
heren om bekend. Ik noem maar 
wat: knikkers in de wieldoppen, 
witte telexsnippers in de grille 
van je auto, je tas verzwaren met 
ijzer. Of dat ze de mouwen van 
je hemd afknipten en dan zeiden: 
‘het is zó lekker weer’.”

ervoor gaan
De tijden zijn veranderd: ”Vroeger 
waren wij verantwoordelijk voor 

het hele schip tot op het moment 
van vertrek. Wij waren 24 uur per 
dag beschikbaar en ik heb heel 
wat nachten gehad dat ik mijn bed 
niet zag. Tegenwoordig zijn de ta-
ken meer verdeeld en wordt er in 
ploegen gewerkt. En dat ik toen 
soms wel met honderdduizend 
dollar liep rond te sjouwen in een 
leren tas is nu ook ondenkbaar. 
Maar de grootste verandering is 
natuurlijk de geautomatiseerde 
informatiestroom. Hoewel, de 
post moet nog steeds aan boord 
worden gebracht.” 

De CEO profiteert tot op de dag 
van vandaag van de kennis en 
ervaring die hij toen heeft opge-
daan. ”Uiteraard hoe de haven in 
elkaar steekt en het je verplaatsen 
in een ander, maar vooral dat je 
je nooit laat beperken door ‘het 
hoort niet’ of ‘het kan niet’: Ge-
woon ervoor gáán!”  
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Waterklerken  
vertellen
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De waterklerk neemt zelf het woord. Met hun verhalen uit de oude 

doos laten zij oude tijden herleven en bieden zij en passant een kijkje in de 

wereldgeschiedenis. Fris je geheugen op wanneer de gevol             gen van de Tweede 

Wereldoorlog voor de Rotterdamse haven, de crisis in het Midden-Oosten of de 

rebellen in Afrika tot de vergeten historie behoren. Tussendoor geven twee rasechte 

Antwerpenaren hun visie op het vak. Vooral Peggy van den Bosch is een graag 

geziene gast op RWV-feesten in Rotterdam, want ja, in Nederland lopen we qua 

vrouwelijke waterklerken enigszins achter…

07
Hoofdstuk
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Voor de tweede wereldoorlog 
kon je aan het hoofddeksel van 
ambtenaren herkennen of ze 
dienst hadden (douanepet) of vrij  
waren (bolhoed). Een uniform was 
er nog niet. Het was het feodale 
tijdperk van de grote bazen met 
gouden horlogeketting in het vest 
en de arbeider in versleten kleren, 
met pet. De bazen nipten aan hun 
borrel in hun sociëteiten en de  
arbeiders zopen aan de toog van 
de buurtkroeg. De waterklerken 
behoorden niet tot het petten- 
leger, maar tooiden zich met 

” Voor de grap werd je naar Kabelgat 
gestuurd om Baardnagel te halen.”

Ger Schilt Senior waterklerk

MemOires van een
waterklerk in ruste

Toen in mei 1945 de oorlog 
was afgelopen, brak een nieuwe  
periode aan. De oud waterkler-
kers uit de tijd van de zeilvaart 
maakten de dienst uit. Zij dach-
ten op dezelfde voet te kunnen 
doorgaan in Rotterdam, waar 
voor de oorlog alles nog lopend 
en op de fiets werd afgehandeld. 
Maar ja, tijden veranderen. Zo 
ben ik begonnen als assistent 
waterklerk, maar dat beroep  
bestaat niet meer; het wordt zelfs 
niet meer vermeld in de analen 
van de scheepvaart.

gleufhoed. Heel elitair waren zij 
nog niet, maar zij zorgden wel 
dat zij door hun contacten met 
buitenlandse rederijen en hun 
vertegenwoordigingen een goed 
afgedekte schakel waren tussen 
kantoor en buitendienst. Met  
elkaar sterk zijn en zorgen dat 
je een goed opgeleide groep 
werd, was noodzaak. Het resul-
teerde tachtig jaar geleden in het  
oprichten van de ‘Rotterdamsche 
Waterklerken Vereeniging’, met 
sch en dubbel ee. Ik ben hier als 
79-jarige nu 55 jaar lid van. 

Slechts één jaar zat ik op de HBS. 
Als ‘vervelend arbeidersjoch’ was 
ik verplaatst naar een dependance, 
een oud gebouw aan de Gijzing-
laan in Rotterdam. Precies op 
die plek valt op woensdag- 
middag 31 maart 1943 een bom. 
De laagvliegende geallieerde vlieg-
tuigen konden het verschil niet 
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zien tussen woonwijk en haven. 
Op die bewuste woensdagmiddag 
wilden mijn vriendjes en ik net 
gaan voetballen op Vreelust, een 
stuk land tussen de Spaansebocht 
en Schiedam, nu geheel 
volgebouwd. Ons plan werd wreed 
verstoord door luchtalarm en later 
door grote ploffen op en naast het 
gebouw. Gelukkig waren er geen 
doden of gewonden. Eenmaal 
weer thuis, helemaal grijs van het 
stof, kon mijn moeder alleen maar 
uitbrengen ‘Waar heb je nou weer 
gezeten?’ 

Het bombardement betekende 
voor mij het einde van mijn 
schoolcarrière. Hier en daar  
waren er wat lessen, maar meestal 
werden deze wreed verstoord 
wanneer de Duitsers leerkrachten 
weghaalden om in Duitsland te 
werken. Mijn tijd verdeed ik aan 
bietsen en stelen om de honger 
tegen te gaan, tot ik in augustus 
1944 op een sleepboot werd aan-
genomen als dekknecht, samen 
met de zoon van de schipper. Tij-
dens de hongerwinter voeren wij 
heen en weer tussen Enkhuizen 
en Rotterdam. We brachten voed-
sel en braken het ijs in de Delfs- 
havense Schie. Mijn vaarmaatje  
en ik zagen de bombardementen 

en beschietingen als één groot 
avontuur. Pas toen er echt geen 
kolen meer waren om de sleep-
boot aan de gang te houden, stop-
ten onze werkzaamheden. 

Een paar maanden na de bevrij-
ding verordonneerde mijn vader 
mij aan tafel onder de legenda-
rische woorden: ”Wat wil je nou 
en wat ben je van plan?” Ik wist 
het niet. Hij wel. Hij vond dat 
het feesten voorbij was en dat ik 
aan de slag moest. ”Je gaat of zes 
dagen werken of we zoeken een 
parttime baantje voor je, zodat je 
in de avonduren je school kunt 
inhalen.” Ik had niet veel keus. 
Dus nam ik voor vier dagen werk 
aan in de winkel in Den Haag 
waar mijn vader de zeilmakerij 
aanvoerde en begon in de avon-
duren aan cursussen Nederlands, 
buitenlandse talen en koken. Dit 
laatste omdat mijn vader vond 
dat ik zelf moest kunnen koken 
en sokken stoppen als ik de deur 
uit zou gaan. 

Voorjaar 1947 kwam mijn vader 
thuis met de boodschap dat er in 
de Rotterdamse haven een grote 
toekomst was weggelegd. Vooral 
een baan als waterklerk gaf enor-
me perspectieven. Dat leek mij 

wel wat, ook al wist ik helemaal 
niet wat een waterklerk precies 
deed. Enkele weken later stond 
er een advertentie in Het Parool. 
Furness vroeg een assistent wa-
terklerk. Op mijn brief kwam 
een uitnodiging om op kantoor 
aan de Calandstraat 11 te komen 
praten. Mijn vader ging mee, dat 
was in die tijd heel gewoon. We 
namen lijn 10, stapten uit op de 
Westzeedijk en wandelden naar 
de Calandstraat. Furness zat in 
een machtig gebouw met hard-
houten grote deuren en veel glas 
in lood. Eenmaal binnen za-
gen we een grote zaal met lange 
rijen bureaus en mannen staand 
aan hoge schrijftafels. Ik werd 
vooral getroffen door een gla-
zen ruimte met allemaal typistes.  
Later bleek dit het ‘Kippenhok’ te  
heten. Mijn vader kende directeur 
van de Woude nog uit de marine 
en na tien minuten vroegen ze 
mij om te vertrekken. Pas in de 
vroege uurtjes kwam mijn vader 
weer thuis. Ik heb het vermoe-
den dat ze in vijf minuten mijn 
baan bekokstoofd hebben en de 
rest van de tijd herinneringen 
van vroeger hebben opgehaald. 
In ieder geval was ik als assistent 
waterklerk aangenomen. De vol-
gende maandag kon ik om acht 
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enige paniek door een hele mid-
dag weg te blijven. Ze hadden me 
namelijk voor de grap naar het 
‘Kabelgat’ gestuurd om baard-
nagel te halen. Maar als zoon 
van een zeilmaker wist ik dat dit 
betekende dat je bij aankomst te  
horen zou krijgen dat de baard-
nagel onder op de stelling lag. Als 
je dan bukte om te zoeken, zou 
je van de ‘kabelgast’ een enorme 
schop onder je kont krijgen. In 
plaats van het ‘Kabelgat’ ging ik 
dus naar de bioscoop. Bij terug-
komst kreeg ik een fikse uitbran-
der, en ze geloofden me niet toen 
ik uitlegde dat ik urenlang onder 
de stoelen van de Cineac naar de 
niet bestaande baardnagel had 
gezocht. 

In 1948 haalde Furness een con-
tract binnen om als agent op te 
treden voor het laden, lossen en 
bevrachten van coasters. Rijn-
aken voerden namelijk vanuit 
Duitsland enorme hoeveelheden 
hout aan als herstelbetaling van 
Duitsland aan Engeland. Deze 
ladingen werden in coasters over-
geslagen in het tweede gat van de  
Merwedehaven, nog wel aan de 
zijde van C. Swartouw. Het was 
mijn taak om deze coasters af te 
handelen. In iets meer dan een jaar 
heb ik 1200 coasters afgehandeld. 

uur beginnen. Ik maakte kennis 
met de eerste waterklerk, de heer 
Genesis, en waterklerk Sjefke van 
Gils. Mijn belangrijkste taken 
bestond uit een wandeling naar 
het zeekantoor naast ons, in het 
pand van Wambersie. Daar moest 
ik het havengeld betalen aan de 
heer Zieleman. Verder moest ik 
broodjes en koffie halen en de 
achterstallige correspondentie van 
tientallen jaren terug opbergen in 
ordners. 

Ook mijn baas stuurde me naar 
de avondschool. Engels bij het 
Engelse Consulaat. En cursus-
sen op het gebied van chartering. 
Hij was bovendien van mening 
dat ik een beter inzicht in de 
scheepvaart zou krijgen als ik 
bij een dochterfirma, de Rotter-
damse Stuwadoors Maatschappij, 
wat elementaire beginselen zou 
oppikken. Zo vertrok ik op een 
zonnige dag op de fiets naar  
Katendrecht. Te midden van ber-
gen zand waar nieuwe loodsen 
werden gebouwd stond daar een 
prachtig oud pand, het kantoor 
van de RSM. In tien maanden 
tijd werden mij alle kneepjes van 
het vak bijgebracht: bootwerker,  
tallyman, graanelevatorweger, 
balennaaier én… klaverjasser. In 
het begin veroorzaakte ik nog wel 

De provisielijst bezorgde me het 
meeste werk. Alles, letterlijk alles 
moest daarop worden vermeld, 
zelfs de pakken bakmeel en  
eieren. De douane verstrekte een 
wekelijkse vrijgave van een fles 
sterke drank en vijf flessen wijn 
voor het hele schip, en een box  
sigaretten per bemanningslid. Het 
overige werd verzegeld. Verder 
was je als waterklerk leverancier 
van suiker, koffie, thee en melk, 
maar het meeste voedsel was nog 
op de bon. Natuurlijk vergat ik 
mijzelf niet, want met 2,5 gulden 
zakgeld in de week kon ik niet 
veel. 

Vervolgens kwam de grote vaart 
op, met de tonnen stukgoed die 
de boorwerkers baal voor baal en 
doosje voor doosje uit de schepen 
moesten. De grote bazen Janus 
van Capelle en Bas Burger ston-
den dan langs de kade het lossen 
of laden van een schip in de gaten 
te houden. Ik hoor ze nog met 
hun zware stentorstemmen roe-
pen dat ”de kloot van een kraan 
in beweging moest zijn om poen 
te verdienen.” Ik denk nog vaak  
terug aan de man die mij in die 
tijd de eerste beginselen bijbracht 
van het stuwadoorsvak. Zijn naam 
weet ik niet meer. Zijn bijnaam 
was Oké omdat hij bij iedere zin 
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wel drie keer ‘oké’ zei. Ik denk 
ook terug aan die mannen in de 
ruimen met balen asbest. Als de 
zon boven het ruim stond, zag je 
een wolk van asbest glinsteren. 
Niemand realiseerde zich dat dit 
werk wel eens hun dood kon wor-
den. Zo ging dat gewoon.

Dienst onderbrak mijn loopbaan. 
In oktober 1950 meldde ik mij 
aan bij de poort van het Regi-
ment Stoottroepen in Den Bosch.  

Vervolgens ging ik vrijwillig ver-
der bij het Korps Commando 
Troepen. We arriveerden er met 
750 man; met slechts 170 man 
kregen wij de Groene Baret. In 
oktober 1952 zwaaide ik als ser-
geant af, terug naar Furness. Het 
was toen gebruikelijk dat je baan 
er dan nog zou zijn, maar helaas 
had Pietje Lakeman de mijne  
bezet. Ik moest dus opnieuw sol-
liciteren bij andere bedrijven. Ik 
vond weer een baan als water-

klerk, vervolgens werd ik eer-
ste waterklerk en tenslotte chef  
Kapiteinskamer. En ja, aangezien 
je moest bijblijven volgde ik toch 
maar weer de nodige cursussen, 
zoals declarant en chartering. 
Uiteindelijk bereikte ik de pen-
sioengerechtigde leeftijd en zei ik 
het vak vaarwel.
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Nestor en erevoorzitter Rinus 
Koelewijn (1929) maakte al op 
18-jarige leef tijd zijn opwach-
ting bij de Rotter damsche  
Waterklerken Vereeniging. Nog 
geen twee jaar later bracht 
hij het tot tweede penning-
meester en in 1952 tot voor-
zitter. Dat zou hij, met een 
korte onderbreking, tot 1997 
blijven. ”Op pure bluf, hoor”, 
zo relativeert hij lachend zijn 
– niet geringe – werkzaamheden 
voor de club. 

Seen everything,
been everywhere

appeltje eitje
Het eindexamen van de ULO 
aan de Middellandstraat stelde in 
1945, net na de bevrijding, weinig 
voor. Koelewijn: ”Iedereen kreeg 
een diploma, maar zonder cijfer-
lijst. Tijdens de oorlogsjaren was 
er geen sprake van een correcte 
examinering.” Appeltje eitje dus, 
maar de ambitieuze Koelewijn 
liet het er niet bij zitten; hij bleef 
een half jaar langer op school 
om een diploma plus cijferlijst in 
ontvangst te nemen dat echt was 
verdiend.

Als jongste bediende kwam hij 
in dienst bij de Scheepvaart en 

” Dirkzwager belde dag en nacht.  
Ook als je net aan het kerstdiner zat.”

Rinus Koelewijn Erevoorzitter Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging

Steenkolen Maatschappij, waar 
Willem van der Vorm in de  
directie zat. De haven was verwoest 
en dat betekende flink aanpoten 
voor een salaris van 35 gulden 
per maand. ”Overwerk was geen  
uitzondering, maar regel. Naast 
mijn werk volgde ik ook nog diver-
se cursussen, waaronder Duitse en 
Engelse handels correspondentie.” 
Een van zijn eerste taken was het 
rondbrengen van aankomstbe-
richten op een oude fiets met ban-
den uit Engeland, een zeldzaam-
heid net na de oorlog. Na de SSM 
werd Koelewijn waterklerk bij de  
Rotterdam Oceaan Scheepvaart 
Mij. aan de Westzeedijk, het la-
tere Lykes Lines Agency, waar hij 
het vak tot in de puntjes heeft ge-
leerd. ”De mooiste tijd van mijn 
leven. Telefoon van de zaak, in 
die tijd nog heel bijzonder, en 
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de oude fiets maakte plaats voor 
taxi’s, betaald door kapitaalkrach-
tige Amerikaanse rederijen.”

Koelewijn over deze jaren: ”Vrij-
heid, maar ook veel verant-
woordelijkheid. Was een schip 
binnengemeld, dan ging je di-
rect aan boord. In de haven ging  
iedereen altijd door – van ship-
chandler en olieboer tot water-
boot. We draaiden soms diensten 
van 24 uur achtereen en Dirk-
zwager belde dag en nacht. Ook 
als je net aan het kerstdiner zat.” 
Voordat Rinus Koelwijn in 1978 
zelf ondernemer werd, heeft hij 
eerst nog 29 jaar de afdeling in-
komende lijndiensten en wilde 
vaart gerund bij Lenders & Co/
Cornelder Scheepvaart Mij.

hartverlamming
Na een weinig geslaagde periode 
met zijn eerste eigen bedrijf – ”ik 
had gebrek aan goed personeel en 
kapitaal” – startte de ondernemer 
opnieuw met ‘Nieuwe Werk  
Marine’. Dit bedrijf legde zich 
toe op het zeevasten van lading 
en het schoonmaken van ruimen. 
Zijn grootste klapper maakte 
Koelewijn met het schoonmaken 
van een schip dat zojuist bauxiet 
had gelost. Met de toen gebrui-
kelijke methode van negen meter 

hoge ladders met daarop één man 
met een bezem, zou het schip te 
laat klaar zijn en daardoor een 
nieuwe vracht mislopen. Koele-
wijn over ‘plan b’: ”En dan komt 
je ervaring als waterklerk van pas; 
ik was immers gewend de meest 
vreemde zaken op te moeten los-
sen.” Het alternatief was voor die 
tijd gewaagd en bovendien erg 
duur - er werden cherry pickers 
(hoogwerkers) ingezet en het 
schip moest verhalen naar een 
kade om de hoogwerkers met de 
scheepskranen, gewicht zes ton 
per hoogwerker, aan boord te hij-
sen. Hij weet het nog als de dag 
van gisteren: ”Toen de agent van 
de rederij belde dat we ondanks 
de hoge kosten, konden gaan be-
ginnen, dacht ik dat ik een hart-
verlamming kreeg.” Met drie 
ploegen werd de klus, the talk of 
the town, succesvol geklaard.

bibberend
Het vak van waterklerk is niet 
zonder risico’s, vertelt Koelewijn. 
Hij moet er altijd alert op zijn dat 
hij op de kade niet onder een hijs 
of container doorloopt, dat hij 
vorkheftrucks en ander rijdend 
materiaal ontwijkt en dat hij zich 
goed vasthoudt op de gangway. 
”Het kwam vaak voor dat je mid-
den in de winter en in het holst 

van de nacht naar stroom moest 
om in- of uit te klaren. Langs 
het zeeschip lagen soms drie of 
vier dik lichters afgemeerd met 
bevroren luiken. Daar moest je 
dan overheen glibberen om bij 
de loodsladder te komen die ook 
stijf onder het ijs zat. Met je tas 
vol met post en andere paperassen 
om je schouder gebonden, was het 
een waagstuk om boven aan dek 
over de reling heen te komen. Op 
die momenten was de romantiek 
van het vak ver te zoeken.” 

Eén gebeurtenis op zo’n win-
terse dag staat hem nog helder 
voor de geest. ”Ik kwam tegen de 
avond van een ‘uitgaander’ die op 
de boeien lag in de Waalhaven.  
Onder mijn arm had ik mijn tas 
geklemd vol met documenten, 
post en geld. Met een sleepbootje 
voeren we de Waalhaven uit op 
weg naar de steiger bij Schie-
mond. Toen het bootje op het 
hoogste punt van de deining was, 
sprong ik, zoals ik gewend was, op 
de steiger, niet vermoedend dat 
die spekglad was door de vorst. In 
een sierlijke boog belandde ik in 
het water tussen de steiger en het 
sleepbootje in.” De jonge water-
klerk probeerde al watertrappe-
lend de tas boven water te houden. 
”De geschrokken sleepbootkapi-
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tein pakte de tas aan en trok mij 
daarna binnenboord. Als een ver-
zopen kat stond ik aan dek te bib-
beren. We vaarden door naar de 
stad en ondertussen belde ik met 
mijn vrouw die droge kleren zou 
komen brengen.” De kletsnatte 
inhoud van zijn tas werd thuis bij 
de kolenhaard te drogen gelegd. 
Het liep goed af: ”De volgende 
morgen leverde ik op kantoor het 
geld keurig netjes in bij de kas-
sier en de postsstukken werden 
verzonden. Nooit heeft iemand 
ervan geweten. Van het springen 

op sleepbootjes was ik natuurlijk 
voorgoed genezen.”

revolutie
Koelewijn is getuige geweest van 
alle ontwikkelingen die de activi-
teiten in en het karakter van de 
haven veranderden. Bijvoorbeeld: 
”De komst van graanelevatoren. 
Daar werd heel veel om gestaakt.” 
Ook stukgoed was gedoemd te 
verdwijnen door de komst van pre-
slung (het van tevoren aanbrengen 
van stroppen om de lading), van 
pallets en van glued boxes. Maar 

het waren vooral de containers die 
een revolutie inluidden. Evenwel 
meent de erevoorzitter: ”Ondanks 
alle techniek, zijn het de mensen 
in de haven waar het altijd weer 
om draait. Er moét samengewerkt 
worden; met de mensen in ‘de 
put’, de planners, de inspecteurs, 
de douane, etc.” De eminence grise 
besluit: ”Waterklerken zijn in die 
zin ook geen concurrenten, maar 
collega’s. En dat is juist zo’n sterk 
punt van de RWV; de vereniging 
versterkt de saamhorigheid.” 
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Als assistent-waterklerk werd 
Walter van der Pluym continu 
in de smiezen gehouden door 
de toenmalige Binnenlandse  
Veiligheidsdienst (BVD). Van 
der Pluym – tegenwoordig vice- 
president van Burger Port Agen-
cies – kwam in de tijd dat hij 
voor Trans World Marine werk-
te, vaak op ‘rooie’ schepen. Een  
roerige tijd waarin de wodka 
overvloedig stroomde en KGB 
spionnen zijn pad kruisten. 

Spion van de haven

De waterklerk was dagelijks op 
de ‘Rooie Pier’ te vinden. Pier 2 
Waalhaven noordzijde waar Rus-
sen, Chinezen, Polen en Oost-
duitsers afmeerden. Aan boord  
was het aanvankelijk commu-
niceren met handen en voe-
ten. ”Maar dat ging te lang-
zaam en het was weinig  
efficiënt”, zegt Van der Pluym  
die zijn beroep zeer serieus nam. 
Dus schreef hij zich in voor een 
cursus Russisch: ”Hoe beter de 
kapitein werd begrepen, hoe beter 
hij kon worden geholpen tenslot-
te.” Hij bleek een vlotte leerling. 
Op aanraden van de docent koos 
hij voor een vervolgopleiding. En 
niet de minste: hij studeerde uit-
eindelijk vijf jaar Russisch aan de 
universiteit en spreekt de taal nog 
steeds vloeiend. 

” Ik maakte daar wel even duidelijk 
dat ik niet de vader was.”

Walter van der Pluym Vice-president van Burger Port Agencies

prime suspect
Trans World Marine was een  
typische Sovjet-agentuur met 
vestigingen in Amsterdam, Rot-
terdam en Antwerpen. ”Van de 
200 schepen in de maand bestond 
95% uit Sovjet-schepen. Het was 
gebruikelijk dat er een politiek 
commissaris aan boord was als 
eerste officier. Er moest te allen 
tijde worden voorkomen dat een 
bemanningslid een loopje zou 
nemen met de partijregels”, legt 
Van der Pluym uit. TWM zou 
een broeinest van spionage zijn. 
De Koude oorlog was in volle 
gang en de werknemers stonden 
dan ook te boek als ‘spionnen 
van de haven’. Dat Van der Pluym 
letterlijk en figuurlijk de taal 
sprak van de bemanning en zelfs 
bevriend raakte met de kapiteins, 
maakte van hem een prime sus-
pect. De BVD klopte aan bij zijn 
ouders. Of hen bekend was dat 
hun zoon zich in communisti-
sche kringen begaf. ”Mijn vader 
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antwoordde: ‘Jazeker, en dat komt 
door mij’. Hij had mij namelijk 
aangemoedigd om waterklerk te 
worden toen het werk op een ver-
zekeringskantoor mij na een tijdje 
begon te vervelen. En zij wisten 
alles van mijn werk.”  

Toen één van de relaties van 
TWM werd betrapt op omko-
ping, werd de link met de KGB 
snel gelegd. De reputatie van het 
bedrijf kwam op het spel te staan, 
hoewel door een monopolie op 
de lijndiensten een sterke posi-
tie verzekerd was. Vanwege het 
omkopingsschandaal kopte het 
Rotterdams Nieuwsblad: ”Spion 
uitgezet” en plaatste ook een foto 
van het kantoor van TWM op het 
Noordereiland. 

Ook Van der Pluym heeft op een 
moment de krant gehaald: ”De 
‘Kosmonaut Yuri Gagarin’ deed 
regelmatig Rotterdam aan. Het 
schip was een opvallende ver-
schijning met enorme schotel-
ontvangers en werd op zee inge-
zet voor communicatie met de  
Sojoez raketten. Niemand ge-
loofde dat hier. ‘Pure spionage’, zo 
werd beweerd. Toen ik aan boord 
ging voor een praatje met de ka-
pitein, was er toevallig ook een 
journalist van het Vrije Volk voor 

een interview.” De foto die bij het 
artikel wordt afgedrukt, met daar-
op Walter en de Russische kapi-
tein op de kade, levert ook hem de 
titel ‘Spion van de haven’ op. 

nuchtere maag
Wat hem uit die tijd nog helder 
voor de geest staat, is het wodka-
incident. ”Tijdens een nacht-
dienst bood de kapitein mij een 
glas aan, maar koud uit mijn bed 
sloeg ik het aanbod vriendelijk af. 
De douaneambtenaar die er ook 
was, had wél trek in een borrel. 
Op dat moment klopt de doua-
nerecherche aan de deur, die het 
werk van de aanwezige douanier 
kwam controleren. Ik besefte dat 
het glas wodka hem in de pro-
blemen zou brengen, pakte zelf 
het glas en proostte om vijf uur ’s 
ochtends op mijn nuchtere maag 
met de kapitein die er niets van  
begreep.” Of die gebeurtenis van 
het pas geverfde dek. Van der 
Pluym: ”Ook weer tijdens een 
nachtdienst ging ik aan boord, 
groette de Russische wacht met 
een beleefd ‘zdravstvuyte’ (‘dag 
meneer’) en beende over het dek 
dat achteraf wel erg glom in de 
dekverlichting. De wacht bleef 
dingen naar me roepen die ik niet 
verstond, maar ik had geen tijd 
voor een praatje en wilde direct 
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naar de kapiteinshut. Toen bleek 
dat ik over een zojuist geverfd 
dek had gelopen. Mijn voetstap-
pen waren daar jaren later nog 
zichtbaar! 

abortuskliniek
Maar met name de Russen  
waren niet altijd het toonbeeld 
van voorbeeldig gedrag. Zo voe-
ren de schepen destijds regelmatig 
met stewardessen aan boord. Eén 
van hen raakte zwanger tijdens 
de reis. ”En natuurlijk mocht de  
waterklerk daar een oplossing 
voor bedenken”, lacht Van der 
Pluym. Met de bezwangerde  
stewardess toog hij naar de 
abortuskliniek. ”Ik maakte daar  
natuurlijk wel even duidelijk dat 
ik niet de vader was.”

Hoe veelzijdig het werk van een 
waterklerk was, bleek uit een ander 
incident: een Russische zeeman 
werd met een honkbalknuppel 
een Rotterdamse café uitgesla-
gen wegens wanbetaling. Er was 
frequent en goed contact met 
de politie, ook omdat zeelieden 
niet zelden met onverzekerde  
auto’s door het havengebied 
reden. De weg terug naar het schip 
en een correcte verklaring liep dan 
via de waterklerk. Zo werd Van 
der Pluym ook door de politie  
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ingeschakeld om het probleem van 
de dronken wanbetaler te helpen 
oplossen. ”Ik kreeg hem aan de 
telefoon en de zeeman dacht dat 
ik de Russische consul was. Toen 
ik later op tv een documentaire 
zag over de politie in Rotterdam 
West, kwam de scène waarin een 
in elkaar geslagen zeeman met de 
‘Russische consul’ telefoneerde, 
mij erg bekend voor..” 

Het verdwijnen van het IJzeren 
Gordijn markeerde ook het einde 
van zijn spannende waterklerk-
tijdperk. Van der Pluym: ”De glo-
riejaren van Trans World Marine 
waren definitief voorbij toen eind 
jaren tachtig het Sovjet- imperium 
afbrokkelde. Toen namen de Rus-
sen het heft in eigen handen.”
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Zowel Arjan van ’t Hof (63) 
als Sebastiaan van ’t Hof (27)  
rolden min of meer toevallig 
in het vak. Arjan groeide op in 
Rotterdam Zuid waar zijn vader 
een bakkerij had: ”Hij sloofde 
zes dagen per week twaalf uur 
per dag. Voor mij had hij wat 
anders voor ogen; een kan-
toorbaan, alles behalve bakker  
worden. Hij zei altijd: ‘je moet 
een stropdas om, dan krijg je 
geen vuile handen’.” 

ZO vader zo zOOn

geen vuile handen
De vader: ”Natuurlijk had ik  
liever gezien dat hij dokter of 
professor was geworden.” De 
zoon: ”Alleen al als ik mijn 
achternaam noem, word ik al  
herkend.”

Zijn zoon, ”van een generatie die 
alle kansen kreeg”, wilde aan-
vankelijk boekhouder worden 
en later kok maar Arjan zag daar 
niets in: ”Dat zou niets voor hem 
zijn, dat wist ik gewoon.” Toen 
nam Sebastiaan een kijkje op het 
STC (Scheepvaart en Transport 
College) en - met zijn vader als 
voorbeeld - leek hij zijn bestem-
ming te hebben gevonden. 

de  beste opstap
Van ’t Hof senior werd in 1962 
jongste bediende bij de Verenig-
de Agenturen Maatschappij, die 

”Je houdt de vernieuwing niet tegen.”

Arjan en Sebastiaan Van ’t Hof Waterklerken

een paar jaar later zou overgaan 
in Van Ommeren. De daaropvol-
gende 32 jaar was hij waterklerk 
en coördinator kapiteinskamer 
bij diverse agenturen. Na een 
jaartje thuis wegens ‘vervroegde 
uittreding’ begon het weer krie-
belen: ”Ik vond het werk nog 
veel te gezellig.” Hij zette zijn 
loopbaan voort bij Inchcape en 
later bij Vessel Support Servi-
ces dat schepen bevoorraadt met 
proviand en spare parts. Dat hij  
altijd waterklerk is gebleven, was 
een bewuste keuze: ”Een hogere 
functie betekende onder andere 
binnenzitten en daar paste ik 
voor. Ik wilde zo lang mogelijk 
in de buitendienst werken. Maar 
toch was het niet altijd makkelijk 
een aanbod af te slaan en vervol-
gens gepasseerd te worden.”  

Junior startte op voorspraak van 
zijn vader bij ISMA om het vak te 
leren en een jaar later op dezelfde 
manier bij Frachtcontor Junge, 
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Gevraagd naar zijn ambities, 
is het even stil. Zijn vader ant-
woordt in zijn plaats: ”Zeg maar 
dat je directeur van Vopak wilt 
worden.” Sebastiaan geeft te ken-
nen op den duur wel door te wil-
len stromen, maar hij heeft geen 
haast. Hij ziet de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet: ”Na Vopak 
kun je overal aan de slag. Water-
klerken zijn de spin in het web. Je 
bent gewend hard te werken en 
je kent alles en iedereen in de ha-
ven. Dat is bekend, het is de beste 
opstap binnen de haven.” 

regelaar
Dat Arjan van ’t Hof afzag van 
promotie, betekende niet dat 
hij op een houtje moest bij-
ten. Integendeel, hij vaarde wel  
bij de commissies die hij op-
streek, afkomstig van leveran-
ciers. ”Waterklerken deden dat, 
het was een prima aanvulling 
op het salaris.” Zijn zoon grijnst 
met onverholen trots: ”Hij was dé  
regelaar”. Senior doet uit de doe-
ken dat in de ‘gouden jaren’ - de 
jaren ’70 - op veel diensten com-
missie werd gegeven, zowel aan 
de firma als aan de waterklerk 
zelf. ”Dus een hogere functie 
betekende tevens geen extraatjes 
meer en bovendien was je dan 

waar zijn functie als tankoperator 
te hoog bleek gegrepen. ”Ik had 
op dat moment nog te weinig 
ervaring.” Arjan voegt er zonder 
omhaal aan toe: ”En je was een 
eigenwijze donder.” Na een aan-
tal korte uitstapjes solliciteerde 
Sebastiaan in 2006 bij Vopak als 
waterklerk. ”Ik zit meestal bin-
nen”, vertelt hij. ”Vroeger was 
buiten leuk maar nu toch een stuk 
minder, omdat alles al geregeld is 
voor het schip binnenkomt en de 
kapitein eigenlijk al met van alles 
op de hoogte is. 

Ik behandel het liefst schepen  
waar iets ‘aparts’ mee is, bijvoor-
beeld dat de motor niet goed 
is of hij moet het dok in. De  
owners items hebben mijn voor-
keur. Ik vind het leuk om dingen 
te regelen en op te lossen.” Voor 
zowel vader als zoon is dat de 
aantrekkingskracht van het vak 
van waterklerk: de afwisselende 
werkzaamheden, de diversiteit in 
de nationaliteiten met alle hun 
eigen gebruiken, het coördineren 
en soms het onmogelijke moge-
lijk maken.

Vopak past hem als een oude jas: 
”Iedereen staat klaar voor elkaar 
en we vormen een goed team, we 
zien elkaar ook buiten het werk.” 

je vrijheid en afwisseling in het 
werk kwijt.” 

Ook de flessen drank en sloffen 
sigaretten die hij kreeg waren een 
welkome vergoeding voor gedane 
zaken. Hij beschrijft zichzelf 
als een vrijgevochten jongen die 
overal handel in zag. ”Bijvoor-
beeld toen het oorlog was in 
voormalig Joegoslavië heb ik voor 
kapiteins en bemanningsleden 
tig auto’s gekocht en daar goed 
aan verdiend. Er waren destijds 
geen vluchten meer die kant op 
en dus kochten ze een auto en re-
den daarmee met z’n allen terug 
naar huis.” 

Hij vervolgt: ”Nee bestond niet. 
Waterklerken regelden vrijwel 
alles waar een kapitein om vroeg; 
proviand, schone was, goudvissen, 
hoeren, you name it. We hadden 
zelfs een mobiele hoerenservice. 
De dames zaten in een cam-
per, de chauffeur ging dan even 
wandelen en de kapitein naar  
binnen.” Sebastiaan lacht: ”De 
maffia van de jaren zeventig.” 
Arjan: ”Ik ging vaak op stap met 
de kapitein. Daar hadden ze toen 
nog de tijd voor. Tegenwoordig 
liggen de meeste boten maar kort 
binnen en dan moet er ook nog 
eens veel werk worden gedaan. 
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We gingen een hapje met ze eten 
en soms zakten we door in een 
club - OQ, Whites, La Grotte, 
Le Must, El Deux of Le Jardin.”     

blauW als een tor
Drinken, ook zoiets. Zoals  
bekend vloeide de alcohol rij-
kelijk destijds. De meest gefre-
quenteerde kroegen waren de 
Ballentent, de Jungle, Mombassa, 
Sportingclub Pieter Caland en  
de cafés in de Hartmanstraat/
Witte de Withstraat. Arjan: ”Als 
je niet dronk was je geen water-
klerk. Je hoefde minder op te 
letten, er waren nog geen alco-
holcontroles in die jaren en ook 
het verkeer was een stuk rusti-
ger. Maar gelukkig is mij nooit 
wat overkomen. Er was een wa-
terklerk die in een jaar tijd drie  
auto’s total loss reed.” Arjan heeft 
er met volle teugen van genoten: 
”Ik ben dan ook expres laat aan 
kinderen begonnen. En toen ik 
nog thuis woonde belde ik zeker 
vier keer per week mijn moe-
der op dat ik niet kwam eten.” 
Met een zekere weemoed kijkt 
hij terug: ”Toen kon alles, nu is 
dat heel anders. De schepen van 

Maersk en vele anderen zijn bij-
voorbeeld alcoholvrij. Toevallig 
hebben ze ook een blauwe kleur. 
Bij veel rederijen worden er - on-
aangekondigd - drank- en drugs-
testen gedaan. Heb je wat op dan 
kun je gelijk je koffers pakken, 
wat op zich natuurlijk terecht 
is. Sebastiaan: ”Zoiets als com-
missies bestaat niet meer, je hebt 
nu preferred suppliers en dat ligt  
allemaal contractueel vast.” 

Sebastiaan van ’t Hof ging als 
klein jongetje al in de week-
enden met zijn vader mee. 
”Ik vond het geweldig wat 
mijn pa allemaal meemaakte. 
Mee-eten aan boord…”, hij 
weet het nog precies. ”Ook in de 
schoolvakanties heb ik aan boord 
gezeten en zelfs een reis gemaakt.” 
Als er één ding is wat hij van zijn 
vader heeft meegekregen: ”Er  
representatief uitzien, dus meest-
al een kostuum aan en als het 
even kan een stropdas om. Je bent 
toch het visitekaartje van het be-
drijf ” Goede manieren ook: ”Je 
moet ook altijd beleefd zijn. Een  
kapitein is niet zomaar iemand, 
je moet je plaats weten.” Senior: 

”Ik ben nog van de generatie: wie 
goed doet, goed ontmoet.”

te hard of te zacht
Met de blik op de toekomst: ”Het 
vak van waterklerken is minder 
afwisselend geworden,  het werk 
wordt overgenomen door opera-
tors”, meent vader van ’t Hof. ”Je 
hoeft soms  niet eens meer aan 
boord en dat dat nog gebeurt is 
een service van de agent. Het 
enige dat niet via internet of  
e-mail kan worden geregeld, is 
pakketjes versturen met spare 
parts.” Nuchter: ”Zo is het nu 
eenmaal, je houdt de moderniteit 
niet tegen.” Sebastiaan deelt deze 
mening niet, ”je zult altijd de 
operators houden die binnen op 
kantoor zitten, maar hoe noem je 
ze als ze besluiten om even aan 
boord te gaan.”

Van de Vereniging zijn ze bei-
den lid. Sebastiaan vindt het er  
”gezellig” en Arjan heeft een 
speciale taak die op zijn lijf is 
geschreven: hoofd evenemen-
ten, dat houdt in dat hij voor de 
vereniging allerlei evenementen 
organiseert zoals bijvoorbeeld 
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zeevissen en voetbaltoernooi-
en et cetera. Dat laatste vaak 
nog als competitie tussen de  
Rotterdamsche Waterklerken 
en de Koninklijke Antwerpse  
Waterklerken Vereniging. ”We 
hebben leden van 20 jaar tot 80 
jaar en dat houdt in dat je als ver-
eniging een breed aanbod in acti-
viteiten moet hebben vanwege de 
bandbreedte in leeftijd, je kunt 
het nooit iedereen naar de zin 
maken. De muziek staat te hard 
of te zacht.” De oude rot trekt 
zijn schouders op: ”Het geouwe-
hoer tussen 20 en 80 zul je altijd 
houden, maar dat heeft ook wel 
weer z’n charme.”   
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Een konijntje van 100.000 dollar.

Een Spaanse kapitein uit Bilbao vroeg mij na aankomst in Shell Moerdijk of het mogelijk was 
om aan een konijntje te komen voor zijn dochtertje die de week daarna jarig was. Ik beloofde 
hem dat ik de volgende dag - nadat ik aan boord was geweest voor onder andere de cash to 
master - tijd vrij zou maken om een konijn te kopen. Die dag betaalde ik 100.000 dollar uit, 
reed daarna naar een dierenwinkel in Zevenbergen en leverde het konijntje aan boord af.

De volgende morgen werd ik om 08.00 uur gebeld door de superintendant of ik wist waar 
de kapitein was. Ze hadden hem nog niet gezien en zijn hut was op slot. De stuurman was 
niet in het bezit van de passkey. Om 12.00 uur nog geen spoor van de kapitein. Men besloot 
toen om de deur te forceren, waar ik bij aanwezig was. Geen kapitein, maar zijn spullen 
hingen nog in de kast. In theorie zou er een ongeluk gebeurd kunnen zijn, bijvoorbeeld dat hij 
(dronken) overboord was gevallen. Maar ook het geld zou een motief kunnen zijn. 

Na overleg met de Rivierpolitie werd de maker van de brandkast gebeld die de safe heeft 
geopend: de dollars waren verdwenen. Er werd, ook via Interpol, een opsporingsverzoek 
uitgebracht. Pas na twee jaar is de kapitein aangehouden in een dorpje dichtbij Bilbao, waar 
hij al die tijd had gewoond.

Volgens het verhaal van de kapitein kwam het geld hem toe omdat de rederij met goedkopere 
bemanningsleden ging varen en hij aan de kant zou worden gezet. 

Hij was laat in de avond, met alleen een tas, van boord gegaan en over het hek van Shell 
Moerdijk geklommen. Vervolgens is hij liftend naar Antwerpen gegaan en nam daar de trein  
naar Spanje. Uiteindelijk is hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. 

Arjan van ’t Hof
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”Het grootste deel van mijn wer-
kende bestaan in de scheepvaart 
was ik waterklerk. Het is toch 
hoe we allemaal zijn begonnen. 
Die wereld trekt je aan wanneer 
je jong bent. Je krijgt een auto 
en vanaf dag één ben je de grote 
regelaar in de haven. Voor alles 
vind je wel een oplossing, ook 
privé. Sommige waterklerken 
groeien door naar cargadoor of 
bevrachter. Maar anderen kiezen 
ervoor om hun hele leven lang 
waterklerk te blijven.” 

Mann med
sjØfart
bakgrunn

Ton Tromp behoort jaren tot de 
eerste categorie, ware het niet 
dat zijn loopbaan door toeval een  
andere wending krijgt. Vanuit 
zijn standplaats Rotterdam heeft 
hij vanaf de jaren zeventig veel 
contact met Noorse rederijen en 
afladers, en daarin speelt rederij  
Wilson een grote rol. Regelma-
tig reist hij door Noorwegen om 
klanten te bezoeken, maar altijd 
keert hij weer terug naar ‘zijn’ Rot-
terdam. Tot een schone Noorse 
zijn pad kruist: ”Ik leerde Solveig 
in 2000 kennen en we zijn nog 
steeds stapelgek op elkaar. Na wat 
heen en weer pendelen besloot ik, 

Ton Tromp Ex-voorzitter naar Noorwegen

in goed overleg met mijn toen- 
malige werkgever, de stap te  
wagen en naar Noorwegen te  
verhuizen. In 2004 zijn we ge-
trouwd in Kopenhagen, neutraal 
gelegen tussen Noorwegen en 
Nederland!” 

olieconcentraties
Een van zijn Noorse relaties biedt 
hem een baan aan bij expeditie-
bedrijf J. Martens Hij spreekt de 
taal inmiddels vloeiend en kan  
direct aan de slag. ”Het verschil 
met Nederland is dat de logistieke 
dienstverleners hier alle vervoer-
soorten in huis moeten hebben, 
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Noord-Amerika en Rio voor 
Zuid-Amerika. Zo kennen we in 
de wereld allemaal concentraties 
van olie. Noorwegen heeft een 
eigen oliemaatschappij, Statoil, en 
ook de andere oliemaatschappijen 
zijn hier vertegenwoordigd. 
Inclusief de toeleveranciers en 
andere activiteiten die erbij horen 
zoals de bevoorradingsschepen 
van en naar de booreilanden.”

opnieuW Waterklerk
In 2009 komt Martens in handen 
van het Duitse Kuehne + Nagel. 
‘Een mastodont’, zegt Tromp. 
”Dit bedrijf heeft wereldwijd 
circa 850 kantoren en 65.000 man 
personeel. Met de aankoop van 
Martens wist Kuehne + Nagel 
zijn positie in Noorwegen te 
versterken en kreeg er in één 
klap een heel ‘olie’netwerk bij.”  
Hij heeft gemengde gevoelens 
over de overname. ”Het heeft 
voor- en nadelen om bij zo’n grote 
organisatie te werken. Ik miste 

van luchtvaart en wegtransport 
tot scheepvaart. Martens was  
een van de grootste transport- 
bedrijven in Noorwegen. Ik kon 
er beginnen als manager scheep-
vaartzaken, op het kantoor in 
Stavanger. Deze baan paste mij 
als een jas, want Martens concen-
treerde zich vooral op transport 
over de weg en minder op trans-
port per schip. Die tak mocht ik 
oppakken, evenals de grote pro-
jecttransporten naar de boorei-
landen. We noemen een transport 
een projecttransport als de goe-
deren die je vervoert niet meer in 
een container passen.” 

Stavanger is de ‘oil and gas’ 
hoofdstad van Noorwegen dat 
vanwege de productie van de 
booreilanden bij de Noorse 
kust zelfs het vijfde gas- en het 
elfde olieproducerende land ter 
wereld is. ”Wat Stavanger voor 
Noorwegen betekent, zijn Aber-
deen voor de UK, Houston voor 

een beetje de eigen identiteit. 
Toen rederij Wilson mij onlangs 
vroeg om in Stavanger een eigen 
agentschap te beginnen, hoefde ik 
niet lang na te denken.” Wilson 
behoort met 110 schepen in een 
vaargebied van Noord Europa tot 
de Middellandse Zee weliswaar 
tot het kleine segment qua 
scheepsgrootte, maar is binnen  
de Short Sea wel een van de grotere 
spelers. Hij grijpt de kans dus met 
beide handen aan. ”Eigenlijk ben  
ik weer terug bij waar het allemaal 
als waterklerk begon. Maar nu  
ben ik de baas van Wilson Agency 
Norge AS en behoort het vooral ook 
tot mijn taken om netwerken op  
te bouwen en opdrachten binnen te 
halen.” In mei 2010 begint Tromp 
in zijn nieuwe baan. Zijn eerste 
actie is kantoormeubelen kopen. 
”Na het inrichten van het kantoor 
kon ik personeel aannemen en 
datasystemen aan laten leggen. 
Vanaf 1 juni zijn we operationeel, 
het was best spannend of we  
die datum gingen halen met al die 
vrije dagen tussendoor. Hemel-
vaart, Pinksteren... in Noorwegen 
zijn ze ook op 17 mei vrij, dat  
is hier de Nationale Feestdag.”

geen heimWee
Tromp beschouwt Noorwegen als 
een paradijs voor families. ”Echt, 
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het is het beste land om met  
kinderen te wonen. Scholen,  
kinderopvang... alles is hier fan-
tastisch geregeld. We hebben  
bovendien overal ruimte en  
natuur om ons heen. Ik vergelijk 
Noorwegen qua oppervlakte met 
Japan. Beide landen zijn even 
groot, maar in Japan wonen meer 
dan honderd miljoen mensen en 
in Noorwegen maar een kleine 
vijf miljoen. Stavanger is een echte 
stad en toch ben je binnen het half 
uur in de bergen. Het is niet voor 

niets dat veel Nederlanders deze 
kant op emigreren. Nederlanders 
en Noren kunnen heel goed met 
elkaar overweg maar er zijn wel 
enige cultuurverschillen. Noren 
zijn bijvoorbeeld zeer gediscipli-
neerd als het gaat om wetten en 
regels. Wanneer een Nederlander 
een regel onbegrijpelijk vindt, 
probeert hij die te omzeilen. Dat 
zal een Noor nooit doen.”

Ziet Tromp zijn oude maten nog 
wel eens? ”Helaas minder dan ik 

zou willen. Gelukkig kun je oude 
vriendschappen vasthouden door 
online in contact te blijven. En 
veel waterklerken zitten in mijn 
zakelijke netwerk. Denk aan John 
Slieker, Ruud Meuldijk, Robert 
Bravenboer... Het laatste feest  
op De Rotterdam heb ik helaas 
moeten missen, maar als ik in  
Nederland ben, zoek ik ze  
natuurlijk zoveel mogelijk op!”
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Na de HBS volgt Patrick Welter 
zijn hart en gaat als radio- 
operator de zee op. Midden 
jaren zeventig is gastritis er de 
oorzaak van dat hij met varen 
moet stoppen. Hij besluit om 
zijn loopbaan aan wal voort te 
zetten. Een positie als water-
klerk bij Unimar Zeestransport 
in Rotterdam lijkt hem wel wat. 
Willem Hekkers neemt hem aan, 
inmiddels een goede vriend. 

Het is Hekkers die hem lid maakt 
bij de Rotterdamsche Water-
klerk Vereeniging. Dertig jaar 
later, en stilaan opgeklommen 
tot assistent General Manager 
bij KGLSTV in Koeweit, reist hij 

Verhalen
van een
glObetrOtter

af naar de Filippijnen om er een 
eigen agentschap op te starten. 

We schrijven inmiddels december 
2006. Over de jaren ertussenin 
kan hij urenlang doorpraten, zo 
blijkt wel uit zijn verhalen. Eén 
ding weet hij zeker: het zwer-
ven over de wereldbol is voorbij. 
”We hebben nog nagedacht over  
Thailand, mijn schoonzus is Thaise. 
Of Indonesië, waar mijn vrouw 
vandaan komt. Die landen zijn 
echter politiek erg instabiel en 
bovendien stond de werkethiek 
daar me behoorlijk tegen. Van-
daar de Filippijnen, bij de familie 
in de buurt.”

Patrick Welter Waterklerk overzee

Na drie jaar investeren beginnen 
de zaken te lopen. ”Godzijdank. 
Dit land is anders. Mensen heb-
ben een goede opleiding geno-
ten, spreken vaak allemaal Engels 
en kennen hun zaakjes goed. Ik 
hoef eigenlijk alleen maar leiding 
te geven en een Europees sys-
teem in te voeren. Dat levert mij  
direct klanten op. En ik heb 
veel te danken aan mijn partner  
Jerome Manalad. Hij regelt de 
financiële zaken. Zonder hem 
als vertrouwenspersoon hadden 
we het hier misschien niet ge-
red. We hebben nu zelfs een huis  
laten bouwen en ons voornemen is 
hier voor de rest van ons leven te  
blijven. Via de mail blijf ik in  
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eten. Met z’n allen zitten ze dan 
uren lang aan tafel! En om 04.00 
uur staan ze weer op om nog 
wat te kunnen eten voor de zon  
opkomt…

We werkten met een interna-
tionale staf uit India, Birma, de 
Filippij nen en Bangladesh. Het 
werd ons door de lokale bevolking 
niet gemakkelijk gemaakt, je bent 
toch de buitenlander, een niet 
gelovige westerling. Zo kwamen  
wij de haven echt niet in, alleen 
Saudi’s mochten naar binnen. Dus 
als we een 4500 TEU schip wilden 
lossen en laden haalden we het 
volgende trucje uit: je gaf de Sau-
dische waterklerk een mobieltje 
mee met de boodschap ”Give to 
the captain, tell him to call me.” 
En dan was je binnen. Kortom, 
het kostte nogal wat moeite, maar 
we leerden er veel van.

afrika
2000-2002, Sierra Leone/African 
Maritime Agencies Overseas 
France
Ik heb hele leuke herinnerin-
gen aan Sierra Leone, ook al was  
corruptie aan de orde van de dag. 
Bijvoorbeeld Kerstmis vieren met 
de bemanning en de teamleden 
van Mercy ships. Of de bijzon-
dere contacten met de mensen op  

contact met mijn oude clubje,  
zoals Ruud Meuldijk, met wie ik 
al die tijd bevriend gebleven ben.”

saudi arabië
1997-1999, Damman, Riyadh  
en Jeddah /Sealand Inc
In opdracht van Sealand Inc ver-
trok ik als shipping manager van 
drie kantoren naar Saudi Arabië. 
Het leven van een expat in de 
westerse compounds was prima 
geregeld; mijn vrouw en dochter 
konden rustig een maand overko-
men. Met het zwembad, de gym 
en jacuzzi in de buurt vermaak-
ten zij zich wel. Goed slapen de-
den we alleen niet; om 04.30 uur 
kondigde de voorzanger van de 
moskee het eerste gebed al aan. 
Tijdens de ramadan kwam ieder-
een enorm aan, omdat moslims 
dan pas na zonsondergang mogen 

kantoor. We werkten met locals 
die we opleidden voor het vak. Het 
was echt opvallend hoe leergierig 
zij waren en ook alles onthielden, 
tot in de kleinste details. En zon-
der iets op te schrijven, want aan 
schriften waren zij niet gewend. 
Niets was hen teveel en lange 
uren maken vonden ze volstrekt 
geen probleem. Die inzet heb ik 
wel eens anders meegemaakt.

 ’s Avonds alleen over straat lopen 
was gevaarlijk. Je viel als buiten-
lander nu eenmaal erg op. Het 
verhaal ging dat het bloed van 
blanken blauw was, dus je kon 
zomaar met een mes gestoken 
worden als iemand dat feit wilde 
checken. De haven liep je niet 
zonder begeleiding binnen. En 
zelf autorijden mocht niet, dan 
wist je zeker dat er een auto tegen 
je aan zou botsen. Een blanke had 
immers een verzekering en de 
lokale mensen niet. Veel te duur! 
Een auto kopen was ook een hele 
exercitie. We vonden een veertien 
jaar oude BMW 525D die er best 
goed uitzag na zoveel jaren bur-
geroorlog. Op de vraag of de auto 
airco had, wat echt onontbeerlijk 
is in landen met een hele hoge 
luchtvochtigheid, was het ant-
woord positief. Tijdens de proef-
rit deed de airco het echter niet. 
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Bij terugkomst meldden we dit 
aan de verkoper die heel verbaasd 
reageerde. ”Maar meneer, u vroeg 
of de auto airco had, dat heeft hij 
toch? U heeft nooit gevraagd of 
de airco het ook deed!” 

midden-oosten
2002-2006, Irak: Basrah, Khor Al 
Zubayr /Inchcape Shipping Services
Irakezen werken hard, zijn leer-
gierig en heel erg aanhankelijk. 
Nog steeds heb ik contact met 
mijn voormalige collega’s. Mijn 
baas wilde dat ik daar een kantoor 
van de grond af zou opzetten. Ik 
startte dus in een portocabin, waar 
we eerst ook in sliepen. De airco 
van 2,5 pk kon de temperatuur 
koelen tot 30-32 graden, maar 
niet koeler. E-mail verliep via de 
satelliet, douchen deden we met 
een emmer en het toilet bestond 
uit een gat in de grond. Terwijl de 
schorpioenen op de loer lagen! 

De eerste kennismaking met 
het land maakte duidelijk onder 
welke spanning iedereen daar 
leefde. Wij waren agent voor  
Inchcape en werkten voor het 
Engelse leger. De commandant 
van het kamp waar onze porto-
cabin stond vertelde net nadat 

we de cabin hadden opgezet:  
”Jongens, zorg dat de luxaflex  
altijd op een hoek van 45 graden 
blijft. Als er dan een granaat ont-
ploft, word je niet zo erg geraakt 
door rondvliegend glas!”

Wij van de marine services ope-
reerden vooral op de schepen in 
de oude haven, maar soms be-
zochten we schepen in de nieuwe 
haven, negen kilometer verderop. 
Het algemeen rijadvies was om 
nooit langzamer te gaan dan 
140 kilometer per uur, want een  
raketgranaat had een snelheid 
van 125 kilometer per uur. Dat 
een granaat je niet raakte, was dus 
een kwestie van geluk. Wij reden 
altijd plankgas, en dat met een 
zescylinder 4,5 liter landcruiser 
van acht jaar oud. De auto was  
begrensd op 185 kilometer per 
uur; waar mogelijk probeerden 
we die snelheid te halen. Met die 
snelheid was een verbruik van 
een op drie heel normaal, maar 
de benzine was gelukkig niet erg 
duur. 130 liter benzine voor de 
twee tanks van mijn landcruiser 
kostte drie dollar. 

Inchcape had ook schepen bij  
Khor Al Zubayr, veertien kilo-

meter van ons vandaan. Op die 
locatie losten de schepen hun 
benzine en LPG. Deze wer-
den geïmporteerd, want in Irak  
stonden destijds veel raffinade-
rijen stil vanwege de Golfoorlog. 
Honderd meter vanaf de plek 
waar het laden en lossen plaats-
vond, was een tanker truckpark. 
Roken was daar heel gewoon, ook 
wanneer de mannen de trucks 
handmatig aan het laden waren. 
Ik heb met eigen ogen gezien dat 
een Irakees de slurf van de instal-
latie boven in zijn truck stopte,  
de laadhendel overhaalde en  
onder een fontein van spuitende 
benzine kwam te staan. Hij zat 
helemaal onder de benzine, maar 
sloot rustig de hendel en klom 
van zijn truck af met de bedoe-
ling een sigaret op te steken.  
Gelukkig wilden zijn lucifers niet 
branden, logisch, want die waren 
doorweekt van de benzine. Dit 
gebeurde terwijl wij iets verderop 
een LPG tanker aan het lossen 
waren. Even had ik het heel slecht 
naar mijn zin…

” Give to the captain, tell him to call me.”
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De Antwerpse haven is dichter bij de stad dan de Rotterdamse haven en breidt 

steeds verder uit langs de linkeroever. De havenactiviteiten zijn voor na  me               lijk 

gericht op cargo, fruitoverslag, containers en petro  chemie. Het Havenbedrijf  

Ant werpen coördineert de acti vi  teiten en geeft grond uit. Het is een gemeentelijke 

instel ling en niet geprivatiseerd zoals in Rotterdam. 

Te midden van de Scheldekaaien met aansprekende namen als Waalse kaai, 

Jordaenkaai, Vissers kaai en Tavernierkaai vertellen twee enthousiaste Vlamingen 

over hun werk dat met recht ook hun passie is. Na afloop drinken we op het boek. 

Geen pintje, maar een lekker wit wijntje op een zonovergoten terras. Genieten 

doen ze in België toch beter dan in Nederland.
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dirk daems 
leeftijd: 47 jaar
is: Operations Manager Boeck-
mans België, Voorzitter van 
de Koninklijke Vereniging der 
Water klerken van Antwerpen, 
Wet      houder (deeltijd) van Beren-
drecht-Zandvliet-Lillo 
woont: Zandvliet
relatie: getrouwd met Nathalie, 
zoon 
hobby: mountainbiken. Op wis  -
se    lende plek   ken, deze zomer in 
de Sierra Nevada 

Bevriend
met de wereld

Ben je voor waterklerk opgeleid?
Niet op school. Ik heb het vak, 
van nul af, on the job geleerd bij 
Vinke & Co. Oorspronkelijk ben 
ik scheikundige. Ik heb de Tech-
nische Hogeschool doorlopen en 
ben zeven jaar laborant geweest. 
Voor mijn werk als waterklerk 
heb ik later wel op de avond-
school drie jaar Frans gestudeerd 
en vijf jaar Spaans omdat Vinke 
de Zuid-Amerikaanse bananen-
boten deed van Chiquita. 

Dirk Daems Voorzitter waterklerken Antwerpen

Hoe rolde je in het vak?
Ik werkte als laborant bij BASF 
en kwam zo terecht bij de Vulca-
nus schepen die afval verbranden 
op zee. Mijn bloed begon toen 
sneller te stromen. De shipping 
is avontuurlijk en afwisselend, 
sowieso veel afwisselender dan la-
borant. Ook zat het in de familie; 
mijn vader was hoofd scheeps-
dienst waterbevoorrading. Ik heb 
de overstap gemaakt naar de Ant-
werpse vestiging van Vinke & Co 
en kwam ook vaak in Rotterdam. 
Wij mogen dan bourgondischer 
zijn, maar Nederlanders zijn een 
stuk mondiger en commerciëler; 
jullie zijn echt een volk van koop-
vaarders en dat merk je.  
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” Ik maak nog steeds dingen mee die 
nieuw voor me zijn.”  



Waterklerk is een mannen beroep…
De hele háven is een mannen-
wereld. Dat heeft natuurlijk te 
maken met dat het dag en nacht 
en in weer en wind gewoon door-
gaat. Ik geef het je te doen om  
’s nachts een boot op te klauteren! 
Dat er nu toch vrouwen water-
klerk worden, vind ik een goede 
zaak. Discrimineren mag niet en 
de job is toch zeker vijftig pro-
cent administratie. En Peggy? Zij 
is fantastisch; ik noem haar altijd 
‘een vrouw met ballen’! 

Wat vind je leuk aan je werk?
Dat ik daardoor vrienden over de 
hele wereld heb. Ik heb bijvoor-
beeld met een kapitein zesduizend 
kilometer door Zuid-Amerika ge-
reden. Ik ben in Thailand geweest, 
ik heb gezeild bij Rio de Janeiro 
en ik heb twee zeereizen gemaakt 
naar Kaapstad met de Snow Drift 
en naar Costa Rica. En natuurlijk 
ook de afwisseling in ons vak. Ik 
draai nog altijd diensten, ik kan 
het gewoon niet missen. En ik 
maak nog steeds dingen mee die 
nieuw voor me zijn. Zoals toen 
een Filippijn aan boord gestorven 
was aan hersenvliesontsteking. 
Het hele schip ging in quarantaine 
en iedereen die aan boord was 
geweest – de douane, de scheep-
vaartpolitie, de waterklerk – 

moest naar de dokter. Het schip 
heeft een dag of drie gelegen en 
wij moesten van alles regelen waar 
we geen ervaring mee hadden.

En wat minder leuk?
De onregelmatigheid. En dan valt 
het bij ons nog mee; bij kleine 
Belgische agenturen kennen ze 
vaak nog steeds 24-uursdiensten. 
Ja, je bent ook vaak van huis. Als 
we een jaarfeest hebben op de 
vereniging, begin ik dan ook altijd 
met een welgemeend dankwoord 
voor de vrouwen van de water- 
klerken. Zij die het hebben vol-
gehouden, want ik geloof dat het 
scheidingspercentage rond de 
tachtig procent ligt…. 

Heeft de waterklerk toekomst?
Er zal altijd een contactpersoon 
moeten zijn tussen het schip en 
de wal, maar er is zoveel veran-
derd. Waar wij vroeger inventief 
moesten zijn, is nu praktisch alles 
van tevoren geregeld. En nu zie je 
dat - om financiële reden - de re-
derij alles beslist in plaats van de 
kapitein en de waterklerk samen. 
De kleinere agentschappen krijgen 
het steeds moeilijker. Zelf ben ik 
vertrokken nadat Vinke opging 
in Burger; het werd mij te groot. 
Boeckmans is een familiebedrijf en 
dat past gewoon beter bij mij. 

Wat is je mooiste herinnering?
Oh, ik heb er zoveel! Om te  
beginnen de zeereis naar Zuid-
Afrika met de bananenboot. Nog 
iets dat ik nooit zal vergeten: ik 
kwam op een boot met Cubanen. 
De kapitein was met zijn vrouw 
aan boord, ze wilden naar een  
restaurant, maar hadden geen 
geld. Toen heb ik aan boord mos-
selen voor hen gekookt! Ook een 
hoogtepunt was dat de Antwerpse 
televisie een documentaire over 
ons heeft gemaakt: ‘Achter de 
sluizen’. Mijn collega Glenn en 
ik zijn acht afleveringen lang  
 gevolgd. Ze noemden ons Stars-
ky en Hutch.
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peggy van den bosch 
leeftijd: 38 jaar
is: Agency Manager bij De Key-
ser Thornton
woont: nu nog in Merksem, 
droomt van een huisje in de  
Ant werpse polder
relatie: vriend
hobby’s: paardrijden op een van 
de vijf Brabantse boerenknol-
len van haar beste vriendin en 
Gan ze rijden, een folkloristisch 
volks spel in de polderdorpen ten 
noorden van Antwerpen. Doel 
van het spel is te paard de kop 
van een dode gans af te trekken 
terwijl die aan de poten of in een 
korf is opgehangen. De winnaars 
worden uitgeroepen tot koning 

One Of 
the guys

en koningin van het dorp. Actief 
in de Koninklijke Vereniging der 
Waterklerken van Antwerpen: ja, 
in het feestbestuur

Ben je voor waterklerk opgeleid?
Helemaal niet. Na mijn mid-
delbare schoolopleiding zocht ik 
veel meer een baan in de rich-
ting Techniek/Wetenschappen. 
Maar ja, je rolt van het een in het 
ander en voor je het weet ben je 
waterklerk. Wat het werk inhoudt 
heb ik echt in de praktijk geleerd. 
Gelukkig kon ik alles vragen 
aan Dirk Daems en Jef van Ac-
ker, twee oude rotten in het vak. 
Mijn werkgever stuurde me begin 
2010 nog naar Rotterdam, waar  

Peggy van den Bosch Vrouwelijke waterklerk in Antwerpen

het Scheepvaart- en Transport 
College voor de eerste maal een 
cursus waterklerk gaf. Ik was dan 
wel de enige vrouw en nog uit 
België ook, maar ben mét diplo-
ma naar huis vertrokken!

Hoe rolde je in het vak?
Mijn ouders vonden dat ik na 
school maar moest gaan werken. 
Een agentschap uit Antwerpen 
zocht iemand om de adminis-
tratie te reorganiseren en stelde 
mij voor de job aan. Dit was  
ongeveer twaalf jaar geleden. Ik 
zat er net een paar maanden toen 
een schip met spoed voor vertrek  
een waterklerk nodig had. 
Onze eigen waterklerk kwam 
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De Keyser Thornton, het oudste 
agentschap in Antwerpen.’

Maar waterklerk is wel een  
mannenberoep…
Ha, als vrouwelijke waterklerk 
moet je wel haar op je tanden heb-
ben, anders overleef je het niet. Je 
bent de enige vrouw op een kan-
toor vol mannen. En je wordt 
natuurlijk door iedereen getest, 
van de douane en de immigratie 
tot de dokwerkers op de kaai. Het 
is dus heel belangrijk dat ik af en 
toe mag grommen, en dat doe ik 
ook. Verder word ik overal heel 
respectvol bejegend. Echt, ik ga 
veel liever ’s avonds aan boord om 
even een pint te drinken met de 
kapitein dan naar een receptie 
met allemaal mannen in pak. In 
al die jaren ben ik nog nooit lastig 
gevallen en dat geeft mij een vei-
lig gevoel als ik aan het werk ben. 
Ik ben gewoon ‘one of the guys’.
Overigens ben ik niet de enige 
vrouwelijke waterklerk van België. 
Twaalf jaar geleden wel, maar er 
komen er steeds meer bij en die 

niet opdagen, zodat mijn baas 
mij maar met de uitklarings-
papieren stuurde. ‘Die Peggy 
heeft er genoeg van gezien 
om het klusje over te nemen’. 
Eenmaal aan boord vond de kapi-
tein het alleen maar leuk om mij 
eens live te zien, want we hadden 
altijd contact over de mail. Het 
schip kon op tijd vertrekken en 
de kapitein was tevreden. Mijn 
baas besloot daarop dat mijn col-
lega en ik voortaan back-up zou-
den zijn voor de waterklerk. Dirk 
Daems was net bij het agentschap 
vertrokken, maar gaf aan dat ik 
hem altijd mocht bellen wanneer 
ik iets niet wist. En achteraf is het 
eigenlijk ook maar het beste, dat 
je in het diepe wordt gegooid en 
je jezelf leert zwemmen. Veel han-
delingen van een waterklerk zijn 
steeds dezelfde, zeker qua admi-
nistratie en voorbereidend werk, 
en voor de bijzonderheden kon ik 
op Dirk aan. Na weer drie maan-
den was ik volwaardig waterklerk 
en liep ik mijn eerste wachten. In 
september 2008 switchte ik naar 

blijven ook. Ik denk dat we nu 
met z’n tienen zijn. Veel? Nou nee, 
op pakweg driehonderd man is 
het nog steeds weinig. Maar het is 
een begin. Misschien zien andere 
vrouwen mij wel als een voorbeeld, 
geen idee. Ze hebben echter ge- 
noeg ruggengraat om het helemaal 
zelf te doen. We komen elkaar al-
tijd bij de water klerkenvereniging 
tegen. En ook al werken we  
bij verschillende bedrijven en zijn 
onze bazen concurrenten van  
elkaar, toch beschouwen we ons- 
zelf als collega’s. We helpen  
elkaar ook wanneer er iets is. Bij  
de bazen tellen alleen de cijfer- 
tjes, bij ons niet!’ 

Wat vind je leuk aan je werk?
De diversiteit van het werk, het 
buiten zijn… Ik ben gewoon geen 
mens om de hele dag achter een 
bureau te zitten, dus dit is voor 
mij de perfecte job. Een job met 
passie ook, want je houdt het met 
al die onregelmatige uren niet vol 
als je niet je hart in je werk hebt 
liggen. Bovendien hou ik ervan 
om te leren. Ik ben een beetje een 
spons, gooi er wat water op en ik 
zuig het op.

Elke dag is anders. In de win-
ter moet je echt door de sneeuw 
baggeren om bij een schip te 
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wij de zaken vervolgens oplossen. 
Je hebt sinds kort een internet-
agentschap, Mister Agent, die  
alles vanuit kantoor regelt. Ik 
vraag me af of dit concept gaat 
slagen. Het is toch volledig on-
denkbaar dat wij straks niet meer 
aan boord hoeven komen? Alleen 
al vanuit de oude traditie dat er 
iemand aan de kade staat als een 
boot aanlegt, zal de waterklerk 
altijd nodig zijn. En, zelfs al mo-
derniseer je steeds meer, wat doe 
je als internet uitvalt, of de kabels 
worden doorgeknipt zoals hier 
regelmatig gebeurt als ze aan de 
weg bezig zijn? Nee, ik maak me 
geen zorgen. 

Wat is je mooiste herinnering?
Even denken. Die keer dat we 
uit Colombia een fruitschip met  
bananen binnenkregen. Tijdens 
het lossen belde de stuwadoor mij 
op. ‘Peggy’, zei hij, ‘er is een ver-
stekeling aan boord.’ Ik ernaar toe, 
stond daar een Colombiaan in een 
trui met Snoopy erop. Onder het 
tonen van schotwonden vertelde 
hij dat hij voor de drugsmaffia 
gevlucht was. Afijn, na een kort 
verhoor wees de immigratiedienst 
zijn asielverzoek af. Hij moest 
weer aan boord, terug naar zijn 
oorspronkelijke bestemming. Een 
paar maanden later ontving ik 

komen. En in de zomer hoor je  
’s nachts de vogeltjes fluiten. Het 
is hier op het water altijd mooi. 
En je leert zoveel mensen kennen 
die overal ter wereld vandaag ko-
men. De wereld is heel groot en 
tegelijk heel klein, want je kan 
met de moderne communicatie-
middelen van alle kanten je infor-
matie vandaan halen. Vandaag sta 
je op een schip van de Russen en 
morgen weer op een tanker van 
de Filippijnen. 

En wat minder leuk?
Als ik toch iets moet noemen: het 
harde werken en de onregelmatige 
uren. Wanneer we van wacht zijn 
daalt ons sociale leven naar nul. 
Maar wanneer we ons privéleven 
goed plannen, en plannen kunnen 
wij waterklerken wel, dan hou-
den we toch genoeg tijd over voor 
onze vrienden en familie. Voor  
alles is er een oplossing, mits we 
het evenwicht maar bewaren.

Heeft de waterklerk toekomst?
Ze zeggen van wel. Menselijk 
contact blijft nodig lijkt me. Stel 
dat er aan boord iemand ziek 
wordt, ingebroken wordt of er een 
andere calamiteit gebeurt. Dan zit 
je als kapitein wel in een vreemd 
land waar je de weg niet kent. 
Het is een opluchting wanneer 

opnieuw een telefoontje van de 
stuwadoor. Er was weer een ver-
stekeling aan boord van een schip 
uit Colombia. Bij aankomst zag 
ik nog net dat ze met een kraan 
een pallet omlaag haalden. Op 
de pallet stond, jawel, een man 
in een Snoopytrui! Al zwaaiend 
riep hij ‘hee, Peggy!’ Een beetje 
zielig vond ik het wel, maar niet 
meer toen ik achteraf hoorde dat 
hij juist in dienst van het drugs-
kartel was en moest onderzoeken 
hoe ze over water drugs ons land 
konden binnensmokkelen. Ineens 
was het niet zo leuk meer dat hij 
mijn naam wist. Inmiddels is dit 
weer een paar jaar geleden en  
gelukkig heb ik er nooit meer iets 
van gehoord.  
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Bij de Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging overheerst nog het ouderwetse 

verenigingsgevoel. De leden hebben onderling een hechte band en komen in grote 

getale bij elkaar wanneer er iets te vieren valt. Ook wanneer leden naar het 

buitenland zijn uitgezwermd houden ze nog vast aan die oude contacten. 

Penningmeester Rinus van Halteren, commissaris José Manso, secretaris Bertus 

de Groot en lid Willem Hekkers blikken terug op hun eigen jaren bij de vereniging 

die sinds 1930 een belangrijke rol speelt in het promoten van de waterklerk in  

de haven.

08
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bestuursleden-2820.jpg

Van links naar rechts: Rinus van Halteren, Bertus de Groot, José Manso Peter Groenendijk, Ruud Meuldijk.
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80 jaar RWV, hoe voelt dat?
De RWV is gestart met een klein 
groepje van circa 25 mensen.  
Tegenwoordig hebben we 120  
leden. Ik ben echt trots dat we zo 
ver gekomen zijn. Waterklerken 
nemen een unieke positie in de 
haven in. En daar heeft de RWV 
veel aan bijgedragen. 

Wat maakt het vak uniek?
Waterklerken zeggen vast alle-
maal hetzelfde: je maakt elke 
dag iets anders mee. De ene keer 
speel je in Delft de toeristengids, 
dan weer is er een sterfgeval aan 
boord of regel je de repatriatie en 
vervoer van bemanningsleden. 
Veel jonge mensen hebben een 
ideaalbeeld van de waterklerk, 

zonder dat ze weten wat het vak 
inhoudt. Hoe vaak ik voorheen 
niet bij sollicitatiegesprekken zat 
waarbij de sollicitant geen flauw 
benul had. ”Ja, ik heb gehoord 
dat het een vrij beroep is en dat 
je bijvoorbeeld met de kapitein 
op stap mag. Ik spreek geen ta-
len, maar heb ik die dan nodig?” 
Mensen romantiseren het beroep. 
Natuurlijk, ons beroep is een vrij 
beroep en je maakt van alles mee. 
Maar wie geen talen spreekt is 
niet geschikt.

Welke rol speel je in het bestuur?
Ze noemen me soms grappend 
‘Rinus de centenpikker’. Dat 
klopt best, want ik bewaak nou 
eenmaal de uitgaven. Ik ben al 

dertig jaar lid en bemoeide me 
in het begin met de PR. Dona-
teurwerving lag me wel. Wegens 
omstandigheden, het Nederlands 
Transport Bureau moest na het 
uiteen vallen van het Oostblok 
haar werkzaamheden als agent 
voor de Poolse handelsvloot 
stoppen, kon ik in 1993 met ‘ver-
vroegd’ pensioen. Ruud Meuldijk 
vroeg me direct als penningmees-
ter. ”Jij hebt nu toch niets meer 
te doen”. Nou, geloof me, sinds 
ik niet meer werk heb ik het al-
leen maar drukker gekregen. 
Maar goed, ik heb ja gezegd en 
functioneer sindsdien als pen-
ningmeester. Het kost veel tijd, 
dat wel. Zeker als je achter de 
leden en donateurs aan moet 
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”  Zelfs de vergaderingen waren  
toen een uitje.”

Rinus van Halteren Penningmeester RWV
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die hun rekeningen niet betalen.  
Gelukkig scheelt het veel dat ik 
niet meer handmatig alle nota’s 
hoef te verwerken. Al die avon-
den dat ik met mijn vrouw achter 
de typemachine zat om 120 le-
dennota’s en 160 sponsornota’s 
uit te tikken… Nu staan de nota’s 
in de computer en kan ik ze met 
een druk op de knop uitprinten. 
Voor veel jonge leden ben ik al 
een ouwetje, maar ja, vind maar 
eens een andere gek die op de 
centen wil letten. En van Ruud 
Meuldijk en Bertus de Groot 
mág ik niet aftreden.

Heeft het nut je te verenigen?
Zeker wel. De vereniging houdt 
de leden bij elkaar en versterkt de 
vriendschapsbanden onderling. 
Ook helpen onze leden elkaar 
collegiaal bij problemen. Jammer 
genoeg worden de vergaderingen 
minder druk bezocht dan de 
feesten. Er is wat dat betreft een 
duidelijk verschil met dertig jaar 
geleden. Zelfs de vergaderingen 
waren toen een uitje. De vereni-
ging kent bovendien steeds meer 
slapende leden. Deze komen wel 
naar de recepties, vaartochten en 
het jaarfeest, maar zijn verder niet 
actief. Ik snap het wel, want na 

een week hard werken ben je blij 
als je eindelijk een avondje thuis 
bent en je pantoffels aan kunt 
trekken. Het echte verenigings-
leven is tegenwoordig dus wat 
moeilijker in stand te houden. 

Naast de waterklerk zijn nog en-
kele andere beroepen niet uit de 
haven weg te denken. Daarom 
hebben we enkele jaren geleden 
een poging gedaan om de RWV 
samen te voegen met de Neder-
landse Zeebevrachters Sociëteit, 
maar dit is uiteindelijk niet door-
gegaan. Helaas, want samen zou-
den we meer standing, meer aan-
zien gehad hebben.

Heeft de waterklerk toekomst?
De computer is ons werk binnen-
geslopen. Veel handelingen regel 
je vooraf op kantoor. Maar… aan 
boord moet de waterklerk nog 
steeds zijn gezicht laten zien. 
En de ingewikkelde vraag van 
de booreilanden kan nooit ge-
automatiseerd worden. Dat blijft 
maatwerk. Mijn baas noemde mij 
altijd de ‘reizende ambassadeur’ 
tussen cargadoorskantoor, schip 
en rederij. En dat is de waterklerk 
nog steeds. Alleen nu krijg je de 
papieren in een mapje mee en 

klim je bij aankomst aan boord 
om alles tegelijk af te handelen. 
Het schip ligt immers maar een 
paar uur in de haven. Vroeger 
was er nog wel eens tijd om met  
de kapitein op pad te gaan, te 
lunchen, enzovoorts. 

Dus over twintig jaar…
…bestaat de vereniging vanzelf-
sprekend nog. Voorwaarde is wel 
dat we voor het bestuur geschikte 
opvolgers vinden. Kortom, wij 
zoeken gedreven leden die ons 
stokje met liefde willen over- 
nemen. Zegt het voort!
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Hoe lang zit je al bij de RWV?
Even denken. Het is alweer een 
tijd geleden dat ik het speldje 
voor 25 jaar lidmaatschap ont-
ving, dus inmiddels denk ik zo’n 
dertig jaar. Het was in mijn tijd 
een eer om lid te zijn. En dertig 
jaar is nog weinig; vijftig jaar 
komt bij ons ook voor.

Zelf ben ik kort waterklerk  
geweest, maar het gaat bij de 
RWV om het moment van lid 
worden. Je wordt toegelaten 
wanneer je een aantal jaren op 
de Kapiteinskamer gewerkt hebt. 
Eenmaal lid mag je de rest van 
je leven blijven. In die dertig jaar 
zijn er wel eens vrouwen langs-
gekomen, maar niet voor lang. 

De Rotterdamse haven is toch 
meer een mannenwereld. Jam-
mer, want persoonlijk vind ik 
dat vrouwen heel accuraat zijn 
en minder snel afgeleid. Maar 
ja, in mijn tijd, en dan refereer ik 
naar schepen met dertig man aan 
boord, was het beroep voor vrou-
wen ook niet zonder risico. 

Wat maakt de RWV uniek?
De RWV is een echte vrien-
denclub en minder een vakver-
eniging. In vriendschap deel je  
de liefde voor de scheepvaart.  
Iedereen heeft het druk en dan 
is het leuk als je elkaar tijdens de  
vergaderingen en activiteiten  
eens live tegen komt. Zeker nu 
het grootste deel van de commu-

nicatie via de mail en de telefoon 
verloopt. Voor mij was het sociale 
aspect echt een reden om lid te  
worden. Ik werkte met veel 
mensen, maar we spraken elkaar  
nooit. Bij de RWV is het heel ge-
woon dat collega’s én concurren-
ten met elkaar een praatje maken 
en een biertje drinken. En wan-
neer je de mensen kent, dan kun 
je ook makkelijker samenwerken 
en ben je meer geneigd elkaar te 
helpen. Ook al zijn de bazen con-
currenten van elkaar. 

Wat ik merk is dat de jongere 
leden graag van de ‘grijze haren’ 
willen leren. Logisch, want ze rol-
len er vaak zonder opleiding in en 
moeten het vak echt in de praktijk 

” Eenmaal lid mag je de rest van  
je leven blijven.”

Willem Hekkers Dertig jaar lid
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leren. Mijn advies aan de nieuwe 
lichting waterklerken is dus: pro-
beer je bij de RWV aan te sluiten. 
Je leert mensen kennen die veel 
van het vak afweten, als je vragen 
hebt. En houd in je achterhoofd 
dat je door inzet en doorzettings- 
vermogen heel ver komt. Mis-
schien niet zo ver als sommige 
oud waterklerken, zoals Piet 
Hoogerwaard, Gijs Drente en 
Ben Vree, maar toch… Het pa-
piertje telt weliswaar steeds meer, 
maar kennis van zaken even-
goed.

Je leukste herinnering…
…te veel om op te noemen. De 
jaarfeesten waar ook onze vrou-
wen helemaal opgedoft mee 
naar toe gingen. Voetballen te-
gen de Antwerpenaren. Of heel 
recent de roeiwedstrijd tussen 
de RWV en een aantal scheep-
vaartbedrijven. Ik geef het toe, 
we hadden te weinig geoefend 
en zijn niet hoog geëindigd, 
maar voor de promotie van de 
vereniging was het heel goed. 

Je werkt niet meer, maar blijft 
toch nog lid?
Ja natuurlijk. Dit gezellig samen-
zijn met ‘mannen onder elkaar’ 

wil ik niet missen. We kennen de 
scheepvaartwereld van haver tot 
gort, maar daarbuiten weten we 
niets. We hebben niet echt een 
vak geleerd zoals de boekhouder 
of de fietsenmaker. Die speci-
fieke know how is wat ons bindt. 
Wij zijn lotgenoten en de RWV 
houdt de familieband in stand.

Ik ben nu 64 jaar en officieel  
gestopt met werken. Dat be-
tekent echter niet dat ik niets 
meer doe. Wat adviesklusjes hier 
en daar, want die betrokkenheid 
bij de haven raak ik nooit kwijt. 
Sterker nog, ik wíl er niet los van 
zijn. De RWV is dus een belang-
rijk onderdeel van mijn sociale 
leven. Je merkt wel dat sommige 
jongere leden anders tegen het 
sociale aspect aankijken. Het is 
nu natuurlijk een andere tijd, 
met andere verplichtingen. De 
mannen moeten ook naar de 
kinderopvang om hun kind op 
te halen. Dat was vroeger echt 
anders. Wel denk ik dat je als 
waterklerk nog steeds een vrouw 
moet hebben die achter je staat 
en het begrijpt wanneer je in het 
holst van de nacht naar een schip 
vertrekt. Het is daarom erg leuk 
als de vrouwen er op de feest-

avonden ook bij zijn. Zo leren ze 
elkaar kennen, want feitelijk zijn 
zij net zo goed lotgenoten…
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80 jaar RWV, hoe voelt dat?
Geweldig. Rotterdam is een 
grote haven en daarin spelen de 
waterklerken een belangrijke rol. 
Het is leuk ons vak naar de bui-
tenwereld over te dragen en daar-
mee tegelijk ook de haven zelf te 
promoten. Met dit boek doen we 
allebei! 

Ik zit al sinds 1979 in het vak, 
met een korte uitstap naar de 
scheepselektronica, en ben blij 
dat ik de haven heb zien groeien. 
Moet je voorstellen, in 1979 was 
de Koningsbrug er nog en la-
gen er nog kinderkopjes in grote  
delen van de haven…

Wat maakt je vak uniek?
De veelzijdigheid. Al die natio-
naliteiten om je heen. Het werk 
is iedere dag even leuk. En blijft 
leuk. Ik ben echt overal geweest, 
van Delfzijl tot Terneuzen, van 
kleine sleepboten, tankers, boor-
platformen tot reusachtige bulk 
en crudeoil carriers. Natuurlijk, 
soms heb je wel eens een off-
day. Heb je bijvoorbeeld net tien  
Schengen visa’s gemaakt en 
doorgestuurd naar de Immigra-
tie, wordt de vlucht op het laat-
ste moment geannuleerd. Dan 
mag je al die papieren weer aan-
passen met de nieuwe vlucht-
gegevens.

Welke rol speel je in het bestuur?
Zelf ben ik ruim 22 jaar lid. Het 
bestuur vroeg mij of ik wilde 
toetreden tot het bestuur en als 
commissaris de ledenwerving 
wilde oppakken. Dat vond ik pri-
ma, dus sinds een jaar of acht hou 
ik me bezig met leden werven en 
sponsors aantrekken. Met een 
warm verhaal probeer ik zo veel 
mogelijk collega-waterklerken te 
polsen om lid te worden.   

Heeft het nut je te verenigen?
Dat lijkt me wel. Samen doe je 
meer dan in je eentje. Vanuit de 
RWV kunnen we ons vak posi-
tief naar buiten brengen en goede 
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”  De tandartsen, verzekeraars,  
havenartsen, advocaten... 
Iedereen kent ons.”

José Manso Commissaris RWV
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relaties opbouwen in de scheep-
vaartwereld. Op die manier is het 
ook niet moeilijk om van bui-
tenaf aan sprekers te komen. De 
tandartsen, verzekeraars, haven- 
artsen, advocaten… iedereen kent 
ons. Uiteraard probeer ik ze dan 
meteen te strikken om sponsor 
te worden, want zonder sponsors 
wordt het een stuk lastiger om 
bijvoorbeeld een voetbaltoernooi 
of een dagje zeevissen te organi-
seren. Het is soms best hard trek-
ken, maar gelukkig hebben we 
niet te klagen over trouwe spon-
sors. We richten onze aandacht 
nu vooral op ledenwerving onder 
de jeugd, want de verhouding 
130 sponsors en 120 leden is een 
beetje scheef. 

Heeft de waterklerk toekomst?
Zeker wel. Mijn enige zorg ligt in 
de verhouding binnen - buiten. 
De technische vooruitgang heeft 
de schaal veranderd. En de wa-
terklerk is geen kantoormens, 
die wil op het schip zijn. Buiten 
maak je zelf de jus. Je bent al-
tijd aan het regelen, hebt contact 
met de rivierpolitie, de roeiers, de 
douane… Dat soort contacten 
worden wel steeds minder nu veel 
van onze handelingen geauto- 

matiseerd zijn. Aan de andere 
kant… wat nooit zal veranderen, 
is het persoonlijke contact met 
de kapitein. Die heeft gewoon 
behoefte aan een bekend gezicht, 
aan een amicaal gesprek, zeker 
omdat ook hij zijn werk veel 
strakker en in veel kortere tijd 
moet doen. Ik denk dus dat we 
wat dat betreft altijd de spil tus-
sen wal en schip zullen blijven. 

Dus over twintig jaar…
… is ons vak er nog steeds maar 
anders van inhoud, natuurlijk 
ook vanwege de aanpassingen in 
wet- en regelgeving. Bij de grens 
zijn de douaneformaliteiten  
afgeschaft, hiervoor komen vast 
andere formaliteiten in de plaats.
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80 jaar RWV, hoe voelt dat?
Dit jubileum zie ik persoonlijk als 
een mijlpaal. Als relatief kleine 
vereniging hebben we toch maar 
mooi stand weten te houden 
tussen al die grote spelers in de 
Rotterdamse haven. Dit boek is 
iets om trots op te zijn. De RWV 
laat op papier een erfenis na en 
toont aan dat de waterklerk ook 
na tachtig jaar niet uit de haven is 
weg te denken. Ondanks de sterk 
veranderde context. Bovendien 
vind ik het geweldig dat de spe-
ciale jubileumactiviteiten zo druk 
bezocht zijn. Denk aande nieuw-
jaarsbrunch, de lustrumreceptie 
op De Rotterdam en als klap 
op de vuurpijl het lustrumjaar-
feest in Brussel. Natuurlijk waren 

daarvoor ook het bestuur van de 
Antwerpse vereniging uitgeno-
digd en de grote donateurs. 

Wat maakt je vak uniek?
Het is één grote uitdaging. Ik 
heb intussen zoveel meegemaakt! 
Bijvoorbeeld die keer in 1986 
dat Dirkzwager mij om zes uur 
’s ochtends wakker belde met de 
mededeling dat het schip dat ik 
omstreeks die tijd in de haven 
verwachtte door storm was over-
vallen en bij de Wassenaarse Slag 
was vastgelopen. Ik reed snel die 
kant om het schip toch in te kla-
ren, maar het lag te ver de zee in. 
We moesten zelfs een helikopter 
charteren om aan boord te kun-
nen. Het schip lag uiteindelijk 

een week lang droog en trok heel 
veel kijkers. De man die zo slim 
was op het strand een koek-en-
zopiekraam neer te zetten heeft 
toen goed verdiend.

”Your wish is my command”, dat 
is waar het om gaat. De ene dag 
maak je de kapitein blij met zo-
iets simpels als een krantje; de 
andere dag sta je voor een inge-
wikkelde klus. Zelf ben ik al lang 
geen waterklerk meer, maar off-
shore manager bij Vopak. Maar 
als je de scheepvaartwereld een-
maal geproefd hebt, laat het je 
niet meer los. Het is fantastisch 
dat je in korte tijd zoveel voor 
een schip mag betekenen. En dat 
je het voor elkaar krijgt dat een 
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” Het nut van de vereniging is  
dat je vakgenoten tegenkomt.”

Bertus de Groot Secretaris RWV



 

207

schip weer keurig volgens sche-
ma de haven uit kan. 

Welke rol speel je in het bestuur?
Lid ben ik al 27 jaar, waarvan de 
laatste twaalf in het bestuur. Mijn 
goede vriend Ruud vroeg me als 
secretaris en tegen hem kon ik 
geen nee zeggen. En als je ergens 
voor kiest, moet je er ook voor 
gaan, vind ik. Mensen hebben 
het steeds drukker met andere 
zaken, dus het zal niet makkelijk 
zijn om mijn functie neer te leg-
gen. Bovendien zijn we met z’n 
vijven een enorm hechte club. De 
activiteiten organiseren we sa-
men en verder houd ik me bezig 
met vergaderingen voorbereiden, 
inclusief notulen en agenda, het 
verzorgen van de corresponden-
tie, de postafhandeling enzo-
voorts.

Heeft het nut je te verenigen?
Zelf ben ik destijds lid gewor-
den om anderen te ontmoeten 
en dat is nog steeds het nut van 
de vereniging: je komt vakgeno-
ten tegen. Stel je wilt wat weten 
over natte lading of hoe je moet 
omgaan met chemicaliën. Dan is 
het toch fijn als je ergens met die 
vraag terecht kunt? Zeker de jon-

gere leden hebben behoefte aan 
kennisuitwisseling op vriend-
schappelijke basis, want die wor-
den maar al te vaak in het diepe 
gegooid. Gelukkig komen er 
steeds meer jonge leden bij; ook 
zij vinden de feesten en de ont-
moetingen leuk. 

Heeft de waterklerk toekomst?
Het vak is anders geworden. 
Maar ons credo ‘vessel in port, 
agent on board’ is nog even actu-
eel als vroeger. De waterklerk valt 
niet te automatiseren. Wat je ook 
vooraf regelt, aan boord blijft al-
tijd iemand nodig om de puntjes 
op de i te zetten.

Dus over twintig jaar…
…hoop ik dat er nog net zoveel 
animo is voor het vak en de ver-
eniging als vandaag. Kijk, wan-
neer je niet buiten kantoortijden 
wilt werken, moet je vooral iets 
anders zoeken. De haven is im-
mers een 24-uursbedrijf. Er ko-
men dag en nacht schepen bin-
nen die in een kort tijdsbestek 
moeten worden afgehandeld. De 
scheepvaartwereld is wél enorm 
aantrekkelijk voor mensen die 
niet van negen tot vijf willen 
vastzitten op kantoor en het leuk 
vinden om de zakelijke kant met 
de kapitein te regelen. 
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Antwerpen in Rotterdam
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Visvangst op de Maartje
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De toekomst
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In dit boek heeft bijna iedereen wel een mening over de toekomst. De afsluiter 

behouden we daarom voor aan de mensen die de toekomst in handen hebben: 

Dick Visser, unit manager bij het Scheepvaart- en Transport College. En Jeroen 

Adriaens en Rens de Jong, twee veelbelovende studenten die heel goed weten wat 

zij straks als waterklerk kunnen betekenen…

Hoofdstuk
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Dick Visser

hersenwerk
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Voor de jonge Dick Visser is het 
een uitgemaakte zaak dat hij na 
de HAVO gaat werken. De zus 
van een vriend is getrouwd met 
een waterklerk en deze geeft 
hem het advies eens in die rich-
ting te zoeken. Stom toevallig 
ziet Visser een advertentie in de 
krant: James Smith & Zoonen is 
op zoek naar een nieuwe water-
klerk. Het avontuur roept…

”Waterklerk is een beroep voor jonge honden.”

Visser onderneemt direct actie 
en wordt uitgenodigd op gesprek. 
”Bij thuiskomst feliciteerde mijn 
moeder mij. Onderweg naar huis 
met het openbaar vervoer had 
Smith & Zoonen al naar huis ge-
beld. Ze hadden me aangenomen. 
Bingo, dacht ik, dat gaat goed, 
mijn eerste baan en tegelijk al een 
auto van de zaak. Ik had geluk-
kig een rijbewijs, want gedurende 
mijn schoolperiode was ik vrij  
fanatiek aan het sporten en had ik 
een aantal klassen gedoubleerd.”

de basis: gezond verstand
Voor waterklerk zijn twee zaken 
van belang: gezond verstand en je 
talen spreken. ”Dat zat wel goed. 
En dus kwam ik in 1982 fris van 

de middelbare school en zonder 
vervolgopleiding terecht op een 
muffig cargadoorskantoor aan het 
Koningin Emmaplein in Rotter-
dam. Ik was de jongste van vier 
waterklerken. Maar mijn werk 
bleek allesbehalve stoffig. Ik her-
inner me nog goed die keer dat 
een schip aan de Waalhaven op de 
boeien lag. Dat betekent dat het 
schip niet aan de kant ligt en je er 
in een roeiersboot heen moet. Net 
wanneer ik bij de roeiers in de boot 
wil stappen, kwamen er ook twee 
dames aan. Ze spraken Duits, dus 
in mijn onschuld bedacht ik dat 
het familie van de kapitein moest 
zijn. Aan boord moest ik toezicht 
houden op werkzaamheden aan 
dek. Ik deed dit vanuit een hut 

StudiebOl met
waterklerkverleden
Dick Visser Scheepvaart- en Transport College (STC)
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omdat het nogal hard regende. 
Zie ik in de hut ertegenover de 
bemanningsleden een voor een 
naar binnen gaan. Ja, toen wist ik 
wel waarom die dames aan boord 
waren. De kapitein vroeg mij nog 
of ik ook even naar binnen wilde, 
maar daar heb ik vriendelijk voor 
bedankt.”

de Wereldpolitiek in een 
notendop
Na vier jaar vertrekt Visser naar 
Transworld, waar hij samenwerkt 
met onder meer Walter van der 
Pluym. Transworld is in Russische 
handen; eigenaar is de voormalige 
Sovjet-Unie. In 1992, kort na de 
val van de Sovjet-Unie, vertrekt 
hij naar Antwerpen. ”De vijftien 
republieken van de Sovjet-Unie 
werden onafhankelijk. De zee-
varende staten, zoals Estland en 
Letland, wilden wel met de men-
sen achter Transworld werken, 
maar niet meer met Rusland. Op 
verzoek van Letland startte een 
van de managers van Transworld 
een nieuw bedrijf op. Ik ben  
enkele jaren in Antwerpen geble-
ven.” Inmiddels is Visser opge-
klommen tot tanker operator, een 
felbegeerde binnendienstfunc-
tie. Zijn werk bestaat uit contact  

leggen tussen de reder aan de 
ene kant en de eigenaren van de 
lading en de uiteindelijke kopers 
aan de andere kant. ”Je moet dan 
zorgen dat het schip zo goed en 
snel mogelijk de haven door-
komt.” Het is volgens Visser heel 
gebruikelijk dat een waterklerk 
opklimt tot tanker operator. ”De 
wereld van tankers in de wilde 
vaart is heel dynamisch; de lijn-
vaart is wat gezapiger, want dan 
weet je van tevoren vaak al wat er 
gaat gebeuren.”

In 1996 vraagt een oud-collega 
hem naar Dutch Martrade te  
komen. Daar blijft hij twee jaar 
zitten, tot hij op een zaterdag-
morgen in een scheepsblad een 
nogal cryptische advertentie ziet 
staan. Directeur gaat met pen- 
sioen. We zoeken iemand die 
hem gaat vervangen. Brieven  
onder nummer van dit blad. ”Geen 
bedrijfsnaam, aard van het bedrijf,  
niets.” Vast overtuigd dat de ad-
verteerder een cargadoorsbedrijf 
is, schrijft Visser vrij impul-
sief een brief. Drie weken later,  
tijdens een spannende WK-wed-
strijd, wordt hij opgebeld door… 
AstraMaris. Na drie maanden is 
hij daar adjunct-directeur en na 

negen maanden directeur. In zijn 
dagelijkse werk heeft hij het pri-
ma naar zijn zin; helaas verloopt 
de samenwerking met de Israë-
lische eigenaren wat moeizamer. 
”Het STC zocht gastdocenten en 
de school leek mij een leuke in-
gang om aan mensen te komen; 
in die tijd was personeel namelijk 
moeilijk te vinden.” Het docent 
zijn bevalt hem echter dermate 
goed, dat hij in 2003 besluit om 
ervoor te gaan. ”Na al die tro-
penjaren en strubbelingen met  
bazen verkoos ik vrije tijd met mijn  
gezin boven het hoge directeurs-
salaris en de leaseauto van de zaak. 
Even gas terug.” 

van leraar  
naar unitmanager
Leiding geven zit hem echter zo 
in het bloed dat hij vandaag de 
dag al weer vier jaar unitmanager 
is van de unit Port & Shipping. 
In deze functie is Visser verant-
woordelijk voor de opleidingen 
cargadoor, expediteur en alles wat 
daarmee samenhangt. Ook is hij 
mede bedenker en ontwikkelaar 
van de cursussen waterklerk en 
tanker operator. ”Het idee voor de 
cursus waterklerk ontstond toen 
mijn goede vriend Ruud Meuldijk 

”Na tien jaar moet je zorgen dat je een binnenfunctie krijgt”
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mij een keer mopperend aansprak 
dat ’ie nou een waterklerk had 
die niet eens een container van 
een schip kon onderscheiden.” In  
januari 2010 nemen zes stu-
denten deel aan de eerste cursus  
waterklerken. ”Vijf mannen en 
een vrouw, Peggy van den Bosch. 
Zij werkte al als waterklerk in 
Antwerpen. Veel meer aanmel-
dingen had ik ook niet verwacht 
voor zo’n eerste keer. De carga-
doorskantoren sturen alleen de 
jongste waterklerken naar de cur-
sus; de senioren hebben het vak 
al onder de knie en schuiven na 
een aantal jaren meestal door naar 
een binnenfunctie. Een klas met 
dertig studenten vol krijgen is 
een utopie, maar omdat de andere 
cursussen goed lopen vind ik het 
belangrijk een bepaalde service te 
verlenen.”

verleden versus heden
Volgens Visser is het werk van de 
waterklerk in 25 jaar tijd enorm 
veranderd. ”Vroeger was je vanaf 
het moment dat je in je auto stapte 
onbereikbaar en moest je in je 
eentje vragen beantwoorden en 
problemen oplossen. Vaak zon-
der back-up van kantoor. Je belt  
tenslotte niet graag ’s nachts een 
collega, nog afgezien van het feit 
dat er niet altijd en overal een  

telefoon in de buurt was. Nu pak je 
je mobieltje en regel je alles sneller 
en gemakkelijker. De operator op 
kantoor lost achter de schermen 
veel op; als waterklerk fungeer je 
eigenlijk meer als doorgeefluik.” 
Ook de handelingen zijn anders. 
”In mijn tijd met Walter van der 
Pluym begon je dienst bijvoor-
beeld vrijdag om 16.00 uur. Vaak 
werd je om 12.00 uur al gebeld  
of je alsjeblieft met spoed kon  
komen. Officieel hield je dienst 
dan maandag om 08.00 uur op, 
maar ook dat lukte meestal niet. 
In zo’n weekend reden we con-
stant heen en weer van schip naar 
schip. Tussen de Botlek, Dord-
recht, Moerdijk en alle havens 
van Rotterdam, en tussendoor 
nog even telexen op kantoor. En 
elk schip had weer ander vragen 
of problemen. Hoe drukker, hoe 
beter het ons afging. Onder tijds-
druk moesten we op het moment 
vertrouwen.” Visser benadrukt 
dat vroeger niet per se beter is, 
”want in zo’n weekend waren wij 
wél 48 uur achter elkaar in touw. 
En zaten we vaak met drank op 
achter het stuur. Thans maken 
waterklerken nachten van maxi-
maal twaalf uur, afhankelijk van 
het Cargadoorskantoor waar ze 
in dienst zijn.”

Lachend denkt hij terug aan zijn 
eerste mobiel. ”Dat was pas in 
1986. Kun je je niet meer voor-
stellen hè? Het was een bak-
beest. Ik ging als waterklerk ook 
gewoon met een spoorboekje 
langs de kapitein en zocht netjes 
voor hem de treintijden op.” Een 
treinboekje is niet meer nodig, die  
gegevens haalt de kapitein wel van 
internet, maar Visser weet bijna 
zeker dat je een Italiaanse kapi-
tein nog steeds heel erg blij maakt 
met een Gazette dello Sport. En 
ach, dat chatten en msn’en van 
tegenwoordig is niet anders dan 
achter de telex zitten en naar de 
Russische klant communiceren 
aan de hand van smileys en  
verkorte woorden.

Scheepvaart en Transport College
Het STC biedt onderwijs aan 
jongeren die een VMBO, MBO 
of HBO beroeps opleiding willen 
volgen in de richtingen scheep-
vaart, haven & vervoer, transport, 
logistiek, petroche mische indus-
trie en aanver wante richtingen, 
en aan volwas senen die behoef-
te hebben aan omscholing of  
bij scholing.
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Jeroen Adriaens en 

Rens de Jong

de studenten
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jeroen adriaens
leeftijd: 18 jaar
richting: manager  
Havenlogistiek
woont: nog thuis, heeft een zus
relatie: sinds twee maanden 
vrijgezel, ‘weer vrije tijd’
hobby’s: voetbal en uitgaan, van 
het café in de wijk tot de disco 
in de stad: ”als de sfeer en de 
muziek maar goed zijn”.
fiets of scooter: fiets
waterklerk of big boss:  
waterklerk
Nederland of buitenland:  
eerst Nederland, dan naar het 
buitenland

” Voor een waterklerk is geen dag hetzelfde,  
dát trekt mij aan!”

rens de jong
leeftijd: 21 jaar
richting: manager  
Havenlogistiek
woont: nog thuis,  
heeft twee broers
relatie: iets meer dan drie  
maanden vrijgezel, ‘de zomer 
gaat weer beginnen’
hobby’s: voetbal en varen, ”wij 
houden allemaal van varen; ik 
heb een eigen plezierjachtje, een 
cadeautje voor mijn zestiende 
verjaardag”.
fiets of scooter: scooter, ben een 
beetje lui
waterklerk of big boss:  
waterklerk
Nederland of buitenland:  
buitenland

Waarom hebben jullie voor het 
STC gekozen?
Rens: ”Mijn hele familie werkt 
in de scheepvaart, mijn opa was 
bijvoorbeeld schipper op een 
baggerschip. Eigenlijk wilde ik 
na mijn middelbare school de 
marine in, maar werd afgekeurd 
vanwege mijn rug. Ja, toen wist ik 
het even niet meer. Maar na het 
zien van een dvd van deze school 
kreeg ik er helemaal zin in. De 
vrijheid, de contacten, het inter-
nationale… Op het STC krijgen 
we alles rondom de havens mee, 
van havenklerk tot expediteur.”

Bijna student af
Jeroen Adriaens en Rens de Jong 

Derdejaars studenten Scheepvaart- en Transportcollege (STC)
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Jeroen: ”De Rotterdamse haven 
groeit steeds verder door; daar 
zitten de werkplekken van de 
toekomst. Het lijkt me geweldig 
om in de haven te werken en het 
STC biedt daarvoor dé opleiding. 
Een schooljaar is onderverdeeld 
in vier perioden en elke periode 
doorloop je een facet uit de haven. 
 Ik ben hieraan begonnen met het 
idee om waterklerk te worden. 
Nu wil ik eigenlijk eerst een paar 
jaar als roeier werken en later als  
waterklerk.”

Wat vind je het leukste aan je  
studie?
Jeroen en Rens zijn erg gechar-
meerd van het praktijkgericht 
onderwijs. Ze krijgen de laatste 
tijd namelijk steeds meer les van 
leraren uit het vak. Die weten 
waar ze het over hebben en es-
teden aandacht aan de details die 
er voor Jeroen, Rens en de andere 
studenten toe doen.

Jeroen: ”Maar het leukste is dat 
we veel leren, laat ik dat voorop 
stellen. Deze opleiding past bij 
mijn interesses en ik word hier 
uitgedaagd. De haven is zeker 
geen eentonige werkplek.”

Rens: ”Je ziet nu al heel veel en 
maakt met alle onderdelen kennis. 

Binnen en buiten, want we komen 
ook op schepen en gaan regelmatig 
op excursie naar de haven.”

Waar droom je van?
Jeroen: ”Nou… ik wil gelukkig 
worden in Spanje. Daar met mijn 
gezin gaan wonen en werken. In 
de haven natuurlijk. Mijn moe-
der is Spaanse en heeft voldoende 
connecties om mijn dromen waar 
te maken.”

Rens: ”Ik wil vooral veel van  
de wereld zien. Als ik werk met 
reizen kan combineren, zou dat 
geweldig zijn!”

Is je droom haalbaar?
Rens: ”Ja hoor, volgend jaar ga 
ik bij Van Oord stage lopen in 
Dubai, dus dat begint goed. Ik 
ben nou eenmaal niet op zoek 
naar een kantoorbaan van 9 tot 5, 
dat is zo saai. Voor een waterklerk 
is geen dag dezelfde, dát trekt mij 
aan.”

Jeroen: ”En ik heb liever onre-
gelmatig werk dan dat een kan-
toorbaan. Het idee dat je de hele 
dag achter een computer zit, nee, 
liever niet. Mijn eerste stage wil ik 
in Nederland lopen en de tweede 
in Spanje. Daar ga ik gewoon 
voor zorgen.”

Over vijf jaar… 
Jeroen: ”…zit ik hopelijk bij de 
roeiers.”

Rens: ”…ben ik voor Van Oord 
waterklerk /expediteur in het bui-
tenland.”

En tot slot de hamvraag: wat doet 
een waterklerk?
Jeroen: ”De waterklerk is het ver-
lengstuk tussen rederij en kapitein. 
Hij doet alles, van boodschappen 
voor de kapitein tot het uitklaren 
van het schip. Ik denk dat het vak 
vroeger wel leuker was, want nu 
zijn veel handelingen gedigita-
liseerd. Dat stukje papier wat je 
veertig jaar geleden bij het in- en 
uitklaren nog echt in je handen 
had, dat had wel meer waarde 
vind ik.”

Rens: ”Het probleem van de mo-
dernisering van het vak is dat je 
soms teveel met administratie  
bezig bent en maar een klein 
stukje van een dossier kent. Het 
dossier wordt immers door veel 
betrokken partijen voor een klein 
deel gevuld. Voorheen was je als 
waterklerk verantwoordelijk voor 
het totale plaatje.”
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Met dank aan alle sponsors van de Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging

P r o j e c t  M a n a g e m e n t
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LIQUID TRANSFER TECHNOLOGY BV
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Alphatron Marine BV 
Schaardijk 23 
3063 NH Rotterdam
T. 010 453 40 00
F. 010 452 92 14  
I. www.alphatronmarine.com

Van Ameyde Marine BV 
Rotterdam
Strevelsweg 700/appt. 503
3083 AS Rotterdam
T. 010 410 44 00
F. 010 481 99 43
I. www.vanameyde.com

Argos Groep BV
Hoefsmidstraat 40
3194 AA Rotterdam
T. 010 295 47 70
F. 010 295 47 71
I. www.argos.nl

Bek & Verburg BV
Montrealweg 140
3197 KH Rotterdam-Botlek
T. 010 428 77 44
F. 010 428 77 49
I. www.bek-verburg.nl 

Beluga Chartering BV - 
as agents 
Rivium Quadrant 167  
2909 LC Capelle aan den 
IJssel  
T. 010 498 62 64  
F. 010 498 62 05  
I. www.beluga-group.com 

Bilderberg Parkhotel
Westersingel 70 
3015 LB Rotterdam 
T. 010 436 36 11
I. www.bilderberg.nl

P.J. Boenders  
Marine Surveys BV
Kastanjelaan 8
2982 CM Ridderkerk
T. 0180 417 340
F. 0180 463 764
I. www.pjboenders-
marinesurveys.nl

Van Brink Rotterdam
Pastoriestraat 1
Havennummer 2820
3195 HT Rotterdam
T. 010 299 53 00
F. 010 429 59 23
I. www.vanbrink.nl

Burando Maritime Services 
Torontostraat 20
3197 KN Rotterdam
T. 0181 291 144  
F. 0181 291 155 
I. www.burando.eu

Carlton Oasis
Curieweg 1 
3208 KJ Spijkenisse 
T. 0181 625 222
F. 0181 611 094
I. www.carlton.nl/oasis

Croon Elektrotechniek
Marine & Offshore
Oslo 2-8    
2993 LD Barendrecht
T. 010 448 41 00
F. 010 448 41 99
I. www.croon.nl

Driving4u
Monitorstraat 13
1033 RM Amsterdam
T. 020 337 17 95
F. 020 337 17 96
I. www.driving4u.nl 

Duik- & Bergingsbedrijf 
W.Smit BV 
Waalhaven OZ 151 
3087 BM  Rotterdam  
T. 010 429 12 33  
F. 010 429 18 98
www.wsmit.nl

Dutch P & I Services BV
Wijnhaven 65f 
3011 WJ Rotterdam 
T. 010 440 55 55  
F. 010 440 55 95
I. www.dupi.nl

Eerland Shiprepair BV  
IJzerwerkerkade 41 
3077 MC Rotterdam 
T. 010 483 48 88 
F. 010 482 23 25 
I. www.eerlandshiprepair.nl

European Bulk Services 
(E.B.S.) BV
Elbeweg 117
3198 LC Europoort-Rotterdam
T. 0181 258 121
F. 0181 258 125 
I. www. ebsbulk.com

Europe Container  
Terminals BV
Europaweg 875
3199 LD Rotterdam 
T. 0181 278 278
I. www.ect.nl

Europees Massagoed- 
Overslagbedrijf (EMO) BV 
Missouriweg 25
3199 LB Rotterdam 
T. 0181 371 106 
F. 0181 371 222 
I. www.emo.nl

De factor Jo
Klaroen 14
2907 GB Capelle aan den 
IJssel
T. 06 137 902 46
I. www.defactorjo.nl

Fairplay Towage BV 
Terwenakker 42-44 
3011 XS Rotterdam
T. 010 411 29 99 
F. 010 280 00 16
I. www.fairplay-towage.com

Frachtcontor Junge BV
Strevelsweg 700/615
3083 AS Rotterdam
T. 010 293 86 00
F. 010 293 86 11
I. www.frachtcontor.com

GAC Netherlands Limited
Sluisjesdijk 155
3008 PD Rotterdam
T. 010 495 11 77
F. 010 495 21 53
I. www.gacworld.com/
netherlands

Hatenboer Neptunus BV
Mercuriusweg 8 
3113 AR  SCHIEDAM
T. 010 409 12 80
F. 010 409 12 50
I. www.hatenboer-neptunus.
com

Havenbedrijf Rotterdam/ 
Port of Rotterdam
Wilhelminakade 909
3072 AP ROTTERDAM
T. 010 252 14 70
F. 010 252 10 20
I. www.portofrotterdam.com
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HERA Global Forwarding BV
Eemhavenstraat 8
3089 KD  Rotterdam
T. 010 294 05 80
F. 010 294 05 81
I. www.heraglobalforwarding.nl

Holland Diving International
Haringbuisweg 37
3133 KP Vlaardingen
T. 010 435 22 22 
F. 010 434 64 21
I. www.hollanddivingint.com

Keppel Verolme
Prof. Gerbrandyweg 25
3197 KK Rotterdam-Botlek
T. 0181 234 300
F. 0181 234 346 
I. www.keppelverolme.nl

Koninklijke Roeiers  
Vereniging Eendracht
Heijplaatweg 7 
3089 JC Rotterdam 
Havennummer 2586
T. 010 429 66 77 
F. 010 426 64 07 
I. www.krve.nl

Kostra Haven Services BV
Eemhavenstraat 8
3089 KD Rotterdam
T. 010 429 83 69
I. www.kostra.nl

Kotug International BV
Parklaan 2
3016 BB Rotterdam
T. 010 217 02 17 
F. 010 217 02 16 
I.  www.kotug.nl

De Kraak vof
Korte Sint Janstraat 8
4301 AE Zierikzee
T. 0111 414 425 
I. www.dekraakzierikzee.nl

Lagaay International BV 
Havennummer 315 
Van Helmontstraat 99 
3029 AA Rotterdam  
T. 010 412 38 71 
F. 010 433 18 29 
I. www.lagaay.com

Liquid Transfer 
Technology BV
Hofweg 17
3208 LE  Spijkenisse
T. 0181 261 407
F. 0181 261 607
I. www.lttholland.com

MariFlex Group 
Koningin  
Wilhelminahaven ZZ 22
3134 KG Vlaardingen
T. 010 434 44 45
F. 010 232 95 00
I.	 www.mariflex.net	

BV Marine Providoring 
Agencies “MPA”
Tinnegieterstraat 15 
3194 AL Rotterdam 
T. 010 472 12 88
F. 010 438 84 00 

Maritime Hotel Rotterdam / 
Hotel “Het Zeemanshuis”
Willemskade 13
3016 DK  Rotterdam
T. 010 411 92 60
F. 010 411 92 62
I. www.maritimehotel.nl
www.zeemanshuis.nl 

Nautisch Expertisebureau  
Van de Laarschot BV
Diepenbrockstraat 4
3247 EJ Dirksland
T. 0187 609 966
F. 0187 609 970
I. www.laarschot.nl 

Nederlands Loodswezen BV 
Markweg 200
3198 NB Europoort 
T. 088 900 30 00
F. 088 900 33 44 
I. www.loodswezen.nl

NeKo Ship Supply BV
Klompenmakerstraat 71
3190 AA Rotterdam
T. 010 800 55 55
F. 010 800 55 00
I. www.nekoship.nl

NH Hotels
Coolsingel/ 
Aert van Nesstraat 4
3012 CA Rotterdam  
T. 010 206 78 00 
F. 010 413 53 20
I. www.nh-hotels.nl

OPDR Netherlands  
Agencies BV 
Den Hamweg 30 
3089 KK Rotterdam 
T. 010 798 07 00 
F. 010 798 07 50 
I. www.opdr.com

Oral Care Centre
J.J.A. Suy  -  Port Dentist 
Rotterdam
Verdistraat 1
3161 RK Rhoon
T. 010 501 36 02
I. www.oralcarecenter.nl

PH Air & Ocean
Heathrowbaan 3
3045 AG Rotterdam
T. 010 262 14 00
F. 010 262 14 46
I. www.ph-airocean.com 

Port Health Centre BV
Parklaan 26
3016 BC Rotterdam 
T. 010 436 03 39
F. 010 412 60 45
I. www.porthealthcentre.com

Rederij Vrolijk BV
Dr. Lelykade 22a
2583 CM Scheveningen
T. 070 351 40 21
F. 070 351 26 06
I. www.rederijvrolijk.nl

Resort Città Romana 
Parkweg 1
3221 LV Hellevoetsluis
T. 0181 334 444
F. 0181 323 821
I. www.cittaromana.com

rhb stevedoring & 
warehousing
Waalhaven NZ 4
3087 BL Rotterdam
T. 010 429 94 33
F. 010 429 02 61
I. www.rhb.nl

Rijsdijk Equipment Trade BV
Waalhaven OZ 119
3087 BM Rotterdam
T. 06 21823679
F. +32 023 666 00 79
I. www.eq-trade.com
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Rotterdam Short Sea 
Terminals BV
Reeweg 35  
3089 KM Rotterdam 
T. 010 294 24 00 
F. 010 294 25 99 
I. rstshortsea.nl

Royal Dirkzwager
Govert van Wijnkade 50
3144 EG Maassluis
T. 010 593 16 00
F. 010 592 57 67
I. www.dirkzwager.com

Schipper Noordam 
advocaten
Veerhaven 17
3016 CJ Rotterdam 
T. 010 241 89 00
F. 010 241 89 15 
I. www.schippernoordam.com

J.G. Schoo & Co.
Consulting Engineers & 
Marine Surveyors
Albert Plesmanweg 105c
3088 GC Rotterdam
T. 010 495 54 44
F. 010 428 23 39
I. www.schooco.nl

Seaway Marine Trading BV
Hoekerstraat 19
3133 KR Vlaardingen
T. 010 248 86 00
F. 010 248 86 40
I. www.seaway.nl

Serdijn Ship Repair BV
Drutenstraat 7
3087 CC Rotterdam
T. 010 473 74 00
F. 010 473 73 61
I. www.serdijn.nl 

Shipslaundry Piet Hein
Nieuw-Mathenesserstraat 1-3
3113 AD  Schiedam
T. 010 473 98 99
F. 010 473 94 92
E. shipslaundrypiethein@ 
 tiscali.nl

Ships Waste Oil Collector BV 
Chemieweg 10 
3197 KC Rotterdam 
T. 010 295 71 54 
F. 010 416 29 96 
I. www.shipswaste.nl

Sima Charters BV
Het Ambacht 19
3155 AK  Maasland
T. 010 434 63 87
F. 010 234 14 24
I. www.simacharters.com 

Smit Internationale NV
Waalhaven OZ 85
Havennummer 2204
3087 BM Rotterdam
T. 010 454 99 11
I. www.smit.com

SnelleVliet Touringcars 
van Hennaertweg 4
2952 CA Alblasserdam
T. 078 692 01 20
F. 078 692 01 21
I. www.snellevliet.nl

STC BV
Waalhaven ZZ 4
3088 HH Rotterdam
T. 010 283 23 00
F. 010 283 23 02
I. www.stc-bv.nl

Taxibedrijf Van Ballegooijen
Bohrweg 54
3208 KE Spijkenisse
T. 010 480 80 80
F. 0181 621 619
I.	 	www.taxibedrijfvan 

ballegooijen.nl

Tulip Inn Rotterdam
Willemsplein 1
3016 DN Rotterdam
T. 010 413 47 90
F. 010 412 78 90
I. www.tulipinnrotterdam.nl

Unisafe Marine Firefighting & 
Safety equipment
Tinnegieterstraat 7-9 
3194 AL Hoogvliet
T. 010 295 27 10
F. 010 295 27 07
I. www.unisafe.nl

Vereniging van Rotterdamse 
Cargadoors
Postbus 54200
3008 JE  Rotterdam
T. 010 402 03 97
F. 010 404 68 29
I.  www.shipagents.nl 
 www.cargadoorworden.nl

Vopak Agencies  
Rotterdam BV
Droogdokweg 71  
3089 JN Rotterdam  
T. 010 294 22 22  
F. 010 294 21 14
I. www.vopakagencies.com

D. van de Wetering BV
Bunschotenweg 134
3089 KC  Rotterdam
T. 010 494 39 40
F. 010 429 75 87
I. www.weteringrotterdam.com

ZHD Stevedoring
’s Gravendeelsedijk 175 
3316 AS Dordrecht
T. 078 611 10 00 
F. 078 611 10 01
I. www.zhd.nl 
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bronnen: 
Henric Donia, Patente Jongens, Enig Soort, Haagse Drukkerij 
en Uitgeversmaatschappij, Den Haag.
J.M. van Berkum, De Cargadoor deel 1, 1988, Haven- en Vervoerschool Dr. A.J.T. Stakenburg, 
Rotterdam. 

FOTOCREDITS
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