
Piet van der Klei (72) is een van de oudste havenmeesters 
 

‘Passen en meten in de haven’ 
 

 
 

Piet van  der Klei maakt verbinding met een schipper die de Beverwijkse haven bezoekt 
 
Minister Donner kan trots zijn op Piet van der Klei, want de 72-jarige doet precies wat 
Donner graag wil: hij werkt nog steeds, ook al is hij de 65 reeds lang gepasseerd. Als 
plaatsvervangend havenmeester van Beverwijk zorgt hij er in de maand augustus onder 
meer voor dat alle schepen keurig op hun plek komen te liggen in gemeentelijke haven De 
Pijp. 
“Nu is het nog rustig, maar van oktober tot maart is De Pijp aardappelhaven en dan wordt het 
passen en meten met de schepen. Dan liggen ze kont aan kont, kun je wel zeggen. Heel 
veel vervoer van aardappels heeft plaats vanuit deze haven. Met name ook veel 
pootaardappels. Die gaan in van die grote koelschepen van wel 140 meter lang, de hele 
wereld over. De Nederlandse aardappel is gewild. En ik heb gehoord dat de oogsten goed 
zijn”, vertelt Van der Klei. 
De havendienst van Beverwijk bestaat uit twee personen: Bert Visser, die met vakantie is en 
Piet van der Klei. Samen doen de Beverwijk en ook de voormalige NAM-kade, waar nu 
industrieterrein De Grote Hout verrijst. Want Velsen heeft geen gemeentelijke havendienst. 
“We voelen elkaar goed aan. Ik ben plaatsvervanger van Bert, want hij moet ook wel eens 
vrij kunnen hebben, en in de aardappeltijd werk ik halve dagen omdat het dan behoorlijk druk 
is”. 
De marifoon, kanaal 71 voor De Pijp, gaat over en de kapitein van de politieboot meldt zich. 
Die komt controleren in de haven, waar net een Iers schip van rederij Arklow kunstmest aan 
het inladen is. 
De regen is zo nu en dan spelbreker. Kunstmest kan ontbranden bij vocht. “De kapitein weet 
dat en ik hoef niet in te grijpen, maar ik let natuurlijk wel op. Het gaat er verder gemoedelijk 
aan toe in de haven, als havenmeester moet je niet de autoriteit willen uithangen. We zijn 
eigenlijk schippers onder elkaar”. Van der Klei, een echte Fries, geboren in Bolsward, mag 
dat zeggen want hij is stuurman geweest op de grote vaart, en loods op het Noordzeekanaal. 
“Na een opleiding op de zeevaartschool op Terschelling ben ik in 1954 als 18-jarige 
begonnen als leerling-stuurman. Ik heb onder meer op tankers gevaren in Indonesië. Dat 
was een hele mooie tijd, heel avontuurlijk, want je had echte stuurmanskunsten nodig om 
daar te kunnen navigeren”, vertelt Van der Klei. “Dat waren oude schepen zonder radar en 
gyrokompas.” 



Na die tijd werd Piet van der Klei al vrij jong loods op het Noordzeekanaal. “Dat ben ik 28 
jaar geweest. Loods is een fysiek zwaar beroep. Je moet schepen opklauteren en ook werd 
je vaak met een helikopter aan boord gezet. Soms landde die helikopter op het schip als dat 
kon, maar meestal moest je aan een lijn naar beneden. Met 55 moest ik met pensioen, dat 
was verplicht. Ik ben toen in Akersloot gaan wonen. Maar ik had nog volop energie en toen 
Greenpeace een stuurman nodig had voor actieschip ‘Sirius’ heb ik die kans gelijk 
aangegrepen. Ik heb toen een promotietour met ze gedaan, ik wilde niet bij acties betrokken 
worden. Ik heb wel veel respect voor ze gekregen.  
Schroot 
In 1999 werd de vitale Van der Klei plaatsvervangend havenmeester. Hij was toen 63. “Ik zit 
bij de tennisclub in Akersloot en ik merk dat veel gepensioneerde mensen nog best zouden 
willen werken. Je moet wel je conditie op peil houden en ik ik realiseer me dat dit niet eeuwig 
zal duren, maar ik kan het werk nog steeds goed aan”. 
Vanuit het eenvoudige havenkantoortje heeft Van der Klei een goed uitzicht over de haven. 
“Er is altijd activiteit in de haven. Het lossen van hout, houtproducten en schroot en het laden 
van kunstmest. Van schroot is de waarde flink opgelopen. Ook de containerterminal in 
Beverwijk is een bedrijf in groei. We houden van al die schepen een behoorlijke administratie 
bij. Werk genoeg in de haven”, zegt Van der Klei.  
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