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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Wienes Tol (juni 2004)

ienes werd geboren in
Melissant op 12 novem-
ber 1927 en dat was geen
kleinigheid heeft zijn
moeder mij vroeger wel

eens verteld. Hij woog bij zijn geboorte
nl. 14 pond. Hij is dus heel groot
geboren en dat is hij nog steeds. Z’n
vader werkte bij de Provinciale

Waterstaat en werd in 1932 naar
Abbenbroek overgeplaatst. Het gezin
verhuisde dus naar Voorne en Wienes
woont nog steeds met vrouw Jannie in
Abbenbroek. Het gezin bestond uit 6
kinderen en z’n broer Cor is nog een
aantal jaren voorzitter van onze vereni-
ging geweest. Na de lagere school is hij
naar de ambachtsschool in Den Briel
gegaan en deed vervolgens de
machinistenschool. Hij slaagde in 1945
op 17-jarige leeftijd voor z’n diploma.

Eerst ervaring op doen
Hij moest nog een jaar aan de wal
werken en deed dit een half jaar bij
machinefabriek Van Pelt in
Abbenbroek en een half jaar in de
werkplaatsen van de Rotterdamse
Lloyd. Bij Van Pelt heeft hij veel
geleerd. Het werk was er heel variabel.
Hij smeedde er schrepels, maar draaide
er ook lagerpotten. Het eerste schip
waar hij bij de Lloyd op kwam te
werken was de Indrapoera. Hij
verdiende er fl. 16,= in de week.
Toen z’n verplichte werktijd aan de wal
er op zat, ging hij naar zee met het
m.s. Weltevreden. Het schip had als
troepenschip gediend en de ruimen
waren als logies ingedeeld.

Naar de States
Er kwam 1.000 man aan boord, die
allemaal naar de States gebracht
werden om de verbouw of afbouw van
de C-3 schepen te begeleiden. Ondanks

dat hij gemonsterd was en in de
wachten meedraaide, was ook hij
bestemd om naar deze afbouw te gaan.
Hij kwam terecht op de Zeeland en
heeft daar een half jaar gewerkt,
alvorens met het schip naar zee te
vertrekken. Tijdens de bouwperiode zat
hij bij een particulier in de kost. Dat
kostte veel minder dan het daggeld dat

hij kreeg en hij hield er
een lekker centje aan
over. Al met al heeft hij
daar een mooie tijd
gehad. Hij voer nog op
meerdere schepen van
de Lloyd, meestal in de
buitenlijnen. Zo kwam
hij op de Samarinda,
Overijssel, Kota Inten,
Willem Ruys en Kota
Agoeng. Op dit laatste
schip werd hij 2e wtk.,
nadat hij in 1 jaar tijd
z’n volledige B gehaald
had. In 1955 verhuisde

hij naar de Technische Dienst. Hij heeft
veel dokbeurten gedaan in Rotterdam,
Amsterdam en Hamburg en de bedoe-
ling was dat hij assistent baas werk-
plaatsen en buitendienst zou worden.
Dit ging echter niet door, omdat de
eigen werkplaatsen werden opgeheven.

In loon achteruit, dat nooit
Hij kreeg via dhr. Ruys een baan
aangeboden bij de Provinciale
Waterstaat. Hij zou daar in loon achter-
uitgaan van fl. 1.200,= naar fl. 400,=
per maand. Daar was dus geen denken
aan. Hij solliciteerde er op los, maar
kon niets naar z’n zin vinden.
Uiteindelijk is hij in dienst getreden bij

W
z’n schoonvader, die een loonbedrijf en
verkoop en onderhoud van tractoren en
melkmachines had. Hij heeft hier 6 jaar
gewerkt. Het loonwerken nam echter
snel af door de industrialisatie van
Rozenburg, waardoor veel landerijen
verdwenen. Men moest over een andere
boeg, maar door verschil van inzicht
begon de samenwerking te stagneren.
Hij besloot om ander werk te zoeken.
Een vriend was bedrijfsleider bij het
droogdok (RDM) en die wist een plaats
bij de scheepswerf  Waterweg. Na de
boel daar bekeken te hebben nam hij
het aanbod niet aan.

Wachtchef  bij ICI
Hij solliciteerde bij de ICI, één van de
fabrieken die op de grond was gekomen
waar hij met het loonbedrijf gewerkt
had. Hij werd aangenomen als wacht-
chef en ging voor een opleiding naar
Engeland. Het eerste jaar liep hij
continue, maar kwam bij de bouw van
het ketelhuis in de dagdienst. In 1965
ging hij voor toezicht naar de nylon-
fabriek. Vervolgens werd hij assistent-
plantmanager bij de polyethyleen
fabriek. Hij heeft hier een heel fijne tijd
gehad. In 1971 werd hij plantmanager
op de diakonfabriek. In 1979 vertrok hij
van de diakonfabriek.
Hij kreeg de bewakingsdienst, brand-
weer, waterzuivering en het ketelhuis
onder z’n hoede en heeft dit tot aan z’n
pensionering gedaan. Hij was toen 59
jaar en geniet hier dus al 17 jaar van.
Wienes, bedankt voor dit gesprek en
geniet nog maar een tijd van je
pensioen.
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