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Bij Werf Gusto in dienst getreden 
In de Volkskrant van 31 oktober 1970 stond een advertentie voor de functie van assistent Aan- en 

Afbouw binnen de afdeling Eindmontage van de werf IHC Gusto in Schiedam. 

Hierop heb ik gesolliciteerd en na een psychologisch onderzoek werd ik uitgenodigd voor een gesprek 

met Wim Vossen van PZ op 27 januari 1971. Een gesprek met Leo van Putten, de chef Eindmontage bleek 

die dag niet mogelijk omdat die ochtend een ongeval was gebeurd aan boord van de hopperzuiger 

Humber River, in afbouw voor Ballast Nedam. Bij het lassen van een oogje aan de top van de 

ankerlichtmast waren vonken in de voorpiektank gevallen. Alhoewel deze na het schilderen door de 

gasdokter gasvrij was verklaard waren er toch verfdampen blijven hangen tussen de wrangen in de tank, 

waardoor een explosie ontstond. Hierdoor waren twee schilders van de RZB, die in de tank aan het werk 

waren, omgekomen.  

Na een tweede afspraak met Bart van Dam, in die tijd hoofd PZ, en Leo van Putten op 3 februari 1971 

werd ik aangenomen als assistent met aanvankelijk als voornaamste taak het coördineren van 

subcontractors in de aan- en afbouw. 

Op 1 mei 1971 ben ik bij Gusto in dienst getreden. 

De Harold of Free Enterprise VI (BNo. CO 881) 
Toen ik in dienst trad lagen er twee schepen op de helling, de Pelican en de Harold of Free Enterprise VI . 

Begin 1971 was Van Wieringen van algemeen bedrijfsleider tot adjunct directeur benoemd, dit tot 

frustratie van het toenmalige hoofd Tekenkamer, dhr. Alderlieste ,die door de directie vervangen werd 

door dhr. Sjouke en vervolgens als hoofd technische dienst in dienst trad bij Townsend Thorensen, de 

rederij die de Harold of Free Enterprise VI en VII aan Gusto in opdracht had gegeven. In die 

hoedanigheid, als vertegenwoordiger van de klant, probeerde hij nu op alle mogelijke manieren de werf 

te frustreren. 



Dit dreigde Gusto dermate veel geld te gaan kosten dat enkele maanden na mijn indiensttreding een 

vergadering werd belegd op de kamer van Van Wieringen en afgesproken werd dat alle ervaren 

management capaciteit, waaronder Leo van Putten, werd ingezet om de (af)bouw van de twee 

veerboten te begeleiden. Alleen ik zou mij hoofdzakelijk op de Pelican concentreren. Bouwnummer 881 

werd 29 januari 1972 opgeleverd. 

De Harold of Free Enterprise VII (BNo. CO 882) 
Met de veerboten had ik niet zo veel te maken.  

Wel gebeurde op de VII een ernstig ongeval bij een van de laatste sloepentests (het testen van de 

combinatie van sloepen , davits en ondersteunende constructie) hetgeen sinds jaar en dag op dezelfde 

wijze werd gedaan.  

Er werd een ploeg tuigers besteld die dan op de afbouwkade op kwamen draven met een 

vrachtwagentje en een groot aantal zandzakjes. Met een stalen bak werden deze zandzakjes naar het 

sloependek gehesen en daar werden de zij door de tuigers in de sloep gelegd, netjes gelijkmatig verdeeld 

totdat het vereiste test gewicht was aangebracht. Een sloep, die vrij in zijn davits rust, hangt op 

voldoende afstand van de scheepszij om bij een redelijk slagzij toch nog te water te kunnen worden 

gelaten. Om de sloep tijdens het instappen tegen de scheepshuid aan te trekken wordt de bowsing gear 

(twee handkatrollen) gebruikt. Hierdoor komen de hijsdraden (lifeboat falls) schuin te staan. 

Tijdens het verspreiden van de zandzakken over de sloep stond noodzakelijkerwijs een aantal tuigers in 

de sloep. Naarmate het gewicht van de ballast toenam, nam ook de belasting op de bowsing gear toe. 

Het ongeluk gebeurde op het moment dat de sloep bijna beladen was en de bowsing gear plotseling 

slipte. Hierdoor bewoog de sloep met een schok van het schip af en de twee tuigers vielen overboord 

tussen de sloep en het schip langs de scheepshuid naar beneden. Normaal gesproken zou dat betekenen: 

twee man uit het water vissen met een nat pak en dat was het dan. Echter,……... de ferry’s hadden tegen 

hun huid van voor tot achter een fender vlak boven de waterlijn, die zo’n centimeter of 40 uitstak waar 

de beide mannen op vielen..  

De ene tuiger is die zelfde dag nog in de Merwehaven gevonden, de andere enkele dagen later iets 

westelijker in de Waterweg. 

Voor het testen van de sloepen van de Pelican heb ik toen samen met de baas van het Kabelgat een 

systeem ontwikkeld met een manifold met daarin een geijkte watermeter en afsluiters met daaraan 

slangen die liepen naar rubber tanks die leeg in de sloep werden neergelegd en daarna met de vereiste 

hoeveelheid water werden gevuld. Het gebruik van dit systeem werd daarna de standaard 

sloepentestmethode omdat het kennelijk toch niet zo’n briljant idee was om de sterkte van sloepen en 

davits te testen terwijl er mensen in de sloep staan. 

Klaarblijkelijk was de relatie tussen de eindmontageploeg en het bouwteam van de rederij niet zo 

denderend want met groot leedvermaak stond Hans de Ridder vanaf onze werf toe te kijken hoe de 

machinisten van de FE VII, die na de proeftocht aan “De Nieuwe Waterweg” lag om gedokt te worden, er 



maar niet in slaagden om de motoren aan de praat te krijgen. Dat leedvermaak veranderde in grote 

ergernis toen hem opgedragen werd toch naar het schip te komen om de machinisten van Townsend het 

trucje nog een keer voor te doen. 

Pelican BNo. CO 860 
Door de perikelen met de ferry’s moest ik mij volledig focussen op de Pelican. Die stond voor ongeveer 

60% aangebouwd op de oosthelling en de bouw verliep eigenlijk redelijk normaal. 

De reder was Somaser, een combinatie van Foramer, Doris, CNP en volgens mij participeerde Gusto zelf 

ook in dit project (IHC Holland had een aandeel in Foramer). Het bouwtoezicht bestond o.a. uit de heren 

Gireaud (de gentleman), Gebhard (de playboy) en kapitein Petroni (de Corsicaan), een heel klein 

mannetje met een getaande kop die, als hij boos werd (wat vrij vaak gebeurde) heel erg aanwezig kon 

zijn. Met enige regelmaat gingen we met de heren lunchen bij Jan Krama, en dan kon je de rest van de 

middag wel afschrijven. 

Op een bepaald moment beging ik de fout om tijdens een bouwvergadering te reageren op wat zij onder 

elkaar in het Frans bespraken en hun reactie was als een bliksemschicht: “Ah, tu comprends Francais, 

alors c’ést terminé avec parler l’ Anglais avec toi…”, en inderdaad, vanaf dat moment hebben ze geen 

woord Engels meer tegen me gesproken. Dit was heel goed voor mijn talenkennis (al vrij snel verliep de 

communicatie in de Franse taal beter dan in het Engels) en ook vrij snel ben ik ook hun Pastisjes na 

werktijd wel gaan waarderen. 

Het eerste probleem dat ik uit de wereld moest helpen was dat van de huidstuiken. Om de efficiency te 

verhogen waren op de Pelican voor de eerste keer de huidstuiken automatisch onder CO2 gelast. Daar 

dit niet geheel onder windvrije condities was gebeurd zaten er behoorlijk wat bindingsfouten in de 

stuiklassen. Deze werden pas in een zeer laat moment ontdekt omdat de huidstuiken alleen 

steekproefsgewijs werden geröntgend, en op röntgenfoto’s zijn bindingsfouten heel moeilijk te 

herkennen. Om deze bindingsfouten tot tevredenheid van de lange Willemsen van Bureau Veritas 

gerepareerd te krijgen hebben we toe Coen Honcoop van Mapel ingehuurd. Deze kreeg een 

reparatieteam van lassers, gutsers en slijpers tot zijn beschikking en door ultrasoon onderzoek stelde 

Coen vast waar de huidstuiken moesten worden gerepareerd en of deze reparaties kwalitatief afdoende 

waren. Al overleggend, afwegend en evaluerend hebben we BV uiteindelijk toch vlak voor de 

tewaterlating een serie “schone” NDT rapporten kunnen overleggen. 

Op 28 augustus 1971 is de Pelican tewatergelaten na een periode van aanhoudende regen. Het schip 

voor die datum deugdelijk in de verf krijgen werd, gezien de voortdurende vochtigheid, een steeds 

nijpender probleem. Toen ik dit kwaliteitsdilemma op de kraanbaan stond te bespreken met dhr. 

Louters, de hoofduitvoerder van de RZB (met wie we ooit nog eens hevig dronken zijn geworden na een 

dinertje bij de Gouden Geit in Schiedam), klapte er een halve meter naast mij een hogedrukslang van een 

verfspuit. Ik zat van top tot teen onder de koolteerepoxy, een ongelofelijke smeerzooi, maar Louters 

vond dat ik niet mocht klagen: er zat vanaf de verffabriek toch tien jaar garantie op!!! 



Ondanks het aanhoudende regenweer hebben we uiteindelijk op het allerlaatste moment, god zegen de 

greep, het casco maar verder in de verf gezet: een ongeverfd schip tewaterlaten staat ook weer zo raar 

als er een tribune hoogwaardigheidsbekleders naar de stapelloop staat te kijken. 

Dat koolteerepoxy slecht op water hecht bleek tijdens de proeftocht. Toen we wat vaart gingen maken 

buiten Hoek van Holland zag ik opeens grote vellen zwarte folie zich van het schip los maken en in de 

Noordzee verdwijnen. Tijdens de dokking na de proefvaart stond het schip voor de helft weer in de shop-

primer. Uiteindelijk is de romp na oplevering tijdens het in bedrijfstellen en beproeven van de boor- en 

duiksystemen in Marseille helemaal gestraald en opnieuw in de verf gezet. 

Na de tewaterlating werden met bokken het dekhuis ende boorvloer geplaatst. Vervolgens moest de 

boortoren geplaatst worden. Deze was gekocht van Pyramid in Amerika en werd als een soort 

mecanodoos afgeleverd. Een enorme berg gegalvaniseerde H-balken en koppelplaten, keurig netjes 

voorgeboord en gemerkt, samen met kisten vol met bouten en nylock moeren lag op de werf. Toen 

begonnen werd die boortoren in secties van één balklengte voor te monteren bleek echter dat of de 

nummering van de onderdelen niet klopte of dat het boren van de boutgaten uit de losse pols was 

gebeurd’. Er was geen gat dat paste en wat we ook probeerden: er konden geen twee onderdelen aan 

elkaar gebout worden. Na dagen lang vruchteloos puzzelen, passen en meten hebben we uiteindelijk 

besloten de nummering van de onderdelen maar aan te houden en de gaten na te boren of te ruimen. 

Wekenlang was de steiger voor de koperslagerij bezet door een aantal kranen en was een horde mannen 

bezig om de derrick samen te stellen. 

Als schip van een Franse reder had de Pelican, goed verstopt in het voorschip, een wijntank aan boord. 

Een tamelijk uniek ding, aan de buitenkant netjes in de shop primer, maar de binnenkant was van 

roestvrij staal omdat de smaak van de wijn natuurlijk onder geen beding mocht worden aangetast. De 

tank kwam afgesloten aan op de werf en mocht absoluut niet worden geopend om vervuiling te 

voorkomen. Op een goede dag kwam die kleine kapitein Petroni op mij afgestoven en begon ontzettend 

in het frans tegen mij tekeer te gaan. Wat bleek: een overijverige ijzerwerker moest ergens in het 

voorschip iets rechtzetten en had voor het gemak maar even een hijsoog tegen de wijntank gelast, met 

alle gevolg voor de coating. Na veel vijven en zessen heeft de fabrikant van de tank de coating 

gerepareerd, maar die fransen vonden het maar niks, dat gedoe met “hun” wijntank en hebben volgens 

mij jarenlang alleen maar flessen wijn gedronken. 

Naarmate de aftimmering van de accommodatie vorderde begon ook de enorme afmeting van de ruimte 

voor de DP-computers achter de brug duidelijk te worden. Deze was vrijwel even groot als de brug en 

werd uiteindelijk onder het toeziend oog van George Lagers mudvol gepropt met computerkasten. Er 

was ook nog een aparte airconditioningsruimte om de warmte die die kasten leverden af te voeren. 

Tegenwoordig staat er op DP-schepen ergens in een hoekje van de brug een laptop die het zelfde doet, 

of nog meer. 

Vlak voor de proeftocht kwam kapitein Petroni met een verzoek of wij zo ver mogelijk voor het dekhuis 

een verticale pijp konden monteren. Doordat de brug voor op het schip stond ontbrak het de 

navigatieofficieren aan een referentiepunt (normaal de ankermast) om visueel te kunnen bepalen welke 



kant uitgevaren werd. Dit extra mastje heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van het standaard ontwerp 

van de Pelican klasse boorschepen. 

Na de slingerproef bleek dat het zwaartepunt van het schip toch wat hoger lag dan berekend. Het gevolg 

was dat na de proefvaart, toen het schip bij de werf “De Nieuwe Waterweg” lag, er permanente ballast 

in de dubbele bodem werd aangebracht. 

De proeftocht was een normale proeftocht waarbij alleen maar het schip en de voortstuwing getest 

werden. Het testen van de voortstuwing hield ook een duurproef van de thrusters in. Daartoe hebben 

we het schip langdurig om zijn verticale as laten tollen. Via Radio Scheveningen hoorden wij verbaasde 

verslagen van vissers in de buurt, die dachten dat ons schip of de bemanning dronken was. 

Zoals gezegd werden na de oplevering in januari 1972 boor-, DP- en duiksystemen in Marseille 

afgemonteerd en in bedrijf gesteld. In de zomer 1972 volgde een vrij lange proefvaart naar en in de 

Stavangerfjord, waar het DP systeem werd ingeregeld. Dat kostte een hoop hoofdbrekens. Alcatel uitte 

het vermoeden dat er een staande golf optrad in de fjord, maar het ging gewoon om een instabiliteitje in 

hun systeem. Dit inregelen werd begeleid door George Lagers. 

In de winter van 1973 werd het schip bij Wilton gedokt voor de garantiebeurt. Het vroor dat het kraakte, 

overal ijs. Alle thrusters moesten worden gedemonteerd omdat het kettinkje, waarmee in de hub de 

bladstand werd doorgegeven aan een potentiometer, versleten was. KaMeWa was niet blij, wij ook niet, 

behalve dan met de keuze van Lips voor de Havdrill en volgende schepen. 

Havdrill BNo. CO 907 
De Havdrill was Gusto ’s tweede boorschip dat we in januari 1971 in opdracht hadden gekregen van de 

Noorse rederij P. M. Meijer uit Bergen. Class was DNV. De kiel werd gelegd op 1 mei 1972 en omdat 

iedereen nog druk bezig was met damage control bij de afbouw van de laatste Free Enterprise (en later 

met het voorbereiden van de bouw van de Viking Piper) werd dit best een beetje mijn project. De 

aanbouw op de helling verliep redelijk normaal. Het schip was een redelijke kopie van de Pelican, met 

uitzondering van de boor- en DP installatie, de coating en de thruster fabrikant (nu Lips i.p.v. Kamewa). 

De thrusters van de Pelican (1.350kW per stuk) veroorzaakten kennelijk toch nogal wat geluids- en 

trillingsoverlast dus bij de Havdrill moesten de tunnels van de voorthrusters geïsoleerd worden. Het 

isolatiemateriaal werd met een laag GRP afgedekt. Het aanbrengen hiervan was een ongelofelijk smerige 

klus. 

Het schip werd op 17 februari 1973 vrijwel probleemloos tewatergelaten.  

Tijdens de aanbouw op de helling was het gebruikelijk dat er tegen ieder waterdichte afscheiding gaatjes 

werden geboord in de tanktop, bij voorkeur in de lensputten en het vlak, zodat regenwater zich niet in 

het schip verzamelde maar netjes wegliep. Deze gaatjes waren keurig gesoevereind om ze makkelijk te 

kunnen dichtlassen maar waren ook een verzamelplaats van vuil zoals lasslak, peuken e.d. Het was dan 

ook een hele speurtocht vlak voor de tewaterlating om deze drainagegaatjes op te speuren, dicht te 

lassen en snel van de nodige coatinglagen te voorzien. Tijdens de tewaterlating bevond zich dan ook een 



aantal mensen aan boord die niets anders te doen had dan de hele bodem van het schip te inspecteren 

of er geen lekkages waren. Na de tewaterlating van de Havdrill kwam ik in de motorkamer en ja hoor, 

daar spoot naast één van de zee-inlaatkasten een straal water een meter of 5 recht de lucht in. De 

voorman van de luchtploeg had voor dit soort eventualiteiten altijd een aantal houten pluggen en een 

hamer bij zich en hoewel hij weliswaar poedelnat werd had hij inderdaad snel het lek gedicht. Geen 

probleem dus, alleen was het wel zaak het repareren van deze ingreep als eerste punt op de dokkingslijst 

te zetten want met een houten prop in de bodem lever je een schip niet op, niet waar. 

Voor de sectiebouw was de decompressietank van het duiksysteem al aan boord geplaatst en tijdens de 

afbouw werden de duikerslier geplaatst en het gehele duikerscompartiment werd netjes afgemonteerd, 

een complex systeem van lucht en gasleidingen, flessen batterijen, de elektrische systemen, de audio en 

video systemen en alles wat er nog meer te vinden was. Leidingen werden geperst en doorgeblazen en 

alle systemen werden getest. Toen we daar mee klaar waren kwam er een telefoontje van de afdeling 

inkoop dat er een paar mensen van de duikcontractor (ik dacht Comex) uit Frankrijk zouden overkomen, 

en ja hoor: na enkele dagen stond er een jonge Fransman naast mijn bureau met de vraag of hij en zijn 

collega’s de nodige gereedschappen van de werf mochten gebruiken. Ik heb de beste jongen 

meegenomen naar het gereedschapmagazijn en met de magazijnchef afgepaald hoe we dit uitlenen het 

beste konden organiseren. Toen ik een paar dagen later in het duikerscompartiment passeerde zag ik tot 

mijn stomme verbazing dat die jongens alle systemen volledig aan het demonteren waren, tot op het 

niveau van bouten en moertjes en transistortjes toe. Toen ik hen vroeg waar ze wel dachten mee bezig 

te zijn aan boord van mijn schip en tegen ze uitviel dat wij alles al getest hadden keken de jongelingen 

mij alleen maar aan, haalden hun schouders op en vroegen vervolgens: “wie gaat er straks naar 

beneden, u of wij?” 

Op 2 april 1973, het dekhuis, de boorvloer en het helikopterdek waren al geplaatst kwam er begin van de 

middag de waarschuwing dat het tegen de avond zou gaan stormen. Schepen die aan de afbouwkade 

lagen werden normaal afgemeerd met springen en draden voor en achter, alleen gebruikten we wel 

stalen draden. Als extra zekerheid hadden we bovendien twee extra zware kabels dwarsscheeps 

geplaatst, één vastgemaakt aan een afmeerpunt op de steiger van het binnenhaventje voor de 

koperslagerij, de andere aan een enorme meerpaal die op het talud aan de westrand van het 

binnenhaventje stond, net achter het transformatorhok. Aan deze zijdraden hingen ook altijd gewichten 

van een paar ton om te zorgen dat schepen tijdens de afbouwperiode strak en stil tegen de wal aan 

lagen. Tegen einde werktijd die dag stond er inderdaad een meer dan stevige noordwesterstorm en we 

besloten om er nog een paar extra draden bij te plaatsen. Daar we net een maand eerder een korte 

staking hadden gehad waren de arbeidsverhoudingen nog steeds niet echt stabiel en het kostte best 

moeite om vlak voor de avond nog mensen te mobiliseren om hiervoor na werktijd te blijven. Om een 

uur of zeven bereikte de storm haar hoogtepunt. Er werden windsnelheden van 170km/hr. gemeten, een 

windkracht dertien. De scheepsbouwloods en de machinefabriek stonden precies evenwijdig aan de 

windrichting waardoor deze loodsen als een soort funnel werkten en de wind precies met volle kracht op 

de zijkant van het schip kwam. Terwijl er ploegen voor en achter bezig waren de extra draden bij te 

plaatsen merkten we dat er opeens een beetje beweging in het schip begon te komen. Deze bewegingen 

werden langzaam aan steeds heftiger en de steiger en het bak- en kampanjedek moesten onmiddellijk 



worden geëvacueerd. En ja hoor, na enkele ogenblikken begonnen de meerdraden één voor één te 

breken, met daverende knallen en met dodelijk geweld. Goed dat we de mensen zich in veiligheid 

hadden laten brengen. Nadat de laatste draad gebroken was begon het schip heel langzaam aan zijn 

overtocht naar de RDM, keurig netjes de neus steady naar het oosten gericht. We hebben er nog 

sleepboten bij gehaald maar die kwamen wel, stuurden achteraf ook een rekening, maar maakten niet 

vast. Net iets te veel risico voor de heren. Omdat de Havdrill keurig dwarsscheeps de overtocht naar de 

RDM maakte kwam zij uiteindelijk zonder schade zij aan zij tegen een tanker aan die bij de RDM in de 

Nieuwe Waterweg lag te repareren. Daarna begon door de wind het schip tergend langzaam 

langsscheeps in oostelijke richting te bewegen waardoor het helikopterdek uit zijn verband werd gedrukt 

tegen de accommodatie van de tanker. De Havdrill vervolgde haar reis oostwaarts en voer zo langzaam 

de dokhaven van de RDM binnen, raakte even met haar zijkant het achterschip van een verzegelde 

gastanker die in het drijvende dok stond en beëindigde haar reis met haar zijkant tegen een grote 

dukdalf en met haar voorsteven stevig verankerd tegen de oostelijke steiger van RDM’s dokhaven, vlak 

voor hun oude smederij. Nu had RDM op die steiger, waar het schip met haar neus tegen aan lag over de 

hele lengte een verhoogde kraanbaan staan. Een constructie van 300 meter lang en een meter of 6 hoog, 

waarop een paar kraantjes reden. Voordat de Havdrill tot stilstand kwam gaf zij met haar voorsteven 

deze kraanbaan een zetje en vanaf de afbouwkade bij Gusto zagen we hoe zij met haar boeg deze 

kraanbaan raakte en er een gat in die kraanbaan ontstond dat, als in een vertraagde film, heel langzaam 

groter werd, totdat de hele kraanbaan tegen de wereld lag. Onze verzekering heeft deze kraanbaan 

netjes vergoed maar de RDM heeft deze nooit vervangen (stond sowieso op de nominatie om gesloopt 

te worden).  

Later bleek dat het schip in beweging kon komen doordat de enorme kracht die op de zijdraden stond de 

meter dikke meerpaal die op het talud aan de westrand van het binnenhaventje stond, net achter het 

transformatorhok, gewoon was omgetrokken en onder een hoek van 45° naar de afbouwsteiger stond. 

Hierdoor had met name het achterschip zoveel houdkracht verloren dat de draden begonnen te 

knappen. 

Toen het schip aan de overkant tot stilstand was gekomen zijn we naar de RDM gereden en hebben we 

eerst gecontroleerd of het onze mensen die geheel onvrijwillig mee waren overgevaren goed ging, wat 

de schade aan het schip was en of het schip zich, zolang de wind niet ging draaien in een stabiele positie 

bevond. Inmiddels had zich ook het hoofd eindmontage in die tijd, dhr. Paardekoper, zich bij de RDM 

gemeld. Deze zou de financiële afspraken met de RDM voor het “afmeren” van ons schip aan hun werf 

rondmaken. De brede glimlach op het gezicht van Piet Koudstaal, bedrijfsleider bij de RDM, na het 

sluiten van de deal, sprak boekdelen. Toen hebben we met de RDM afgesproken dat ons schip tot de 

volgende morgen zou blijven liggen zo zij lag, met een sleepboot ernaast als stand-by.  

Deze heeft de volgende morgen geholpen de Havdrill naar “De Nieuwe Waterweg” te slepen waar het 

schip voor inspectie het dok in ging. Daar bleek dat behoudens een lichte schade aan de voorsteven, wat 

verfschade en een vervormd helidek wij er genadig van af waren gekomen. (Ja, wij hebben toen ook 

gelijk dat drainagegaatje in de motorkamer dicht laten lassen) 



Na deze ongeplande dokbeurt werd het schip weer afgemeerd aan onze afbouwkade en we namen de 

draad weer op. Naarmate de proefvaart naderde werden we redelijk gestoord van het aantal, met name 

kleine wijzigingen, die de tekenkamer op ons af bleef schieten. We hebben toen afgesproken dat vanaf 

dag X wij de wijzigingen wel samen met het bouwteam, onder leiding van kapitein Lauritz Sund, aan 

boord zouden afspreken. Na de proeftocht zijn er toen aan paar tekenaars aan boord gekomen om deze 

wijzigingen voor het nageslacht vast te leggen. We moesten tenslotte altijd op tijd opleveren. Ondanks 

het veel te ver in de bouw periode inschuiven van de ontwerpfase, het (te) laat leveren van onderdelen, 

stakingen: met veel kunst en vliegwerk en veel improvisatietalent kregen we dat iedere keer toch weer 

voor elkaar. 

Eén van de redmiddelen hierbij was uitbesteden van werk of het inhuren van mensen. De firma Klein uit 

Sliedrecht en de firma Eykers uit Vlaardingen waren hierbij onze huisleveranciers. De heren Van den 

Heuvel en Zandstra, van ons bedrijfsbureau, waren hierbij onze toeverlaten. 

Een apart verhaal is de relatie die wij als scheepsbouwers met de koperslagers van Martin Rietveld 

hadden. Als die heren aan boord een leiding aan het installeren waren en die leiding passeerde een 

plaats waar toevallig een stuk scheepsconstructie zat, dan was hun standaard oordeel altijd: Ah, een 

aanloper, dat kan niet: Ergo, de scheepsconstructie is fout.  

En zo gebeurde het met grote regelmaat dat voor het plaatsen van een schotdoorvoering een stijl werd 

weggebrand, stukken uit knieën werden gesneden of gewoon een stuk flens uit een webframe werd 

gesneden. Toen alle pogingen om aan deze praktijken een einde te maken faalden heb ik opdracht 

gegeven dat wanneer de pijpfitters nog eens met hun snijbranders de scheepsconstructie zouden 

verbouwen we eenvoudigweg de constructie weer in de oude staat zouden herstellen nadat we het 

kwaadwillig stuk pijp hadden verwijderd (met de snijbrander wel te verstaan). Dit leidde de eerste keren 

tot een enorm tumult maar daarna leek het erop dat zelfs koperslagers nog opvoedbaar waren. 

Enkele weken vóór de proeftocht dacht ik dat het misschien wel handig zou zijn als wij, bij eindmontage, 

ook een proeftochtprogramma zouden hebben. Toen ik dat kreeg bleek dat er ook DP-proeven moesten 

worden uitgevoerd en dat we daarvoor, om de juiste waterdiepte te hebben, naar de Noorse kust 

moesten. Ik ben toen gaan informeren hoe men gedacht had de hydrofoons, die in het echte leven op de 

baseplate van de BOP werden gemonteerd, op de zeebodem te plaatsen (en ook weer aan boord te 

hijsen zonder dat we draden in een van de 7 schroeven zouden krijgen). Dit bleek een goede vraag en op 

een avond heb ik toen maar met iemand van de tekenkamer, twee landlobbers bij elkaar, een procedure 

verzonnen hoe dit zou moeten werken.  

Er werd van stalen balken een kruis in elkaar gelast waarop de hydrofoon kon worden gemonteerd. Dit 

kruis werd voor de zichtbaarheid wit geverfd en met een kabel vastgemaakt aan een boei waarop een 

groot hijsoog zat. Met de dekkraan zou dit geheel over boord worden gezet en wanneer nodig weer 

worden opgepikt.  

Na de reguliere proefvaart ging het dus richting Stavanger om daar voor de kust in 60 meter water het 

DP-systeem in te regelen. Daar aangekomen ging het kruis met de hydrofoon aan een kabel over de 



muur. De proefvaartkapitein vond het maar niks en was als de dood dat hij die draad in één van de 

schroeven zou krijgen.  

Met name het binnenhalen van de boei was in de stroming en wind op zee een razend gevaarlijk karwei. 

De werkboot werd overboord gezet met een paar man erin, het schip werd keer op keer tegen de boei 

aan gemanoeuvreerd en voor de mannen in de werkboot de boei aan de kraan konden aanpikken voer 

het schip over het baken heen waardoor de boei dan onder water verdween. Soms gebeurde het dat de 

boei onder het vlak getrokken werd en als het schip dan langzaam terug manoeuvreerde kon de boei als 

een raket naar de oppervlakte schieten. Als de boei hierbij de polyester werkboot zou hebben geraakt 

dan hadden de werkboot en ook de inzittenden het niet overleefd.  

Uiteindelijk vond de kapitein het toch te tricky en moesten we iets anders verzinnen. Ik had nog een 

haspel in de deckstore liggen met daarop een kleine kilometer aan Hercules kabel. Hiermee konden we 

een situatie creëren dat we de boei een flink eind van het baken konden verankeren zodat het gevaar 

van kabels in schroeven een stuk kleiner werd. 

Voor de zekerheid hadden we een paar ploegen ijzerwerkers en enkele lassers meegenomen. Er 

moesten sowieso nog de nodige werkzaamheden worden verricht voor de oplevering en als zij niet 

moesten assisteren bij de proefvaart konden ze mooi de puntenlijst verder afwerken. Het voordek was 

dan ook bezaaid met een verzameling pijpen en balken die zij hiervoor nodig hadden. Tijdens het 

inregelen van het DP-systeem ging er plotseling iets mis en het schip zette even zijn volle dwarsscheepse 

5 x 1.350 kW bij. Het schip maakte onaangekondigd een enorme slagzij en die hele massa balken en 

pijpen werden als strooigoed over het dek geschoven. Als er toen iemand tussen die troep op het 

voordek had gestaan was het slecht met hem afgelopen.  

Door al het gehannes met de hydrofoons en het DP-systeem waren we al snel de beide exemplaren die 

we mee aan boord hadden kwijt. Dus moesten we naar de haven van Stavanger om daar de andere twee 

exemplaren, die vanuit Schiedam ingevlogen waren, op te halen. 

Maar ook deze twee raakten we in de loop van de volgende dagen kwijt. Toen we de laatste verloren 

hadden ging ik in conclaaf met de leider van het duikteam van Comex, dat ook aan boord was. Of hij kon 

helpen om deze hydrofoon te recupereren? In eerste instantie was hij onvermurwbaar want het water 

was bijna 60 meter diep en er waren alleen persluchtflessen aan boord. Met perslucht dieper duiken dan 

50 meter vond hij onverantwoord. Toen ik echter bleef aandringen en duidelijk maakte dat zijn beslissing 

dus het einde van de proefvaart betekende liet hij zich toch vermurwen en slaagde er inderdaad na 

enkele pogingen de hydrofoon boven water te krijgen. 

Op een goede dag had één van de machinisten van de rederij olie langszij van het schip zien drijven. Dat 

moest van één van de schroeven komen. Dus Hans de Ridder heeft zich toen in een duikerspak gehesen 

en is, vergezeld van onze werkboot, alle schroeven gaan inspecteren. De stroming was echter zo sterk 

dat Hans er niet in slaagde terug te zwemmen naar het voorschip en door de werkboot uit het water 

moest worden gevist. Eindconclusie van de exercitie: waarschijnlijk olieresten op het water uit de 

wasserij. Hans was echter zo enthousiast geworden over midden in zee zwemmen dat hij onmiddellijk na 

de proefvaart lid is geworden van een duikvereniging en een fanatieke sportduiker is geworden. 



Opmerkelijk was dat de hoofdvertegenwoordiger van de rederij, de heer Wille, bij het vertrek bij Hoek 

van Holland in zijn hut is verdwenen en er pas enkele weken later, bij terugkeer bij Hoek van Holland er 

weer uitkwam. De enigen die hij gedurende de tussenliggende tijd in zijn hut toeliet waren de 

hofmeesters om voedsel en vooral drank af te leveren. 

De proeftocht is uiteindelijk succesvol afgerond en na de dokking is het schip op 30 november 1973 

overgedragen aan de rederij. Het schip is nog steeds operationeel en actief als de “Jasper Explorer”. 

Tussendoor een paar andere klusjes 
Gedurende de bouw van de Havdrill: 

 Moest Otto Brinksma voor een periode naar Letourneau in Amerika om daar op het strand twee 

jack-ups af te helpen bouwen waar ze bij het ontwerpen langs- en dwarsverband nogal door 

elkaar hadden gegooid. 

 Bouwde Helmut Hirsch een Russische pijpenlegger af, de Suleiman Vezirof voor de klant 

Sudoimport. Deze pijpenlegger moest via de Zwarte zee, de Don, het Wolga-Don kanaal en de 

Wolga naar de Kaspische zee worden gesleept. Omdat de pijpenlegger te breed was voor het 

Wolga- Don kanaal was het schip in de lengte in twee helften gedeeld. In de Kaspische zee 

werden deze twee helften aan elkaar bevestigd middels bouten en ontstond er zo midscheeps 

over de gehele lengte een kofferdam waarin zich de boutverbindingen bevonden en die rondom 

was afgedicht met een rubberen pakking om hem droog te houden. 

Voor de afname van het schip had de klant een enorme staf op de werf afgestuurd. In die tijd 

moest er achter iedere Russische expert die naar het buitenland ging nog een waakhond en een 

tolk lopen. Het was goed gebruik dat we tijdens de bouw van een project met het bouwteam van 

de klant een avond gingen stappen. Omdat het bij deze Russische klant om zo’n grote groep ging 

kon dit wel eens een dure grap worden en daarom was bedacht dat er na het eten bezoek zou 

worden gebracht aan een club. Daar moest je wel entree betalen voor de show maar de drank 

was dan gratis. De volgende middag zat ik op kantoor toen een iets te geparfumeerde heer met 

tattoos en veel te veel armbanden om voor mijn bureau stond. Hij bleek de eigenaar van de club 

te zijn en hij kwam zijn geld van de vorige avond ophalen. Nogal wat van onze Russische gasten 

hadden kennelijk van de verwenfaciliteiten van de club gebruik gemaakt waardoor het toch nog 

een duur avondje stappen was geworden.  

 Bouwde Otto Brinksma de eerste 1.600 ton kraan ter wereld voor de Thor van Heerema. Toen 

deze bijna klaar was moest er toch nog even nagedacht worden hoe je zoiets moest load-testen. 

 Bouwde Toon Hermans, toen de baas van Gusto Staalbouw, jackets en dekken voor de 

Noordzee. De ontwikkeling van het Ekofisk veld was in volle gang. Op de werf kregen we daar 

niet zo veel van mee want die staalbouwjongens hadden zo hun eigen wereld die je als 

scheepsbouwer toch niet echt snapte. Totdat Toon een dek moest uitladen dat zo zwaar was 

dat hij er vier drijvende bokken voor nodig had. Alles ging goed tot het dek boven de zeegaande 

bak hing en plotseling één van de hijsogen afbrak. Hierdoor stortte het dek op de bak, perste 

enkele poten door het dek van de bak en een poot werd naar boven toe uit het dek geduwd en 

raakten drie bokken nogal beschadigd. Gelukkig dat de onderkant van de dekconstructie 



uiteindelijk een paar meter boven het dek van de zeebak bleef steken anders was Toon 

Hermans, die op het midden van de bak liep toen de boel naar beneden kwam, tamelijk plat 

geweest. Als resultaat van dit ongeluk stond de havendienst daarna niet meer toe dat er met 

meer dan drie bokken tegelijk werd gehesen en werd het ontwerp van de hijsogen voor het 

heffen van de dekdelen van de Viking Piper aangepast. 

 Was Leo van Putten in steeds intensievere mate betrokken bij een of ander schimmig project 

waar nog niet al te veel over gepraat mocht worden. Hij was samen met een werkgroep, waarin 

ook Jaap Sprengers zat, aan het uitknobbelen hoe je een veel te grote pijpenlegger op een veel 

te kleine werf kon bouwen. 

Viking Piper1 2 
Deze pijpenlegger was de eerste 3e generatie pijpenlegger. Een semi-submersible van 162 m lang, 58,5 

meter breed en met een holte van 33,2 meter. De klant was Viking, een nieuw bedrijf waar IHC in 

deelnam, de class was BV. 

Omdat de levertijd zeer kort was en de productiecapaciteit van de werf bij lange na niet volstond was 

besloten om de voormontage voor een groot deel uit te besteden. Omdat het schip veel te breed en te 

hoog was om op de Gusto hellingen te bouwen zou het assembleren van de voorgemonteerde blokken 

drijvend gebeuren. 

 De floaters werden gebouwd door Verolme 

 De kolommen door Vuyk 

 De bracing-spaceframes door de NAPM die destijds een zand-site hadden in Rozenburg 

 Van het 162 meter lange dek zou 1 deel bij RDM, 1 deel bij onze werf in Slikkerveer en 4 delen op 

onze werf in Schiedam worden gebouwd. 

De floaters zijn als een ponton gebouwd op de helling van Verolme in Cobh, een dorpje vlak bij Cork in 

Ierland. Op hart schip bevond zich een kofferdam. Nadat ik deze ponton namens de werf had afgenomen 

werd deze naar de werf van Verolme in Rozenburg gesleept waar het dek, de bodem, de huid en de 

dwarsverbanden van de kofferdam op hart schip werden weggesneden. Slijpers erlangs en de schilder 

ertegenaan en de twee floaters konden naar Schiedam worden gesleept. Op de plaats waar de 

kolommen moesten komen werden gaten in het dek gemaakt waardoor de 14 ankerlieren, waaraan de 

20 tons ankers hingen, konden worden geplaatst. 

De bracings werden bij NAPM gebouwd. De configuratie was: twee dwarsscheepse pijpen die met grote 

knieën op de voor- en achterzijde van de kolommen aansloten. De uiteinden van deze dwarsscheepse 

pijpen werden verbonden door een horizontale kruisvormige pijpconstructie en ondersteunden een 

verticale driehoek waarop zich een doosconstructie bevond die het midden van het dek moest 

                                                           
1 Voor meer details over de achtergrond en de bouw van de Viking Piper wordt verwezen naar “Aantekeningen Viking Piper van 

George Lagers van 14-12-11” 

2
 Voor meer details over het ontwerp en de bouw van de Viking Piper wordt verwezen naar de paper “Revisit of a 1970 Semi-

submersible pipelayer” van Bart Boon” 



ondersteunen. Het spreekt vanzelf dat de maatvoering van de aansluiting van deze spaceframes op 

floaters, kolommen en dek cruciaal was. Daar de site van NAPM in Rozenburg een zandvlakte was waar 

weer en wind vrij spel hadden waren zowel maatvoering en laskwaliteit een bron van voortdurende zorg.  

Een probleem dat zich voordeed was dat bij de fabricage van de bracing-knooppunten er enkele uren of 

dagen na het lassen spontaan lamellaire scheuren in sprongen. Deze liepen veelal tot het plaatoppervlak 

door. Gutsen en opnieuw lassen was de enige remedie. Butteren kon niet meer. De oorzaak bleek te 

liggen in het ondanks hoge inkoopeisen de zeer slechte through-thicknesseigenschappen van het in 

België gefabriceerde plaatmateriaal grade E.  

Uiteindelijk was het eerste spaceframe door ons geaccepteerd en kon een begin worden gemaakt met 

het drijvend assembleren van een pijpenlegger, de eerste van zeker zestien lange, lange zaterdagen. 

Alhoewel het aanvankelijke plan was de bracings en de dekdelen drijvend te monteren met behulp van 

drijvende bokken was dit door het verbod op het gebruik van vier bokken na het ongeluk bij Gusto 

staalbouw, waarbij Toon Hermans door het oog van de naald was gekropen, niet meer mogelijk. Daarom 

werd besloten dat er bij Verolme Heusden een hefeiland zou worden gebouwd. Onder het hefeiland en 

op de bracings en de huid van de dekdelen waren hijsogen aangebracht met een dikte van 150mm 

(vanwege het ongeluk van Toon Hermans werd het gebruik van dubbelplaten op de hijsogen vermeden). 

Nadat een deel onder het hefeiland was gemanoeuvreerd werd het met manshoge sluitingen aan het 

hefeiland bevestigd. Het hefeiland tilde dan het deel naar de gewenste hoogte (tot 30 meter toe), met 

sleepboten en lieren en een wirwar van draden werd dan de Viking Piper-in-aanbouw voorzichtig onder 

het hefeiland gemanoeuvreerd en wanneer het geheel tot op de millimeter goed gepositioneerd was liet 

het hefeiland het deel op het schip zakken. Simpeler gezegd dan gedaan want het was iedere keer weer 

een enorme heisa van lieren, sleepboten, ballasten en trimmen en het ging om gewichten tot twee 

duizend ton toe. Van onschatbare waarde hierbij was de hulp van Frans Tenwolde van de firma Eerland 

(verhuur van bakken en sleepboten) die veel ervaring had met dit soort werk verhaal en sleepwerk. 

Voor de montage van de eerste bracing werden voor dag en dauw de floaters onder het hefeiland 

ongeveer op de goede plaats gelegd en werd het eerste spaceframe er boven gehangen. Er was een 

expert op het gebied van inmeten ingehuurd die met waterpassen en theodolieten zeer ingewikkeld 

bezig was en bewees niet één van de meest besluitvaardige types te zijn. Er werd eindeloos geëierd en 

getreuzeld en als we dachten dat alles goed lag kwam telkens weer het antwoord: ‘Ja maar nog even dit 

of dat controleren’. Nu was het maatvoeringsprobleem natuurlijk complex: de floaters moesten exact 

parallel liggen op exact de juiste afstand van elkaar, zij moesten exact dezelfde trim hebben, mochten 

beide absoluut geen millimeter slagzij maken en moesten langsscheeps exact gelijk naast elkaar liggen. 

Toen uiteindelijk de inmeet-meesters het groene licht gaven bleek achteraf dat de bakboord floater een 

fractie vertrimd lag t.o.v. de stuurboord floater. Dit werd eigenlijk pas echt zichtbaar toen de eerste 

dekdelen waren geplaatst en duidelijk werd dat ze eigenlijk een beetje scheef lagen. Hierdoor moesten 

alle langsverbanddelen, die zich in en om de voidspaces tussen de dekdelen bevonden, worden 

vervangen. Alle langsverbanden liepen dus eigenlijk zigzag over de hele lengte van het schip. Alleen als je 

dit wist zag je dit zigzaggen duidelijk met het blote oog als je in de lengte langs de huid van het dek keek.  



Door dit scheefliggen van de dekdelen en normale maatvoeringsproblemen die onvermijdelijk waren 

met de enorme hoeveelheid constructieve aansluitingspunten waren er nogal wat missallignment 

problemen, met name bij de aansluitingspunten van de bracings met de floaters en de onderkant van het 

dek en tegen de dragers onder de kraanbaan op het werkdek. Deze problemen zijn uiteindelijk opgelost 

door het aanbrengen van tonnen met dubbelplaten, waar nodig volledig doorgelast. Bart Boon was de 

grote rekenmeester in deze kwestie en was dan ook zeer regelmatig aan boord te zien in die periode. 

Vanwege de lamellar tearing problemen die in de knooppunten waren opgetreden werd besloten om ter 

plaatse van de aansluiting van de bracings aan het floater dek en het werkdek te butteren (het 

opbrengen van een dubbele laag lasmateriaal van 5 mm dik). Desondanks bleek dat ook hier lammelar 

tearing optrad. Dit betekende het gescheurde plaatmateriaal uitgutsen en over een behoorlijke breedte 

vervangen door lasmateriaal. Daar het om enorme lengtes “butteren” en repareren ging, moesten we 

extra lassers, gutsers en slijpers hebben. Er diende zich een heer Delmonte aan, een gentleman uit Den 

Haag met een net iets te grote auto die ons wel kon helpen aan vaklieden uit Engeland. Allemaal vrije 

jongens die je tegenwoordig ZZP-er zou noemen en sommigen bleken inderdaad vakman te zijn. Er zijn er 

echter, na door onze bazen aan de tand gevoeld te zijn, heel wat op de eerste ferry terug naar Engeland 

gezet. 

Enkele weken voor de oplevering zijn er toen nog laatste ultrasone inspecties uitgevoerd. Daarbij bleken 

inderdaad opnieuw vrij veel scheuren te zijn ontstaan, nu alleen onderhuids. Na intensief overleg zijn 

alleen de essentiële scheuren gerepareerd. Een jaar later bleken de scheuren die men had laten zitten bij 

een inspectie bij Blohm und Voss in Hamburg niet gegroeid te zijn. Daarmee werd achteraf het 

terechtzijn van de eerdere reparatiebeslissingen aangetoond. 

De 4 dekdelen werden dwars op de beide hellingen van de werf gebouwd. Zoals gezegd was ieder 

dekdeel aan voor- en achterkant voorzien van een waterdicht schot zodat we ze gewoon tewater konden 

laten. De dekdelen waren zo ver als mogelijk al afgebouwd en ingericht vóór zij te water gingen. Er 

waren smalle dekdelen, die de breedte hadden van een kolomlengte, en brede dekdelen, die de 

langsscheepse afstand tussen de kolommen overspanden.  

Op de westhelling stonden op een dag twee dekdelen klaar om tewater te worden gelaten. Het brede 

dekdeel stond onder aan de helling en het smalle stond bovenaan. Voor de tewaterlating hadden we 

midden onder het brede dekdeel een slede-goot aangebracht en aan iedere zijkant van de helling een 

buikdenning. Deze goot en een buikdenning waren naar boven doorgetrokken tot onder het smalle 

dekdeel. Hierdoor steunde dit smalle dekdeel aan de westkant op de goot en aan de oostkant op de 

buikdenning. 

Het tewaterlaten van het brede dekdeel verliep zonder enige problemen en toen dat afgemeerd was 

gingen we aan de gang om het smalle dekdeel tewater te laten. Er was geen beweging in te krijgen. Dus 

werd er een lier boven aan de helling gezet, een paar blokken aan de lage kant van het dekdeel en onder 

aan de helling vastgemaakt en werd begonnen met trekken om het ding aan het glijden te krijgen. Dat de 

oorzaak van het probleem was dat de belasting van de buikdenning veel te groot was (er bleek een 

kommafoutje in de zeer gedetailleerde gewichtsberekening van het blok gezeten te hebben, waardoor 

het zwaartepunt anders lag dan uitgerekend) bleek pas toen het dekdeel na verschillende pogingen 



inderdaad begon te bewegen. Als de onderkant van het dekdeel eraan kwam zag je de buikdenning 

gewoon doorbuigen onder het te grote gewicht en bij aankomst van het dekdeel bij de volgende lengte 

buikdenning pakte de voorkant van het dekdeel de kopse kant van de buikdenning en scheurde de 

verbinding tussen de buikdenning-delen. Hierdoor schoof de resterende lengte van de buikdenning voor 

het dekdeel uit de rivier in en met donderend geraas gleed het dekdeel van de helling, aan één kant 

ondersteund door de goot en aan de andere kant stuiterend over de betonblokken. 

Na onmiddellijke controle in het dok bij Wilton-Fijenoord bleek de schade aan de onderkant van het 

dekdeel beperkt tot een klein deukje en wat verfschade. De heer de Kloe, bedrijfsleider bij Piet Smit, van 

wie we de goten, sleden en buikdenning hadden geleend was niet erg amused door wat we aan zijn 

spullen hadden aangericht. 

Op het dek van het achterste dekdeel waren twee enorme rails aangebracht waar een vertanding op was 

aangebracht. Over deze rails moesten twee locomotieven de bovenkant van de stinger, die de te leggen 

pijpen moest ondersteunen en met een vloeiende radius het water in moest geleiden, voor- en 

achterwaarts bewegen, waardoor de stinger zich uit het water kon tillen of zich in zee kon laten zakken. 

Deze locomotieven waren in de V.S. besteld en die dingen werden maar niet geleverd. Na veel 

aandringen en dreigen verschenen ze eindelijk op de werf. Massieve moppen hoogwaardig staal, met het 

nodige mechaniek er in. De dingen zagen er niet uit en het schildersbedrijf kreeg opdracht om ze op te 

knappen. Na een paar uur verscheen de uitvoerder van het schildersbedrijf met verwilderde ogen aan 

mijn bureau: “Mijn mannen steken de lassen eruit!” Bij nader onderzoek bleek dat er een aantal 

verbindingen in die locomotieven helemaal niet waren gelast maar dat de lasnaden gewoon met 

stopverf waren volgesmeerd. Als we dit niet toevallig ontdekt hadden dan was de stinger bij het eerste 

inhangen over de muur gegaan. 

Blokkenwerk 
Tijdens de bouw van de Viking Piper zijn we begonnen met het werken in groepen. De efficiency van 

medewerkers, die in de aan- en afbouw actief waren, was eigenlijk te laag.  

De afstanden die moesten worden afgelegd tussen de werkplek aan boord, de magazijnen, de kantines 

en waslokalen slurpten manuren op en door de strikte functiescheiding tussen ijzerwerkers, lassers, 

slijpers, hakkers, stellingbouwers e.d. ontstonden telkens veel te grote wachttijdverliezen.  

Er werd dus studie gemaakt van andere methoden om het werk te organiseren en vooral het model van 

groepswerk, zoals destijds door Volvo ingevoerd, diende zich hierbij aan als voorbeeld. Er werden 

multifunctionele groepen samengesteld van ijzerwerkers, lassers, een slijper, een stellingbouwer e.d.. 

Deze groepen kregen ieder een eigen container met daarin de nodige gereedschappen en een kleine 

werkplaats voor de hulpwerkzaamheden waarvoor men voorheen het schip af moest. De groep koos 

haar eigen voorman en kreeg brokken werk toegewezen (bijv. het stellen en aanbouwen van een aantal 

secties). Deze nieuwe vorm van werken werd open gecommuniceerd met de werkvloer en er werd geen 

geheim van gemaakt dat het doel was om het aantal verloren uren tot een minimum te beperken.  



Tijdens de bouw van de Viking Piper bleek deze aanpak een enorme efficiencyverbetering, niet alleen 

door de reductie van het aantal niet-productieve uren maar ook door de enorme verhoging van de 

motivatie van de medewerkers. Men voelde zich opeens als groep en individueel verbonden met een 

eigen stuk schip. 

Hoe het met deze aanpak verder is verlopen weet ik niet omdat ik op 1 mei 1975 de werf heb verlaten en 

bij DNV aan de slag ben gegaan. Dit omdat de overheid had besloten dat er voor scheepsbouw in 

Nederland geen toekomst meer was en IHC derhalve had besloten dat er dus niet geïnvesteerd zou gaan 

worden in een nieuwe, overdekte helling in Schiedam.  

Hiermee kwam voor mij een einde aan een uiterst inspirerende periode waarin ik geleerd heb dat 

middels doorzettingsvermogen, creativiteit en langs ongebaande wegen te denken het schijnbaar 

onmogelijke toch mogelijk kan worden. Dit vermogen om “out of the box” te denken heeft mij in mijn 

verdere loopbaan enorm geholpen vernieuwend bezig te zijn.  



Stakingen 
Soms werden de arbeidsverhoudingen danig op de spits gedreven. 

Toen in januari 1972 de bonden er niet in slaagden een deugdelijke CAO af te sluiten liep dit op 18 

januari 1972 uit op een wilde staking bij Gusto. De eis was een opslag van Fl. 25,- per week netto en 

verkorting van de werkweek. Hoewel slechts een beperkt deel van de werknemers lid was van een 

vakbond legden activisten de werf plat door intimidatie en het blokkeren van de poort. 

Toen op een onbewaakt ogenblik enkele mensen van Gusto staalbouw met een kraan de poort 

verwijderd hadden werd door het afsluiten van gas, licht en lucht het bedrijf alsnog stil gelegd. 

De intimidatie bereikte een hoogtepunt toen Frido Smulders bij de poort met een snijbrander werd 

bedreigd en dit heldhaftig negeerde. 

Als management van productie sloegen wij onze tenten op in Restaurant Europoort aan het einde van de 

Maasboulevard in Schiedam, waar we zo goed als mogelijk was met ons werk verder gingen. 

De staking heeft af en aan tot 25 februari geduurd waarna iedereen weer aan het werk was. Wel heeft 

het vrij lang geduurd voor de beschadigde verhoudingen tussen werknemers en management weer 

waren hersteld. 

Op 1 maart 1973 heeft de NVV nog een dag een waarschuwingsstaking gehouden op de werf. Wij 

installeerden ons weer in Restaurant Europoort, maar dat bleek de volgende dag al overbodig. 



Organisatie eindmontage 
Frido (en later Rob) Smulders – Directie  
  
Van Wieringen – Algemeen Bedrijfsleider (opgevolgd door van Houselt) 
  
Gilles Westdijk – Hoofd Kwaliteitsdienst 
  
Paardenkoper – Hoofd Eindmontage (opgevolgd door Leo van Putten) 
  
Hans Vorster – Bedrijfsleider Machinebouw 

Martin Rietveld – Chef Koperslagerij 
Hans de Ridder – Chef Machinebouw montage  

Ben Berkhout - Inbedrijfsteller 
  
Frans van der Stad – Bedrijfsleider Scheepsbouw 

Leo van Putten – Chef aan en afbouw 
Otto Brinksma – Assistent 
Helmut Hirsch – Assistent 
Tom Wouters – Assistent 
Peter Mackenbach – Assistent (opgevolgd door Ben Rasenberg) 

  
Jan van de Berg – Baas ijzerwerk 
Chris Barsilay – Baas ijzerwerk 
Bauke de Jong – Baas ijzerwerk 
Bern Rasenberg – Baas ijzerwerk 
Andre Bedaf – Lassersbaas 
Jan Osterholt – Lassersbaas 
Willem Verhoef – Baas hakken, slijpen, stellingbouw en schoonmaken 
Gerrit van der Loo – Baas transport, kranen en bakken 

  
 

 
 


