
                                                      VAN  A NAAR BETER BIJ WERF GUSTO  
                                                                     door Hein de Rooij 
 

Deel 1  
Zwaar transport 

 
Kort na mijn indiensttreding bleek al heel snel dat het transport op de Werf vergeleken kon worden 
met het Nederlands voetbal elftal.  10 miljoen bondscoaches die het allemaal beter weten.  
Natuurlijk is dit overdreven want de Werf draaide dus moeten er zeker een aantal medewerkers zijn 
geweest die wisten waar ze het over hadden als iets van A naar B moest. 
Voor hen was het daarom niet altijd even duidelijk waarom  er ineens iemand zich met  “hun 
transporten” ging bemoeien.  Kortom er waren nog al wat aanloop perikelen.  
In plaats van snel zelf even een transport(je) te regelen moest dit aangevraagd gaan worden.  
Maar hoe ??? 
OK, er zou een procedure en een soort administratie opgesteld worden.  Maar het was ook duidelijk 
dat dit niet in één dag geregeld kon worden. En toch moest het werk gewoon zijn doorgang vinden. 
Er kwamen dus spontane tussen oplossingen in de vorm van alle soorten losse briefjes met al dan 
niet duidelijke gegevens met betrekking tot het aangevraagde transport. 
 
Eén van de eerste aanvragen ontving ik ’s middags rond 16.00 uur. Het betrof een stuk gietwerk dat 
vanuit de machinebouw ter bewerking naar Duitsland moest.  
Op een schuin afgescheurd stukje papier stond met de hand geschreven: 

1 stuk gietwerk 5 ton naar XYZ.  
Moet morgen zo vroeg mogelijk bij XYZ zijn. 
Kan vanavond na 20.00 uur geladen worden. 
Adres XYZ bij inkoop bekend. 

Op zich zag ik geen onoverkomelijke problemen.  
Adres opgevraagd, auto besteld bij de huistransporteur van de Werf (Fa. Moerman en Robbers), de 
benodigde douane formaliteiten en transport documenten ingevuld en bij de portier klaar gelegd 
voor de chauffeur. 
 
De volgende morgen om 06.30 uur word ik thuis door de portier gebeld of ik de Hr. Bekendam, 
directeur van de fa. Moerman en Robbers, onmiddellijk wil bellen. 
Krijg ik te horen dat op een rotonde ergens in Duitsland het gietstuk van de wagen is gegleden en in 
de berm ligt.  Duizend maal excuus maar hij zou het direct oplossen en alle kosten voor zijn rekening 
nemen. Maakt U zich geen zorgen, ik zorg dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. 
Om 10.00 uur krijg ik de Polizei aan de telefoon.  Of ik wist wat er aan de hand was? 
Om een lang verhaal kort te houden. De hele rotonde was al uren geblokkeerd omdat men het 
gietstuk niet van de grond getild kreeg.  Diverse pogingen met aangerukte kraanwagens waren 
mislukt. Uiteindelijk is het met een 125 tons kraan  gelukt. Bleek het stuk gietijzer geen 5 ton maar 
13,5 ton te wegen. 
Dit alles heeft geresulteerd in: 
  *Een moeilijk maar goed gesprek met de baas machinebouw en de betreffende inkoper, 
 *Een versnelde opstart van de transportaanvraag procedure, 
 *Een pittig gesprek met de Hr. Bekendam. 
Dit laatste heeft uiteindelijk de Hr. Bekendam kunnen overtuigen dat alle extra kosten helaas toch 
voor Moerman & Robbers bleven. 
Motivatie: Het mag gesteld worden dat een vaste chauffeur op een 5 tons vrachtwagen moet 
“voelen” dat er bijna het drie dubbele gewicht op zijn auto ligt.  
 
Uiteindelijk heeft dit incident versneld geresulteerd in een prima samenwerking met alle bazen maar 
vooral ook met de fa Moerman en Robbers. 



Deel II 
Van Noorwegen naar Schotland 

 
Het boorschip de “Havdrill”, voor Noorse rekening, had een zeer voorspoedige proefvaart in het 1000 
meter diepe Sogne Fjord ten noorden van Bergen.  Wat lette ons te veronderstellen dat dit ook voor 
het volgende boorschip de Petrel zou gaan gelden. Alle aanvragen werden netjes ingediend alleen 
het antwoord liet nogal op zich wachten. Twee weken voor de officiële vertrekdatum was er nog 
geen enkel bericht anders dan:  ”we zijn er nog mee bezig”. 
Gezien de prettige samenwerking met de Noren en de contacten die we daarvan overhielden deed 
ons besluiten de proefvaart door te zetten. De vergunning zou zeker arriveren vóór we in de Noorse 
wateren zouden arriveren. Flinke hoeveelheden kisten en materialen werden door gedirigeerd naar 
Bergen.  De afspraken met een Noorse expediteur waren afgerond en de Petrel kon de vracht 
ophalen aan een kade in Bergen en daarna doorvaren naar het Sogne Fjord.   
Dat was tenminste de planning. (achteraf de eerste planning die misliep) 
Tijdens de vaart van Schiedam naar Bergen kreeg ik via de Noorse agent, die een familielid op het 
betreffende Departement had, de Jobstijding dat de vergunning niet verleend werd !!! 
Dit was geen prettig bericht. Een aantal mensen waren daar helemaal niet blij mee.   
Via, via en veel medewerking van de Noorse agent en de Schotse instanties kon de proefvaart toch 
zijn doorgang vinden achter één van de eilanden in de delta van de rivier de Firth of  Clyde. 
Het vaarschema van de Petrel werd veranderd richting de haven van Greenock,  want daar zou de in 
Bergen liggende vracht in ontvangst genomen kunnen worden om daarna terug te varen naar de 
proefvaart locatie.  Via een luchtvracht charter kregen we daar alles op tijd op de kade. 
Vanuit een hotel aan de kustweg in Kilwinning regelde ik de gebruikelijke activiteiten zoals het 
vervoer van medewerkers van de werf, bemanningsleden en materialen. Ik had hiervoor een 
huurauto ter beschikking. Deze gebruikte ik hoofdzakelijk voor het traject Airport Glasgow naar de 
steiger in Ardrossan. Van daar naar de Petrel had ik, afhankelijk van de tijd en soort vracht, de 
beschikking over òf de sleepboot Ardniel òf een vissersboot. De gemiddelde transport tijd bedroeg 
ongeveer 1,5 uur met de auto en 2 uur met de boot. 
 
Op een avond kreeg ik in mijn hotel bericht dat Ir. H. Sjouke de volgende morgen vroeg met het 
vliegtuig vanuit Schiphol op Glasgow Airport zou arriveren. Of ik het vervoer naar het schip en ’s 
middags weer terug wilde regelen.  
Ik ging met de ontvangen tijdstippen in de weer en berekende dat het geen haalbare kaart was om 
de gebruikelijke route te nemen. De beschikbare tijd aan boord voor de Hr. Sjouke zou minder dan 
een uur bedragen. Dus regelde ik voor het watertransport een snelvarende kruiser. Hiermede werd 
een totale tijdwinst geboekt van 2 uur. ( achteraf weer een verkeerde planning) 
De volgende dag vroeg op en richting vliegveld. Vliegtuig op tijd dus we waren alweer snel op pad. 
Na een kwartiertje over de bekende koetjes en kalfjes gepraat te hebben vroeg de Hr. Sjouke: 
 “hoe laat ben ik aan boord?”  Daar had ik natuurlijk op gerekend en vertelde hem wat het plan was. 
Nog 5 kwartier met de auto en daarna nog eens één uur met een snelle motorkruiser.  
Vind je dat een slim plan vroeg hij. Nog voor ik iets kon antwoorden zei hij  “keer als de bliksem om 
en rij direct terug naar het vliegveld. Ik maak die hele reis niet om een paar koppen koffie te drinken. 
Ik heb daar meer te doen. Ik kom overmorgen terug en je zorgt maar dat het dan beter geregeld is.  
Niks auto en boot het kan en moet anders en veel sneller!  
 
Die boodschap kwam luid en duidelijk aan.  Ben direct op zoek gegaan naar een helikopter service. 
Natuurlijk op zo’n kort termijn niet direct heel veel mogelijkheden. Pas de volgende dag, laat in de 
middag, had ik er één. Hij moest wel van Aberdeen komen maar mijn opdracht was duidelijk. Toen de 
Hr. Sjouke ’s avonds belde of het geregeld was kon ik met een gerust hart zeggen:   “U bent welkom”. 
 
Driekwartier na aankomst op Glasgow Airport stond hij op het helikopterdek van de Petrel.  

 



Deel III 
Zestienhoven - Bilbao - Madrid - Schiphol 

 
Voor geschiedenis: 
Via de normale procedures is er op een dag een zending met o.a. een elektromotor vanuit Bilbao op 
de werf binnen gekomen. Via het magazijn is deze naar boord getransporteerd voor montage.   
 
Op een donderdagmorgen krijg ik bericht dat deze bepaalde elektromotor het begeven heeft. Inkoop 
heeft er nog één bij de leverancier gelokaliseerd en deze kan onmiddellijk opgehaald worden. 
Dus ik ontvang netjes via inkoop een dringende transport aanvraag voor deze motor. 
Een goede relatie bij internationale transporten (Getron Transport Spijkenisse) geraadpleegd en deze 
ziet een mogelijkheid één van zijn auto’s een omweg via Bilbao te laten maken. Geplande aankomst 
op de werf vrijdag avond rond 20.30uur. 
Vlak voor een proefvaart wordt een nieuwbouw schip naar de Waalhaven versleept voor bepaalde 
proeven. Dit boorschip zou de betreffende vrijdag versleept worden. Dus er moesten aanvullende 
maatregelen getroffen worden om de motor nog dezelfde avond na aankomst op de werf  aan boord 
in de Waalhaven te krijgen. Op zich ook geen onoverkomelijk probleem. Onze bevriende relatie 
Eerland Transport  leverde een sleepboot(je).  De fa. Gebr. Lippens zou bij aankomst de benodigde 
douane formaliteiten vervullen. Mijn beste assistent Piet Duyser zou zorgen dat de motor direct 
uitgepakt en op het sleepbootje geladen zou worden.  Dus ik ging met een gerust hart naar huis om 
weekend en mijn verjaardag te vieren. 
Piet belde mij rond 21.00 uur op dat het sleepbootje vertrokken was. 
Gaat  midden in de nacht rond 01.00 uur de telefoon.  Ir. H. Sjouke aan de lijn. Duizend maal excuus, 
of ik s.v.p. een elektromotor vanuit Bilbao via de snelste wijze kon laten ophalen. Ik heb geprobeerd 
vriendelijk uit te leggen dat deze motor ’s-avonds al was aankomen en naar het schip vervoerd was.    
Dat was hem bekend maar er was iets gebeurd en er moest onmiddellijk op de snelste wijze weer 
een nieuwe komen. Ik kreeg een telefoon nummer van iemand in Bilbao die zou zorgen dat de motor 
op het vliegveld klaar stond. (Ik heb nooit precies het fijne van het verhaal gehoord maar via Eerland 
hoorde ik dat hij nooit aan boord van het boorschip is gekomen. Hij was uit de takels gevallen!) 
Ik was direct klaar wakker. Maar midden in de nacht iets regelen was iets anders. Schiet mij toch iets 
te binnen. Ik wist dat de Hr. A. van Genderen, directeur van Getron Transport,  zijn vliegbrevet 
gehaald had.  Dus ook hij maar uit zijn bed gebeld en via hem kreeg ik een aantal telefoonnummers 
op Zestienhoven.  Blijkt er een feest te zijn en koste het nogal moeite iemand aan de lijn te krijgen 
die op zijn minst wilde luisteren wat er eigenlijk moest gebeuren. Om een lang verhaal kort te 
houden, ik wordt ongeveer één uur later terug gebeld door iemand die mij vertelde dat hij naar 
Bilbao wilde vliegen om die motor op te halen onder één voorwaarde dat iemand mee vloog om in 
Bilbao de zaak vlot af te wikkelen. Nou dat was dan vlug bekeken want dat was op dat uur van de 
nacht alleen ik. Piet Duyser uit zijn bed gebeld om de afmetingen en gewicht van die motor te weten 
te komen. Huishoudgeld van Jopi, mijn echtgenote, “gepikt” spaarpotten van de kinderen leeg 
gehaald om in ieder geval iets van contanten op zak te hebben en op weg naar Zestienhoven.  Om 
03.15uur met een zekere Freek de lucht in.  In Bordeau een tussenlanding om te tanken en bij het 
ochtendgloren komen we op vliegveld Bilbao aan.  
Vanaf Zestienhoven had ik mijn contact in Bilbao onze aankomst tijd doorgegeven en had hij ons het 
loodsnummer opgegeven waar de hij en de motor zou zijn. 
Vanuit de lucht zien we de betreffende loods al snel want het nummer stond groot op het dak. Freek 
had met de toren het één en ander geregeld en we taxieden naar de loods. Komt er een heftruck met 
een kist naar buiten waar zowel Freek als ik van schrokken. Die kon met geen mogelijkheid in ons 
vliegtuigje.  Blijkt het een ander type motor te zijn èn de enige die beschikbaar was. Volgens onze 
Spaanse vriend moest dit geen probleem aan boord van het boorschip opleveren. 
Maar op dat moment was het voor mij en Freek een gigantisch probleem. Stevig overleg met Freek 
had tot gevolg dat de twee stoelen achter in het vliegtuigje gedemonteerd werden. Na veel gekreun 
en gevloek lag de motor enige tijd later achter de twee voorstoelen vast gesjord. Onze Spaanse 



vriend maakte zich, na ons bedankje, snel uit de voeten en Freek regelde met de toren de terugreis. 
(Deze hadden niet gezien wat zich allemaal voor de loods had afgespeeld.)  Freek had, voor hij wilde 
instappen, nog één mededeling: Eigenlijk was de motor al te zwaar en dat betekende dat er niet nog 
eens 100kgs bij kon.  Met andere woorden ik bleef achter bij loods 1 op het vliegveld Bilbao.  Ik kon 
hem nog snel het telefoonnummer van Piet Duyser geven. 
Intussen was het rond 09.00 uur. 
Freek weg, deuren van loods 1 gesloten en niemand verder te zien. 
Ben gaan lopen in de richting waarvan ik dacht dat het de uitgang was.  Werd al snel opgemerkt en 
opgepikt met een geel busje.  Heb meer dan drie uur nodig gehad om het één en ander uit te leggen. 
Hierbij heb ik met grote moeite de ware reden dat ik daar “achter gebleven” was  kunnen omzeilen. 
Toen ik bijna weg mocht kwam tot overmaat van ramp de douane ook nog even vragen wat er nu 
precies in dat vliegtuigje zat. 
Toen ik eindelijk weg mocht heb ik mijn bijeengeraapte dubbeltjes, kwartjes en guldens omgewisseld 
in Peseta’s.  Met een taxi naar het dichts bijzijnde hotel en Mej. Zondag gebeld.  Toen begonnen de 
problemen pas echt.  Hoe ik in Bilbao kwam? Zij wist van niets.  Heb geprobeerd alles uit te leggen en 
toen dat niet echt lukte gevraagd of zij Ir. H. Sjouke dan maar even wilde bellen.  Daar begon ze op 
zaterdag al helemaal niet aan.  De heer Sjouke had na een drukke week recht op een vrije en rustige 
zaterdag!  Ik was ik er toen echt helemaal klaar mee, heb de haak erop gegooid  en de Hr. Sjouke zelf 
gebeld.  Kreeg na twee uur Mej. Zondag in het hotel weer aan de telefoon met de mededeling dat de 
vliegticket naar Amsterdam bij de KLM balie in Madrid gereed lag.  Vertrek zondag 12.15uur vanaf 
Airport Madrid.  Einde gesprek !    Stand nu dus duidelijk 1 – 1. 
Ben in de bar iets gaan drinken en ontmoette daar een paar Iberia mensen.  Vraag me niet hoe 
precies maar het is mij gelukt om mij de volgende morgen om 06.00 uur met een leeg toestel van 
Bilbao naar Madrid mee te nemen.  Prijs: een paar biertjes.  
Ik had nog net genoeg peseta’s om de bar rekening en het hotel te betalen. 
Bij de KLM balie in Madrid heb ik Jopi kunnen bellen om te zeggen hoe laat ik op Schiphol zou staan 
met mijn auto nog steeds op Zestienhoven.  Vanwege mijn verjaardag op die zondag heeft zij  Joop 
Wittmaekers die dit kwam vieren “bereid” gevonden mij eerst van Schilhol op te halen. 
 
Noot:  dit alles gebeurde toen gewoon ‘ even ’ zonder Visa card, mobiele telefoons en terroristen  
            dreigingen.  Ondenkbaar nu anno 2015. 
            Het was wel mijn laatste reis zonder een Visa kaart. 
 

Deel IV 
Er staat een paard op de boot 

 
Op een zekere dag werd ik verzocht naar de kamer van de Heer Conijn te komen. Ha, een 
verhuizinkje dacht ik. Direct bij binnenkomst vroeg hij mij of ik verstand van transporten had.  Ik vond 
het moeilijk om dat van mijzelf te zeggen en vroeg vriendelijk waarmee ik hem kon helpen.  
Hij had twee paarden in Ierland gekocht en die kwamen binnenkort in de Europoort aan.  Of ik wilde 
zorgen dat deze paarden zonder problemen het land binnen konden komen.  
Toen ik vroeg wie het vervoer zou verzorgen werd mij gezegd dat ik alleen voor de papieren moest 
zorgen.  Nou dat was dan duidelijk. Eerlijk gezegd had ik zoiets nog nooit eerder gedaan. 
Dus ben ik mij gaan oriënteren over wat er zoal bij komt kijken. Veterinaire diensten, douane en zelfs 
een bekende stoeterij gebeld. 
Na verloop van tijd werd het mij duidelijk dat er nogal wat papierwerk bij kwam kijken en niet alleen 
bij aankomst in de Europoort maar ook bij het vertrek van de boot in Hull. 
Ik heb alle punten in een instructiebrief opgesteld en deze voor alle zekerheid door betrokken 
instanties laten controleren. 
Netjes de heer  Conijn gevraagd wanneer het uitkwam dat ik even langs kwam om het één en ander 
even door te nemen.  



Toen ik binnenkwam zei hij dat hij weinig tijd had en of ik het kort wilde houden. Ik heb hem toen de 
enveloppe met de twee A4tjes gegeven en gezegd dat als hij nog vragen had hij mij altijd kon bellen. 
Dat telefoontje kwam de volgende morgen.  Waar ik die onzin allemaal vandaan had? 
Zijn vriendin, die het transport verzorgde, deed dit al vele jaren en had nog nooit documenten bij het 
aan boord gaan van een schip behoeven te laten zien.  Ik werd bedankt en hij regelde het wel verder 
met zijn vriendin.  Ik hoefde verder niets meer te zeggen want de haak was al neergelegd. 
Eén ding was zeker: ik wist, voor als het nog ooit eens mocht gebeuren, hoe je een paard moest 
vervoeren en welke documenten daarbij kwamen kijken.  Je bent nooit te oud om te leren. 
Op dat moment was het voor mij einde oefening. 
 
Ongeveer twee weken later, op een zaterdagmorgen rond 07.00 uur gaat de telefoon. De heer  
Conijn of ik direct naar de Europoort wilde komen want er waren problemen met de invoer van de 
paarden. Hij kreeg ze niet mee en ze moesten in quarantaine. Achteraf misschien niet zo slim maar ik 
heb hem gezegd dat hij beter zijn vriendin kon bellen want die deed het al vele jaren en heb toen de 
haak neer gelegd. 
De rest van mijn weekend was aardig verpest. 
Maandag 09.30 uur Mej. Zondag met de boodschap dat ik onmiddellijk bij de Heer F. Smulders moest 
komen.  Die bui had ik het hele weekend al zien aankomen. 
De Heer Smulders vroeg mij of ik enig idee had waarom ik daar stond. Nou dat was natuurlijk wel 
duidelijk. Ik kreeg 5 minuten de tijd om mijn kant van het verhaal te vertellen en kon daarna direct 
weer aan het werk. ’s-Middags rond 16.00 uur werd ik weer bij de Smulders geroepen.  Met loden 
schoenen naar binnen. Hij vroeg mij even plaats te nemen en goed te luisteren. 
De belangrijkste punten kwamen op het volgende neer: 
*ik was ingehuurd om voor de Werf het transport te regelen en daar had hij nog nooit een paard  
  gezien, 
*ik moest mijn frustraties niet op de telefoon afreageren, 
En tot slot: 
*de vriendin van de Heer Conijn had nog nooit een paard naar het continent verscheept, alleen 
   maar tussen Ierland en Engeland. 
Ik kreeg een hand en kon, wat hem betrof, als de bliksem weer aan het normale werk. 
 
Pas heel ver voorbij Mej. Zondag heb ik durven glimlachen. 
 

deel V 
Een boorpijp meer of minder ?? 

 
Alweer op een vrijdagmiddag vlak voor 16.30 uur arriveert er een Franse vrachtwagen met een lading 
boorpijpen voor een boorschip. Deze was van de afbouwsteiger verhaald naar de steiger van 
Staalbouw. De werfbaas bij het schip gebeld om een afspraak te maken om deze boorpijpen direct 
van de vrachtwagen aan boord te laden. Dit zou die avond nog kunnen gebeuren. Alle documenten 
geregeld, de chauffeur in het restaurantje op de hoek bij de brug een hap laten eten en hem verteld 
dat hij in de loop van de avond geroepen zou worden om met zijn auto naar het schip te komen. 
Belt de portier (Hr. Waanders) mij tegen 20.00 uur dat hij van de werfbaas had gehoord dat het die 
avond niets meer zou worden. De chauffeur, pisnijdig, wilde mij spreken. Naar aanleiding van de 
ontvangen toezegging was door zijn chef in Frankrijk alweer een nieuwe laad afspraak gemaakt voor 
zaterdagmorgen in de Amsterdamse haven. 
Ik heb hem beloofd mijn uiterste best te doen en dat hij nog bericht zou krijgen. 
Piet Duyser (wie anders) gebeld.  Of hij die avond nog een klusje kon klaren?  Zoals altijd stond Piet 
direct weer klaar.  Hij naar de werf. Belde me later op dat het onmogelijk was om die vrachtwagen in 
de buurt van het boorschip te lossen.  
In overleg met hem en de werfbaas afgesproken de boorpijpen op een bak te laden en deze zaterdag 
op een tijdstip dat het gelegen kwam langszij het boorschip te leggen om ze aan boord te hijsen. 



Fa. Eerland gebeld en deze had binnen 1,5 uur een bakje met sleepboot onder de kraan van de 
afbouw steiger.  Piet Duyser belde me tegen 23.30 uur dat de klus geklaard was en de chauffeur 
vertrokken.  Met hem afgesproken dat ik zaterdag zou zorgen dat de boorpijpen aan boord kwamen.  
Ik had Piet Esseboom eerder beloofd hem mee te helpen met zijn  (douane) uitklaring van zijn eerste 
boorschip.  Hem nog ‘s-avonds gebeld en gevraagd of hij de volgende dag naar de werf kon komen. 
Dat was geen probleem dus kon ik mooi die zaterdag deze twee klussen combineren. 
Ik ben ’s-morgens redelijk vroeg van huis gegaan en heb eerst op het Hoofdkantoor  een aantal 
fotokopieën gemaakt. 
Tegen 09.00 uur ben ik eens naar de afbouwsteiger gelopen om te kijken hoe het er allemaal bij lag.  
Laag water, dus ik zag het ponton pas liggen toen ik vlak bij de rand van de kade was.  Ik was totaal 
verbaasd want…….er lag maar één boorpijp op en dan nog wel diagonaal over het dek (???) 
Piet gebeld en gevraagd hoeveel pijpen hij aan boord van de bak geladen had.  Totaal 38 stuks (!!!) 
Voorzichtig heb ik hem gezegd dat ik er maar één zag liggen. 
Om een lang verhaal kort te houden, gedurende de nacht zijn er 37 over boord gegleden en lagen 
dus op de bodem van de rivier. 
Fa. Eerland gebeld en gevraagd waar die sleepboot was gebleven. Die had de bak aan de steiger 
vastgemaakt en, tegen de afspraken in, terug naar de haven van Eerland gevaren. Mijn vriend Aad 
van Dijk, directeur van fa. Eerland, gebeld en hem verteld wat er gebeurd was. 
Binnen zéér korte tijd stond er een duik team op de kade kompleet met compressoren en stalen 
helmen. Intussen waren beide “Pieten” ook gearriveerd. Toen we na 2,5 uur het bericht kregen dat 
het bakje direct langszij het boorschip moest komen hadden we 36 pijpen “opgevist” en aan boord 
van de bak gehesen (en…gesjord!!).  We misten er op dat moment dus nog één. 
Onmiddellijk besloten het sleepbootje met bak direct weg te sturen. Ondertussen hebben de duikers 
nog een uurtje verder gezocht maar zonder resultaat. Het was intussen al tegen 14.30 uur en ik heb 
besloten de hele happening af te blazen en met alle betrokkenen een biertje te gaan drinken.  
Kostenverdeling: Fa. Eerland  -  de hele duikoperatie,    

Werf Gusto  -  het biertje. 
Het boorschip is vertrokken met één boorpijp minder ! Ik heb er nooit iemand over gehoord. 
Intussen had Piet Esseboom, ondanks ook zijn biertje, er ontzettend de pest over in dat er van mijn 
hulp nog niets terecht was gekomen. Mijn voorstel om het zondag nog eens te proberen haalde het  
ook niet.  Achteraf is dat ook allemaal weer goed gekomen. 
 

deel  VI 
“Chantage” ?? 

 
Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden bestond mede uit het  “te vrede houden” van de 
Inspecteur Belastingdienst Invoerrechten.  In die tijd bestond er op dat gebied nog totaal geen 
automatisering en kwam alles neer op fysieke controles. Negen van de tien keer liep dat uit op een 
hele boel gekrakeel waarbij altijd rekening  gehouden moest worden met het feit dat de man met de 
(douane) pet altijd aan het langste eind trok. Zonder handtekening en stempel van deze goede man 
mocht het schip niet vertrekken. Tegen de tijd dat het schip opgeleverd moest worden was het 
meestal op alle gebieden een heksenketel.  Maar desondanks werden deze fysieke controles met 
succes uitgevoerd mede dankzij de welwillende medewerking en expertise van baas Lissenberg en 
Ben Berkhout. We kregen het zelfs voor elkaar om een SBM-boei als “varend object” te exporteren 
hetgeen betekende dat, over de inkopen uit derden landen,  geen invoerrechten verschuldigd waren.  
Het  geven en/of ontvangen van een douceurtje was in die tijd niet helemaal ongebruikelijk maar 
tegenover een Inspecteur van de Belastingdienst was dat beslist not done.   
Ik heb via Piet Duyser eens een visje laten uitgooien of hij het meevaren tijdens een proefvaart een 
keer leuk zou vinden.  Niet onmiddellijk maar geruime tijd later liet hij Piet weten wel geïnteresseerd 
te zijn.  Aangezien we niet elke dag een proefvaart hadden en we deze man ook niet dagen lang aan 
boord wilden hebben duurde het een hele tijd voordat zich een geschikte gelegenheid voordeed. 



Eén van de “Free Enterprises” moest voor testen één dag naar zee. Dat was het moment ! Om het 
overzicht te houden wat er zoal aan boord kon gebeuren ben ik zelf meegegaan.  Voor de vorm had 
ik enkele invoerdocumenten meegenomen zodat hij zich altijd kon verantwoorden waarom hij aan 
boord was. Hij vond het prachtig. 
We hebben natuurlijk gegeten en ook wat gedronken. Vraagt deze goede man mij ineens hoe de 
sterke drank aan boord kwam en hoe dat “accijns” technisch afgewikkeld werd. Op dat moment 
werd dit nog niet door mij geregeld en kon ik hem dus ook niet onmiddellijk een bevredigend 
antwoord geven. En nadat ik met Ben Berkhout had gesproken werd het mij duidelijk dat dit ook 
nooit zou kunnen.  
Dit had onze Inspecteur ook snel in de gaten en zei er verder op de werf over geïnformeerd te willen 
worden.  
In de loop van de middag vroeg hij mij of het mogelijk was om de machine kamer te bezichtigen. Ik 
vertelde hem dat dit officieel niet mogelijk was maar dat ik wel een plaats wist waar hij een blik kon 
werpen.  In het gangboord was een deur waarachter zich een plateau met ladders naar beneden 
bevond. Vanaf dat plateau kon je in de machine kamer kijken.  
Wij samen naar die deur. Terwijl ik de knevels eraf doe en de deur open trek staat hij vlak naast mij. 
Een geweldige luchtstroom, ontstaan door de overdruk beneden, blaast zijn pet èn toupetje in één 
vlaag overboord.  Er ontstond voor ons beiden een zeer ongemakkelijke situatie. Ik heb hem, uit het 
zicht voor iedereen, naar een hut gebracht. Om begrijpelijke redenen zat hij er ontzettend mee 
omhoog en wilde niet dat iemand hem zo zag.  Ik vertelde hem dat dit niet gemakkelijk zou zijn want 
hij moest toch een keer van boord.  Ter hoogte van Vlaardingen  heb hem toen beloofd dat ik er alles 
aan zou doen om dit zo discreet mogelijk op te lossen maar dan wel verder geen woord meer over 
accijnzen !! Ver nadat iedereen van boord was is heb ik hem met mijn auto onder aan de loopbrug  
opgehaald en naar zijn auto gebracht. 
Hij heeft zijn woord gehouden. 
 
                                                                                     ___ 


