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Het gezin Olijershoek had wel iets met water. Vader 
werkte op een baggerschip, Piets broer Koos werd 
brugwachter bij Nieuwe Wetering en broer Gerard 
voer het pontje over de Kaag. Zelf begon Piet aan de 
vaste wal, bij Bos Betonfabriek. Maar toen hij in 1953 de 
schippersdochter ontmoette die zijn vrouw zou worden, 
ging hij al snel op het zandschip van haar vader werken. 
Eenmaal getrouwd voeren zijn vrouw en hij op een eigen 
overslagschip, tot 1964. “Toen onze zoon Leo naar school 
moest, wilde moeder aan wal”, aldus Piet. “Zelf had ze op 
het internaat gezeten en dat wilde ze haar kinderen niet 
aandoen. Gelukkig kon ik aan de slag als havenmeester. 
We woonden in een huisje aan de Plantage, pal naast de 
jachthaven. Dat had ook wel z’n nadelen, want ze kwamen 
voor elk wissewasje bij je aan de deur.”

Groot vaarbewijs
In de jachthaven lagen veel boten van rijke mensen, 
vertelt Piet. “Een van hen had zelfs twee grote tjalken 
liggen en als ik wilde, mocht ik er met eentje varen. 
Wel eerst even vragen natuurlijk!” Ook de toenmalige 
minister Veringa had een boot in Oude Wetering liggen. 
“Ik ben weleens met zes ministers en hun vrouwen 
gaan varen”, aldus Piet, “en ook een keer met bisschop 
Zwartkruis van Haarlem. Omdat ik mijn groot vaarbewijs 
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had, kreeg ik nogal eens de vraag of ik een schip naar 
een vakantiebestemming wilde varen. Dan gingen de 
eigenaren met de auto en kwam ik met de boot.”

Geen vakantie
Zelf had Piet in het seizoen geen tijd voor vakantie. “Ik 
was zeven dagen per week aan het werk, alleen eind 
van de zomer gingen we altijd een weekje varen met 
het gezin. In het najaar gingen de boten op de kant en 
de loods in. Dat was allemaal handwerk, maar ik kreeg 
meestal hulp van Gerard en Koos. ’s Winters had ik het 
rustig, dan was ik bezig met onderhoud. Ook splitste ik 
touw en maakte ik scheepkabels.”

Oude werkkloffie
Als beloning voor zijn jarenlange inzet werd Piet op 
16 april 2010 benoemd tot lid van de orde van Oranje 
Nassau. Niet dat hij iets in de gaten had. “Mijn kinderen 
hadden me wijsgemaakt dat ik een taxipasje moest 
ophalen bij het stadhuis. Mijn dochter had nette kleren 
klaargelegd, maar ik vond het belachelijk om die aan te 
trekken. Stond ik daar in mijn oude werkkloffie tegenover 
de burgemeester!” Tegenwoordig woont  
Piet in een servicewoning naast locatie Jacobus. Hij kijkt 
met veel plezier terug op zijn jaren op en rond het water. 
“Ik heb een mooi leven gehad.”

Piet Olijerhoek (1932) was ruim 30 jaar havenmeester van de jachthaven De Braassem in Oude Wetering. Ook na 
zijn pensionering bleef hij er nog jarenlang actief. “Ik ging met mijn 65e met pensioen en ben op mijn 76e gestopt.”
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De heer Olijerhoek aan het werk op een zandschip
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