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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Eric van den Berg (september 1996)

ijn vorige gesprek was
met Wim Torreman die
slaagde in het midden
van de twintiger jaren.
Dit gesprek is met Eric

van den Berg en hij slaagde 50 jaar later
in het midden van de zeventiger
jaren.Om precies te zijn 24 maart 1976
en dat was acht maanden na het beha-
len van het schooldiploma. Eric zat in
de laatste lichting die nog twee jaar over
de cursus kon doen. Daarna werd het
een driejarige cursus. Als voorop-
leiding had hij LTS en hij vond het toen
hard studeren. Lange schooldagen en
veel tijd besteden aan je huiswerk. Er
was weinig tijd voor andere dingen.
Hierdoor was de binding met z’n
klasgenoten niet zo groot iets wat ik ook
wel eens eerder uit de mond van zijn
oud-klasgenoot Jos Enthoven gehoord
had. Hij dacht zich te herinneren dat er
een man of 12 in zijn klas zaten, maar
toen hij ‘s middags na dit gesprek de
klassenfoto kwam brengen stonden daar
17 wtk.’s  in spé op en dat waren ze nog
niet allemaal. Hoe is het Eric van den
Berg tot nu toe in zijn werkende leven
vergaan? Hij begon als leerling wtk. en
is nu directeur van een eigen bedrijf.
Hoe dat precies verliep volgt nu.

Varen op Zuid Amerika, ‘t einde
Na het behalen van zijn diploma
solliciteerde hij bij Van Uden. Die
maatschappij voer op Zuid-Amerika en
dat was volgens de verhalen van zijn
natuur- en werktuigkundeleraar Van
Dijk de mooiste plek op aarde. Zij die
les hebben gehad van Van Dijk herin-
neren zich vast nog wel de prachtige
verhalen over Rio met zijn rollende R.
Over de “kerken en musea” die bezocht
werden en waar je altijd veel geld voor
veel lol kwijt was. Eric’s eerste schip
werd de Thameshaven. Aan boord trof
hij nog twee oud-leerlingen van de
school namelijk Anne van der Tol en
zijn klasgenoot Kees Teuben. De eerste
voer als 3e wtk. en de tweede was net
als Eric gemonsterd als leerling-wtk.
Alles liep uitstekend tot het moment
waarop Eric er wat van zei dat de
eerste stuurman altijd dronken op de
brug stond. Eric vond dat dat niet kon.
Als je zo’n verantwoordelijke functie
aan boord hebt en het welzijn van schip
en bemanning aan jou toevertrouwd is,
dan hoor je die verantwoordelijkheid te
nemen. Natuurlijk had Eric gelijk, maar
dat gelijk werd hem niet in dank afge-
nomen, immers een leerling mag dat

niet zeggen! Toen hij weer in Rotterdam
aankwam, werd hij van de Thameshaven
overgeplaatst op de Eemhaven.

Het mooiste schip
Volgens velen die bij Van Uden gevaren
hebben het mooiste schip van die
maatschappij in die tijd.
De Eemhaven mat 9.897 ton en werd
voortgestuwd door een Stork motor van
7500 pk die het schip een dienstsnel-
heid gaf van 16 mijl.

Einde vaarcariërre
De trend was echter gezet en het zou
Eric’s laatste reis worden. Maar wat
nu? Hij was er de man niet naar om een
baan te nemen waarin alles voorspel-
baar was. Hij liet zich inschrijven bij
het arbeidsbureau en bij een uitzendbu
reau. Al snel kwam er van het arbeids-
bureau een reactie. Hij kon naar een
coaster die in Dakar lag, maar hij kon
er zijn takenboek niet op bijhouden. Hij
ging dus niet en besloot het varen er
definitief aan te geven. Intussen was hij
via het uitzendbureau op de Nylon-
fabriek van de ICI terechtgekomen.
Daar kon hij echter niet blijven, want
hij was nog geen 27 en dus nog dienst-
plichtig. Nu waren er drie manieren om
onder de dienstplicht uit te komen:
Je kon beroepsmilitair worden (dat
verdiende beter dan dienstplichtige) of
bij de politie of brandweer gaan. Alle
drie werkkringen waarvan je ‘s morgens
niet wist wat er die dag stond te gebeu-
ren en dat trok hem wel. Hij solliciteer-
de bij de politie, maar bleek te jong te
zijn om de opleiding te mogen volgen.

Van officier naar matroos !
Toch wilde men hem daar wel hebben
en bood hem een baan aan als matroos

op een scheepje van de rivierpolitie.
Kunt u het zich voorstellen: van leerling
Wtk. en officier in spé naar matroos?
Maar volgens Eric niet zonder

vooruitzichten, want anders was hij er
nooit aan begonnen. Na een half jaar
was hij oud genoeg (18) en werd
toegelaten tot de politieopleiding. Na
een jaar hard blokken werd de cursus
afgerond en kwam hij op eigen verzoek
op bureau Slinge terecht. Dit bureau
was vanuit Den Briel makkelijk te
bereiken. Later werd hij overgeplaatst
naar bureau Hoogvliet en het eiland
Rozenburg tot en met de Maasvlakte.
Alleen het dorp Rozenburg viel er
buiten. De burgertaken hadden niet zijn
voorkeur. Dat hadden wel de taken bij
bedrijven, vooral als het dan afval-
stoffen en dus het milieu betrof. Hij
heeft twaalf jaar bij de politie gezeten
en was opgeklommen tot hoofdagent.
Vooruitzichten om door te groeien
waren er toen niet meer en hij besloot,
ook vanwege de hogere salariëring, een
overstap naar het bedrijfsleven te
maken. Een turbulente tijd was
aangebroken. Hij solliciteerde bij Coral
Industry in Spijkenisse, een bedrijf in
afvalverwerking en werd aangenomen
als projectleider. Na 9 maanden Coral
werd hij gevraagd door Tank Cleaning
Rotterdam. Het was niet moeilijk voor
hem om dat aanbod aan te nemen, want
hij zag dat de zaken bij Coral niet goed
gingen. Hij was het echter niet eens met
de werkwijze bij TCR en ook hield
Langenberg zich niet aan de afspraken
waarop hij aangenomen was. Omdat bij
Eric RECHT ook RECHT is en niet een
klein beetje krom, besloot hij om niet
bij TCR te blijven.
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Een andere baan
Na 31 maanden TCR solliciteerde hij bij
het Rotterdams Zandstraal- en Schilders-
bedrijf. Dit bedrijf deed ook aan
onderhoud aan schepen bij de werf  “De
Schelde” en zo was hij voor even weer
terug bij de scheepvaart. Zijn eerste
grote klus was echter achter het hek bij
Esso en dat beviel niet zo erg.
Vervolgens ging hij naar “De Schelde”.
Men had echter een heel slechte calcul-
atie moeten maken voor onderhoud op
een Kroatisch schip en er moest bij deze
klus flink geld bij. Ook op het werk op
een schip bij de IJsselwerf werd met
flink verlies gewerkt. Wat echter erger
voor hem was, ook hier hield men zich
niet aan de afspraken en dus vertrok hij
weer. Hij ging in op de uitnodiging van

Willich Giesel, een bedrijf uit
Spijkenisse dat gespecialiseerd was in
isolatiewerk en asbestverwijdering.
Ook hier werd hij projectleider. Weer
acht maanden later werd hij gevraagd
om deel te nemen in ‘een keten van
milieuadviesbureaus’ onder de naam
“Afvalwinkel”. Hij heeft dit een jaar
gedaan en stapte toen uit de groep en
weer was de oorzaak dat men afspraken
niet nakwam. Op 1 juli 1994 is hij een
eigen milieuadviesbureau gestart onder
de naam Ecopartners. Deze naam is
gekozen omdat mensen milieu wel
belangrijk vinden, maar financiën nog
belangrijker. Zijn werk is dus zowel
ECOlogisch als ECOnomisch en de
partners zijn allen mensen waarmee hij
werkt, dus ook de opdrachtgevers.

Streven is een hoog ecologisch
rendement tegen lage kosten te behalen.
Zijn voornaamste doelgroepen zijn
afval- en reststoffen. Hier is zeer snel
rendement te verdienen. Zo was hij met
een aantal collega’s betrokken bij het
opzetten van milieuterugbrengstations
in supermarkten. Dit was een groot
succes en zij kregen er een aantal
prijzen voor, waaronder de milieuprijs
van de gemeente Schiedam en een
nationale milieuprijs. Ik had dit gesprek
met Eric op zijn kantoor op het
Scharloo nr. 1. Hij bruist van energie en
wil nog veel tot stand brengen.
Eric, bedankt voor je tijd en veel succes
in de toekomst.
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