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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Henk Jan Steenbergen (januari 1999)

enk Jan Steenbergen is
een zoon van Gerrit
Steenbergen en de broer
van Koos Steenbergen.
Een vader en twee zoons,

die op onze school hun eerste zeevaart-
diploma gehaald hebben.

Echte Briellenaren
De Steenbergens zijn een oud Briels
geslacht en wonen al meer dan een eeuw
aan de Brielse Haven. Henk Jan werkt nu
zelfs aan die haven. Vader Gerrit heeft
van 1949 tot 1965 bij Van Ommeren
gevaren. De laatste jaren als Hwtk. Toen
hij aan de wal kwam is hij bij ICl gaan
werken. Broer Koos is geslaagd in 1973
en heeft al z’n diploma’s gehaald. Hij
voer bij de Nedloyd en de promotie
stokte bij 3e wtk.

In de reddingsboten
Na 18 jaar had hij het wel bekeken en
stapte over naar een walbaan. Hij kwam
terecht bij de firma Verhoef in Aalsmeer.
Wie gevaren heeft is die naam vast wel
eens tegen gekomen op een valreep. Het
grootste product, dat ze leveren is echter
de vrijeval reddingboot. Die dingen, die
met de steven vooruit in zee duiken.
Henk Jan heeft nooit gevaren. Waarom
niet? Wel, hij had de tijd tegen en kon bij
geen enkele maatschappij een stageplaats
vinden. Hij had er echter het laatste
cursusjaar al rekening mee gehouden en
had samen met klasgenoot Arjen
Varekamp een zwaarder pakket wis- en
natuurkunde genomen. Ze togen samen
naar de HTS in Rotterdam en kozen in
eerste instantie werktuigbouw als studie-
richting. Na een jaar kwam daar Energie-
kunde bij. Echter, na nog een jaar stopte
de HTS met deze studierichting en heel
de klas + de docent verhuisden naar
Dordrecht. Daar werd na 4 jaar het
diploma behaald. De stagetijd werd
doorgebracht bij Shell Pernis en GTI
Capelle ad IJssel. Met zijn diploma op
zak vond hij werk bij Flexibox in
Vlaardingen, een bedrijf waar koppelin-
gen en mechanical seals worden
ontworpen en gemaakt. Hij kwam terecht
op de afdeling mechanical seals en
ontwierp, tekende en construeerde. Het
ging dan niet om alledaagse seals, maar
om zeer specifieke toepassingen. Zo
leverde zij seals voor de chemische- en
olie-industrie, ook daar waar het
handelde om zeer agressieve producten
als bijvoorbeeld H.F. (waterstof
fluoriden). De seals werden dan van
speciale materialen vervaardigd.

Barkeeper in Café DIXIE
In de week werd hard gewerkt bij
Flexibox en na verloop van tijd nam hij
er in ‘t weekend een baantje bij als
barkeeper bij Café DIXIE. Hij had net
een huis gekocht aan ‘t Maerlandt (het
huis van de ouders van Henk en Frans
Alebregtse, beiden ook oud-leerling
van onze school) en kon voor de ver-
bouwing best wat extra geld gebruiken.
Hij werd er echter door de directie van
Flexibox op aangesproken.
In zijn contract stond, dat hij maar 1
baas mocht hebben en hij moest dus
stoppen met tappen. De arbeidsfeer

Café DIXIE aan de haven van Brielle

was bedorven en na verloop van tijd
heeft hij ontslag genomen, met de
bedoeling in de zomermaanden bij
DIXIE te werken en daarna weer een
technische functie te zoeken. Hem
werd echter een vaste aanstelling aan-
geboden en na lang wikken en wegen
is hij erop ingegaan, op voorwaarde,
dat als de zaak te koop kwam, hij de
eerste rechten zou hebben. Van dat
recht heeft hij al na een kleine 3 jaar
gebruik kunnen maken. Een man met
een machinistendiploma en HTS
werktuigbouw en energiekunde is
uitbater van Café DIXIE geworden en
heeft het daarmee uitstekend naar zijn
zin. Hij heeft altijd al de ambitie gehad
voor zichzelf te beginnen, maar heeft
nooit kunnen bevroeden, dat het niet in
de techniek zou zijn.
Veel oud-leerlingen hadden vroeger de
loop van school naar DIXIE. Dat is nu
niet meer zo, omdat de school in een
andere wijk ligt. Mocht je echter, als je
niet in Den Briel woont maar hier op
bezoek bent, trek in een pilsje hebben,
Henk Jan zal ‘t graag voor je tappen.
Dat geldt trouwens ook voor degenen,
die wel in Den Briel wonen.

H Afscheid dhr. Moens

Wist u dat er eind jaren 60 en begin
jaren 70 er een schoolkrant bestond ?
Ja zeker: met de naam “Rijnmondiale”.
De redactie van de reünie heeft de hand
kunnen leggen op het afscheidsfeest-
nummer van 12 april 1973.
Het schijnt een hele week feest op de
school te zijn geweest met als hoogte-
punt het afscheid van dhr. Moens.

Enkele citaten uit de schoolkrant:

Donderdagmiddag 14.45 uur.
De heer en mevrouw Moens arriveren
voorgereden door de heer Elmers.
14.50 uur. De heer Elshof, voorzitter
van de vereniging voor beroepsonder-
wijs voor Rijnmomd Zuidwest opent de
lange rij van sprekers. Hij kwalificeert
hem als de “bouwpastoor” van “zijn”
school. Later spreekt hij zelfs van de
school van de familie Moens, vanwege
het feit dat mevrouw Moens het altijd
over “onze” school heeft. Hij memo-
reert dat de school gedurende de 22 jaar
van zijn directeurschap 3 maal zo groot
is geworden. Namens de vereniging
biedt de heer Elshof een horloge aan.

Donderdagmiddag 15.15 uur.
De heer Torreman spreekt namens het
personeel. Hij bestrijdt het “pastoor-
zijn” omdat hij de heer Moens liever de
“bouwende directeur” wil noemen. De
samenwerking wordt door hem
kernachtig getypeerd: “Ik ben blij dat ik
afscheid mag nemen van een mens en
niet van een schaap met vijf poten”. De
heer Torreman bedankt hem voor de
prettige omgang en overhandigt de heer
Moens een fototoestel.

Donderdagmiddag 16.00 uur.
De redactie begint met het copiëren van
deze laatste pagina van deze speciale
aflevering van de “Rijnmondiale”. Het
was een enorme klus, die wij op tijd
konden volbrengen, dankzij de inzet
van velen. Bij het verlaten van de feest-
lijkheden kreeg een ieder de extra editie
van de “Rijnmondiale” mee naar huis.




