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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Adrie Bergman (oktober 1999)

een zeemansbenen
Adrie is de middelste
van drie broers, die alle
drie op onze school
hebben gezeten. De

school heeft dus wel een stempel op het
gezin Bergman gedrukt. De oudste
Huib, is na het behalen van het diploma
naar de EMO gegaan. Hij zag een
zeemansloopbaan niet zitten. Adrie
heeft een blauwe maandag gevaren en
de jongste, Leo zat in de eerste AOT
klas en is bij Exxon chemie terechtge-
komen. Adrie verhuisde als 9-jarig
jochie in 1970 met z’n ouders van
Rotterdam naar Den Briel en is een
echte Briellenaar geworden. Na de
lagere school en 2 jaar ULO is hij op de
LTS terechtgekomen. Hij haalde hier het
diploma elektrotechniek en stroomde

m.s. Edda Sprint

door naar de Machinistenschool of wel
de MSVS wat stond voor Middelbare
School Voor Scheepswerktuigkundigen.
Zonder mankeren behaalde hij ook hier
het diploma en wilde toen naar zee. Het
was echter in 1982 niet zo eenvoudig
om een maatschappij te vinden. De tijd
dat die bij de school op de stoep stonden

was al lang voorbij. Gelukkig vond hij
bij het Arbeidsbureau voor de Scheep-
vaart toch nog een plekje bij een be-
voorradings- en surveying maatschappij
die luisterde naar de naam Workship. Zij
had 2 schepen in de bevoorrading in de
noordelijke Noordzee varen en 2
schepen in de surveying van kabels die
op de zeebodem lagen in Australië. Hij
kwam te varen op één van de bevoorra-
dingsschepen, de Edda Sprint. De
andere luisterde naar de naam Edda
Sprite. Het was geen gunstig jaargetijde
om voor het eerst naar zee te gaan.
Het was herfst en hij was een week lang
zeeziek. Daarna heeft hij er echter nooit
meer last van gehad. Na 3/4 jaar
gevaren te hebben verminderde de
maatschappij haar activiteiten op de
Noordzee en stond hij op straat.

Aan de wal
Door bemiddeling
van oud-leraar en
jongste lid van onze
club, dhr. J.Selier,
kon hij terecht bij
wat toen nog de ICI
was. Echter na twee
maanden kreeg hij
een oproep voor
militaire dienst. Hij
werd ingedeeld bij
de luchtmacht,
afdeling vliegtuig-
onderhoud. Tijdens
de opleiding werd

hij gebeld door Workship of hij naar
Australië wilde. Nou dat wilde hij maar
wat graag, maar ze lieten hem bij de
luchtmacht niet meer gaan. Na zijn
opleiding heeft hij niet veel aan vlieg-
tuigen gesleuteld, want ze maakten hem
barkeeper. Na de diensttijd kon hij weer
terug naar de ICI.  Rondom de overname
van dit bedrijf heeft hij wel een vervelen-
de tijd gehad en heeft overwogen om

G
weer te gaan varen. Maar, uiteindelijk is
hij toch bij Targor, want zo heet dat
bedrijf nu, gebleven en heeft daar geen
spijt van. Natuurlijk had hij niet genoeg
aan het diploma wat hij op onze school
had gehaald en heeft nog diverse cur-
sussen gevolgd. Hij haalde en passant
ook een diploma milieukunde en het
MTS diploma procestechniek. Dat was
wel aanpoten. Een dag in de week
onderwijs en een avond naar cursus en
dat twee jaar lang. Daarnaast natuurlijk
gewoon werken. Het was een echte
stampcursus voor mensen die al in de
procesindustrie werken. Hij is daarmee
wel in het bezit gekomen van twee
verschillende MTS diploma’s, waarvan
de basis op de machinistenschool lag.
Hij is nu gesetteld en het is nu huisje,
boompje, beestje zoals hij zelf zegt en is
daar tevreden mee. Wel is het ook nog
een hobbyist, want een deel van de
meubelen in huis, heeft hij zelf
gemaakt. Zijn grootste hobby is echter
reizen. Alle landen in Europa heeft hij
bezocht en hij heeft drie reizen door
Australië gemaakt. Vorig jaar is hij
getrouwd met Aafke Hordijk en die
heeft ook al eens een jaar door Australië
getrokken. Het is dus niet vreemd dat ze
volgend jaar samen een reis door
Australië gepland hebben. Dit jaar heb-
ben ze op Malta diverse duikbrevetten
gehaald en hierdoor hopen ze het Grand
Barrier Rif te kunnen ontdekken. Adrie
is geen lid van onze club en ik vroeg
hem waarom niet. Hij wist wel van het
bestaan van de club, maar had er nooit
iets van vernomen, zelfs geen uitnodi-
ging en ook z’n twee broers hadden
geen uitnodiging ontvangen. Oorzaak?
Hun adressen waren niet bekend. Dat
weten we nu wel en de volgende reünie
krijgen ze zeker een uitnodiging.
Adrie bedankt.

Koninginnedag

Op blz. 16 staat het verhaal wat bij
deze foto hoort.

Van v.l.n.r.:
Jan Maarleveld, Hadde Verhoeff,
Teun v/d Berg, Bram Stolk, Piet Fopma
en Arie Andeweg.




