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In gesprek met:
Wout Krispijn in gesprek met Hadde Verhoeff (juni 2001)

igenlijk lag het helemaal
niet in de bedoeling om
een ‘in gesprek met...’
met Hadde te hebben,
want Hadde heeft altijd

wel een kandidaat op het oog met een
interessant levensverhaal. Maar met
zo’n mooie en verdiende Koninklijke
onderscheiding (uitreiking maart 2001)
kunnen we niet om Hadde heen, want,
ook hij heeft heel wat te vertellen van-
uit zijn carrière als scheepswerktuig-
kundige en vooral wat hij daarna heeft
gedaan.

Hadde Verhoeff, wie kent hem niet
Op de machinisten school in Den Briel
zat Hadde een jaar voor mij op de twee-
jarige cursus VD (Voorlopig Diploma).
Hele mannen waren die tweedejaars,
als jezelf eerstejaars was. Technisch
tekenen kregen van de heer Belgraver
als leraar en dan stonden beide jaar -
gangen tegelijkertijd in een lokaal, dus
die mannen van het tweede jaar leerden
je daar wel een beetje kennen. Hadde
werd geboren in Dordrecht uit Brielse
ouders. Zijn vader was na het behalen
van het diploma VD aan dezelfde
machinistenschool in Brielle in 1927,
gaan varen. Nu lagen schepen in die
tijd niet zolang binnen, hooguit 2 dagen
tussen een grote reis van 6 maanden en
dan een kustreis van 3 weken. Om daar
nu ook nog eens tijd van te verspelen
omdat het laatste RTM-trammetje om
21.00 uur uit Rotterdam vertrok, zijn zij
in Dordrecht gaan wonen, dat was beter
bereikbaar. In 1955 werd verhuisd naar
IJmuiden. Vader had in 1939, met de
mobilisatie, de zee vaarwel gezegd en
was bij de brandweer terechtgekomen.

In 1954 werd hij brandmeester in
IJmuiden-Velsen. Als klein ventje heeft
Hadde altijd al gezegd dat hij machinist
wilde worden en dus ook wilde gaan
varen. Die wens werd in die haven-
plaats met zijn schepen alleen maar
versterkt. Het moet voor mijn moeder
wel eens vervelend zijn geweest, want
er werd thuis tussen vader en 3 zoons
alleen maar over schepen gesproken.
Uit onze woonkamer zagen we de
masten van schepen gaan die naar de
sluis voeren. Meestal konden we aan
die masten al zien welk schip het was.

Foutje, bedankt
Na het behalen van het Mulo diploma
in 1957 ging hij overdag naar de MM
cursus, die zou 1 jaar duren en ‘s avonds
naar de VD cursus en die zou 2 jaar
duren. Hij zou dan nog een jaar kunnen
werken en daarmee ook de werktijd
voor het Voorlopig Diploma er ook op
hebben zitten. Het tempo van de VD
cursus was erg laag. Toen hij dan ook
aan de leraar vroeg hoe we in twee jaar
door alle leerstof moesten komen,
vertelde hij dat de cursus drie jaar
duurde. De directeur van de school had
een foutje gemaakt in zijn voorlichting.
Hadde bedankte gelijk voor die opleiding
en kon zich toen gelukkig nog aansluiten
bij de VD opleiding in Brielle. Hij
kwam daar half februari en moest nog
heel hard aanpoten om over te gaan naar
het 2e jaar. Hij slaagde voor het staats-
examen, maar omdat de avondschooltijd
niet meetelde, moest hij nog drie
maanden aan de wal werken voor hij
zijn diploma kreeg en naar zee mocht,
aldus een beslissing die hij te horen
kreeg van de welbekende voorzitter van

de toenmalige examencommissie, de
heer U. Hempenius. Hadde solliciteerde
bij een Amsterdamse rederij en dat ging
wel wat anders dan tegenwoordig. Je
ging zonder afspraak naar een rederij en
je bood je aan. Hij op weg naar de
Hollandse Lloyd en tegen de busschauf-
feur van lijn P gezegd dat hij er bij het
kantoor van de Hollandse Lloyd uit
moest.

Weer een foutje
Toen ze daar al lang voorbij waren, zei
de chauffeur dat hij hem was vergeten.
Het eindpunt van de bus bleek nu
precies voor de poort van de
Stoomvaart Maatschappij Nederland
(SMN). Dus dan hier maar naar binnen.
Een uur later was hij leerling wtk. bij
deze maatschappij. Vanaf 28 maart kon
hij naar zee aan boord van het m.s.
Nederwaal, net terug van haar eerste
reis en nog maar vier maanden oud.
Mijn broers hoopten op een T-boot,
voor de oorlog de Rolls Royce van de
oceaan genoemd, maar nu enorme
werkschepen. Er zaten op dat moment
drie van die schepen in de buurt van
Amsterdam, maar Hadde had geluk,
geen T-boot maar de Nederwaal.
Zijn eerste reis was naar Indonesië en
dat vond hij ook een geluk. Vijf grote
reizen heeft hij aan boord van de
Nederwaal gemaakt. Het laatste schip
waar Hadde op voer bij de SMN was de
Celebes. Hij vond dat een echt werkpak-
huis met een 8-cilinder dubbelwerken-
de Stork. Hij heeft daar op gevaren van
oktober 1963 tot februari 1966.
Hij behoorde tot het inventaris van het
schip vond hij. Er moest steenhard wor-
den gewerkt en dat schept een band.
Uit die periode hij heeft nog steeds
vrienden over gehouden.

Op zee dicht bij huis
In maart 1966 trad Hadde in dienst van
de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst,
kortweg de NRS. Hij was nog nooit
zeeziek geweest, maar toen hij voor de
eerste keer met de Vikingbank en met
slecht weer naar zee ging, wist hij ook
hoe het voelt om zeeziek te zijn. Bij de
NRS liep hij één week op één week af
en dat beviel hem beter dan die lange
reizen van vijf maanden. In 1964
trouwde Hadde met Lenie Pheiffer, een
meisje uit Den Briel en die trok hem
toch harder dan de koopvaardij. Tot
1993 is Hadde in dienst gebleven bij de
sleepdienst. Bij een reorganisatieronde
kon hij toen op grond van zijn leeftijd
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stoppen. Door het week op week af sys-
teem bij de NRS had hij veel vrije tijd.

Veel vrije tijd
En die vrije tijd heeft hij gestoken in
verenigingswerk. Zo heeft hij zich
enorm ingespannen voor het zaterdag-
voetbal in Den Briel. Toen hij nog op
de machinistenschool zat, voetbalde
Hadde in het 1e elftal van de zaterdag
van Rockanje.

Reünie organiseren
In 1978 kreeg hij het in zijn hoofd om
eens een reünie van de machinisten-
school te organiseren. Eerst polste hij
een paar oud-leerlingen o.a. Jan van
Buren, Arie Oprel en Ard van
Adrichem. Die hadden wel ideeën om
met Hadde mee te helpen met de
organisatie. Na een gesprek op school
met de toenmalige directeur, de heer
Van Brug, zag deze het ook wel zitten
en na nog een gesprek kwamen de
heren J. Torreman en J. v/d Blom de
organisatie versterken.

Vereniging Maarten Tromp
Iedereen die in 1979 op die reünie is
geweest weet wat een enorm feest dit is
geworden. De school bestond in 1980,
60 jaar en dus werd er weer een reünie
georganiseerd. Men had tenslotte nu
alle namen en adressen. De tweede
reünie werd minder druk bezocht dan
de eerste, maar wel is uit deze reünie
de Vereniging Maarten Tromp ontstaan.

Sportclub Voorne
In 1984 begon Hadde met medewerking
van enkele mensen om hem heen met
het opstarten van een atletiekvereniging
binnen Sportclub Voorne. In 1985 werd
dit een feit. Deze Vereniging staat nu
op eigen benen en heeft bijna 400
leden. Voor al het werk wat hij in die
vereniging heeft gedaan, werd hij in
1996 tot erelid benoemd.

Gids van Den Briel
Zodra Hadde in 1993 gestopt was met
werken, stond de Gidsengroep van de
stad Den Briel op de stoep met de vraag
of hij zin had om in Den Briel te

‘gidsen’. Op de vraag of hij iets van
Den Briel wist, antwoordde hij
bevestigend. Pas later bleek dat hij
amper iets van de geschiedenis van
Den Briel wist. Hij heeft veel gelezen
en geleerd en vier maanden met ande-
ren meegelopen, maar sinds de zomer
van 1993 is hij echt gids in ‘ons Brieltje’.
In de kerk en in het museum geeft hij
ook regelmatig rondleidingen. Toen hij
in 1979 bezig was met de organisatie
van de tweede reünie, vroeg de heer
Jan v/d Blom aan Hadde of hij niet wat
technische klusjes in de “Merula
Stichting” wilde doen. Tot dan werden
deze klusjes door de oud-smeedleraar
van de machinistenschool, de heer
Bearda, gedaan. De heer Bearda was
ernstig ziek geworden. Hadde stemde
toe. Van het één kwam het ander en zo
zat hij al snel met de bouwtekeningen
op tafel. In 1990 werd hij benoemd tot
regent van de Stichting “Het Merula
Weeshuis” en heeft in het bestuur het
woningbezit in de portefeuille.

Benoemd tot President-Regent
Vanaf 1988 deed hij hetzelfde werk bij
de Stichting “ ‘t Vrouwenhofje” en in
1997 werd Hadde ook hier benoemd tot
Regent. Sinds 1999 is hij zelfs Presi-
dent-Regent  van deze Stichting. Hadde
is van mening dat hij zijn vrije tijd
redelijk heeft ingevuld en ik ben er van

overtuigd dat de lezers van dit stukje dat
volledig zullen beamen.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Tot zijn eigen verwondering resulteerde
dit op 27 april jl. tot zijn benoeming tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een
verdiende onderscheiding, waar hij zich
zeer vereerd mee voelt. Hadde is nu 62
jaar en hoopt nog veel te betekenen
voor mensen en voor zijn club. In 1987
is ook zijn zoon naar de machinisten-
school gegaan. Intussen was de twee-
jarige cursus een driejarige geworden.
Hij heeft in 1990 examen gedaan, maar
moest één vak over doen. In onze tijd
kon dat na een paar maanden (soms
weken) later, maar bij hem kon dat pas
één jaar later. Hij slaagde toen wel en
haalde er gelijk een stuurmansdiploma
bij. Geen Marof, maar wel twee aparte
diploma’s. Tot slot is leuk om te
vermelden dat drie generaties Verhoeff
hun diploma behaalden in respectieve-
lijk 1927, 1959 en 1991 aan de
machinistenschool of  School voor
Scheepswerktuigkundigen te Brielle.
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Enkele anekdotes

Waar blijft m’n boterletter

Het was de gewoonte dat op Sint
Nicolaasdag en dus ook Maskerade-dag
de scholen ‘s middags vrij waren. De
machinistenopleiding echter niet. Dat
was dus te gek. Er werd vrij genomen.
Bij dhr. van Dijk werd een boterletter
bezorgd als troost dat hij geen les kon

geven. De volgende morgen werden er
niet veel woorden aan vuil gemaakt. Er
werd medegedeeld dat de lessen de eerst
volgende zaterdag ingehaald moesten
worden, iets wat het hardst aan kwam
bij de jongens die met de brommer van
Flakkee moesten komen. Toen we het
jaar daarop op 5 december weer les
hadden van dhr van Dijk vroeg hij aan
het eind van de les, op z’n Haags :
“Waar blijft g.v.d. m’n boterletter “.

Over waardering gesproken

Op de eerste reünie stonden een aantal
oud-leerlingen met dhr. Torreman te
praten. Na verloop van het gesprek zei
Arie Andeweg op z’n Beierlands : “Ik
heb veul van U geleerd, maar U was
knâp lâstig “.
Algehele hilariteit.




