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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Wout Krispijn (december 2000)

it keer een gesprek met
de man die al 12 jaar
voorzitter is van onze club
en wat uit dit gesprek zal
blijken tot nu toe een wel

zeer druk bestaan heeft geleid.

Een knap druk bestaan
Wout werd in november 1939 geboren
in Rotterdam. Z’n vader kwam uit
Rotterdam en z’n moeder was een
Oostvoornse. Toen z’n vader in 1943
door de Duitsers werd opgepakt om in
Duitsland te gaan werken, besloot zijn
moeder om met haar twee kinderen
naar Oostvoorne terug te gaan. Na
terugkomst van z’n vader werd besloten
definitief in Oostvoorne te blijven. Z’n
vader zette er een smederij/constructie-
werkplaats op en zorgde op die manier
voor de boterham. Wout was in 1945
naar de Overbosschool van meester
Boogert gegaan en zegt het geluk gehad
te hebben, dat hij in de 5e en 6e klas in
‘de geleerden’ klas terechtkwam. Zo
noemde men op die school de klassen
waarin leerlingen zaten die theoretisch
voor de HBS en de MULO werden
klaargestoomd. In 1952 ging hij naar de
RHBS in Den Briel. Leren interesseer-
de hem echter niet veel. Voetballen bij
OVV was veel leuker.

Jongensdromen
Hij had wel jongensdromen. Hij wilde
straaljagerpiloot worden, maar voor
zichzelf wist hij wel, dat daar met één
slecht oog niets van zou komen. Z’n
vader zag een onderwijzer in hem, maar
daar moest hij niet aan denken. Toch
heeft hij wel het devies van zijn vader
in z’n verdere leven opgevolgd. Die
luidde: ‘Beter een grote knecht dan een
klein baasje’. In 1957 haalde hij z’n
getuigschrift 3 jaar HBS en hij vond het
welletjes. Hij had geen zin meer in die
school. Ondertussen had hij wel beslo-
ten, wat hij wilde gaan doen. Het zou
varen worden. Eerst dacht hij aan
stuurman en toen werd het machinist.
Wat een geluk dat het eerste niet is
geworden. Uit het verdere verhaal zal
blijken wat een groot techneut er dan
verloren zou zijn gegaan. Z’n vader
vond echter dat hij eerst maar eens
zoutwater moest gaan proeven. Varen
was niet vreemd in de familie. Twee
broers van z’n vader waren zelfs in de
2e Wereldoorlog omgekomen. De één
bij de torpedering van de Serooskerk en
de ander bij de torpedering van de
Dordrecht. Er werd gesolliciteerd bij

van Ommeren en Wout kon aanmonste-
ren op de Duivendrecht, een tanker van
8000 ton.

Ketelbinkie
De functie werd ketelbink en de opstap-
plaats de Nieuwe Matex in Vlaardingen.
En, daar ging hij. Hij kreeg de zorg
voor 14 matrozen en een bootsman (dit
aantal is tegenwoordig de volledige
bemanning van een supertanker).
Hutten en toiletten schoonhouden,
messroom bijhouden, eten halen en af-
wassen. Na het vertrek uit Vlaardingen,
werd hij bij Maassluis al zeeziek en dat
werd de dagen erna alleen maar erger.
Bovendien kreeg hij een dikke arm van
de pokkeninenting, want daarvoor was
hij nog nooit ingeënt. Hij kreeg koorts
en na twee dagen was hij zo ziek, dat
hij z’n bed niet meer uit kon. Het leek
wel een beetje op het liedje: ‘Toen zij
uit Rotterdam vertrokken’. De afloop
was echter beter. Na een week was hij
opgeknapt en kon het werken beginnen.
Om half zes koffie zetten, tafeldekken,
toiletten schoonmaken enzovoorts. Hij
moest een heleboel leren en heel wat
grote bekken over zich
heen laten gaan. Na 10
dagen verzeilden ze
midden op de Atlantic
in een orkaan. Huizen
hoge golven maar geen
last meer van zeeziekte.
Water op de gedekte
tafels gooien om het
tafelkleed en de borden
op tafel te houden.

Ondergang van de Pamir
Het schip ging vreselijk te keer en in
dit noodweer ontving de marconist een
S.O.S. Het bleek van de Pamir te zijn,
een Duits opleidingsschip. Het was één
van de grootste zeilschepen ter wereld
en had 95 kadetten aan boord. De
Duivendrecht keerde de steven en
spoedde zich naar de plek des onheils.
Na een halve dag kreeg men bericht,
dat de Pamir gezonken was en dat men
slecht 5 overlevenden op een halve
sloep had aangetroffen. Toen hij in
1984 in Lübeck een kerkdienst mocht
bijwonen ter ere van een tewaterlating
aldaar, bleek in die kerk een gedenkte-
ken te staan ter nagedachtenis aan de
ramp met de Pamir, met als stille
getuige de halve sloep. Hij zegt ook
nooit meer te kunnen vergeten hoe hij
voor het eerst in de messroom Ameri-
kaanse radiostations hoorde, met muziek
uit de fifties met Pat Boone, Bill Haley,
Elvis Presley en Conny Francis.
Ze voeren langs het Vrijheidsbeeld en
het schip loste in Camden de melasse
die het aan boord had. Deze vloeibare
suiker was bestemd voor de snoepjes-
fabriek aldaar.

s.s. Lissekerk
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Promotie tot handlanger
Op de terugreis naar Rotterdam hoorde
hij dat daar een poetser van boord zou
gaan. Hij besloot om naar de Hwtk, die
de bijnaam van ‘Rooie Piet’ had, te
gaan en te vragen of hij de volgende
reis als poetser c.q. handlanger mee
mocht. Vlak voor Rotterdam kreeg hij
te horen dat hij tot handlanger gepromo-
veerd werd of wel een gage verhoging
van fl. 90, naar fl. 243,- per maand. De
volgende reis ging weer richting de VS
en daarna naar Rio. De evenaar werd
gepasseerd en Wout werd gedoopt en
kreeg de bijnaam zee-egel aangemeten.
De voortstuwing van de Duivendrecht
werd verzorgd door een Doxfordmotor
en het hulpbedrijf werd gevoed door
twee Schotse ketels. Hij heeft er goed
leren poetsen, roetmoppen en lensput-
ten schoonmaken. Hij zegt dat hij over
z’n periode als ketelbink en poetser al-
leen al een boekje zou kunnen schrijven.
We wachtten af. Ik zie hem er toe in
staat als er straks een rustigere periode
in z’n leven komt. Na drie reizen kwam
de Duivendrecht in juli weer  aan in
Rotterdam. Inmiddels zegt hij, had ik
m’n verstand ook weer teruggekregen.
En, ik wilde graag weer naar school in
Den Briel. Hij zegt er 2 fijne jaren te
hebben gehad en heeft er veel geleerd.
In 1960 slaagde hij en trad in dienst bij
de V.N.S. Zijn eerste schip werd een
Liberty, de Lissekerk, voor alleen een
kustreis. Tussen Antwerpen en Rotter-
dam liepen ze recht voor de zeevaart-
school op het strand. Vervolgens werd
op diverse stoom- en motorschepen
gevaren. Op Victories, de Ridderkerk
en drie jaar lang op de Hoogkerk. Deze
laatste had als voortstuwing een Stork
HODT. Dit stond voor Hesselmann,
Omkeerbare Dubbelwerkende, Tweetakt.
Een vreselijk bewerkelijke motor, maar
als je daar van hield, een heerlijke
machine. Ik kan erover meepraten,
want ook de Celebes van de Nederland
had zo’n motor en ik heb daar 29 maan-
den met plezier op gevaren.

Over naar de Baggersector
Intussen had Wout z’n A en B gehaald.
In die tijd is hij ook getrouwd met
Mieke, een lief meisje zoals hij zegt en
hij kan ‘t weten. Ze hadden al vijf jaar
verkering en ze hadden elkaar in die
tijd opgeteld 3 maanden gezien. In die
tijd moest men vrij lang wachten op
promotie en men kon heel goed aan de
wal terecht. Wout nam afscheid van de
koopvaardij en ging over naar de
bagger. Hij stapte over naar Stevin
Baggeren en kwam in het team dat de
nieuwbouw van de hopperzuiger Van
Hattum en Blankevoort 20 begeleidde.
Later heeft hij er zelfs nog als Hwtk. op

gevaren. In 1970 werd hij gevraagd om
hoofd technische dienst te worden op
een groot baggerwerk in Abu Dhabi.
Hij mocht z’n gezin meenemen en ze
besloten met z’n drieën, want intussen
was er een dochter geboren, naar de
grote zandbak Saoedi Arabië te verhui-
zen. Wout heeft hier 3 jaar gewerkt en
veel problemen moeten oplossen. Ook
hier kreeg het gezin weer een dochter.
Veel tijd voor de geboorte had hij niet,
want zodra het kind ter wereld was,
droeg hij de zorg over aan een buurman

en zoefde hij weer naar het werk
waarop dat moment grote problemen
opgelost moesten worden. Pas een paar
dagen later kwam hij weer bij vrouw en
dochters. Dat hij vanwege z’n werk
gewaardeerd werd, blijkt wel uit het
volgende. Hij werd nl. gevraagd als
chef technische dienst voor een groot
werk in Zuid-Afrika. Hij nam de
uitdaging aan en het gezin Krispijn
verhuisde naar een ander deel van de
wereld. Men streek neer in Richards
Bay in Natal in bijna the middle of
nowhere. Hier moest de grootste
diepzeehaven van Zuid-Afrika gemaakt
worden. Een grote vloot van bagger-
schepen werd er naar toe gedirigeerd,
totaal 120.000 pk en die zouden 4 jaar
lang dag en nacht werken. Ook hier
kreeg het gezin weer uitbreiding. Nu
met en zoon. Wout heeft er een
geweldige tijd gehad, zegt hij. Wel erg
hard werken, lange dagen en met veel
weekeinden. Hij was nooit klaar, er
gebeurde altijd wel wat. De technische
dienst bestond uit 25 Europeanen en
450 lokale mensen in de werkplaatsen.
Totaal werkten er op de plek 4.000
mensen. Ook moest er werk uitbesteed
worden. Hij vond in een nabij gelegen
dorpje een smid met een heel klein
smederijtje. De eerste opdracht was het
maken van een dumpcar. Vele opdrach-
ten volgden, want de man bleek een
vakman te zijn. Hij moest uitbreiden en
z’n zoons kwamen bij hem in de zaak.

Het werd een wereldzaak waar men nu
buiten veel rollend materieel zelfs
vliegtuigen bouwt. En dat allemaal
doordat men daar een haven ging
aanleggen. Je weet maar nooit waar het
geluk vandaan komt. Het echtpaar is
nog steeds bevriend met de familie en
hun in Zuid-Afrika geboren zoon, die
nu aan de TH studeert, heeft er pas een
periode stage gelopen. Waar pa al niet
voor gezorgd heeft.

Projectmanager Simon Stevin
Na deze 4 jaar
kwam hij bij de
technische dienst in
Beverwijk, werd er
hoofdinspecteur en
in 1978 projectma-
nager bij de bouw
van de Simon Stevin.
Dit was een groot
gecompliceerd
baggereiland, dat
over de zeebodem
kon lopen. De bouw
hiervan werd
technisch een
succes, maar een
drama voor de RSV

en ook voor Volker Stevin. Stevin was
enkele jaren daarvoor gefuseerd met
Volker en deze fusie was helaas voor
veel mensen een ramp. Wout had op
diverse scheepswerven 3 kantoren tot
z’n beschikking Toen hij echter op een
dag op het hoofdkantoor kwam, bleek
z’n bureau te zijn verdwenen. Hij had,
zoals hij zegt, hierover vreselijk de
smoor in. Inmiddels had de Simon
Stevin in 1982 eindelijk met succes
proefgevaren en gedraaid op de
Noordzee. Toen hij door Bilfinger en
Berger Dredging gevraagd werd om
daar hoofd technische dienst te worden,
heeft hij dat gedaan. Hij bleef hier tot
1988. Het ging in die jaren slecht in het
baggerbedrijf en zoals hij zegt, kreeg hij
ook nog last van een zgn. mid career
crisis.

Maritiem Advieskantoor
Hij besloot daarop samen met een
collega een eigen bedrijfje te beginnen.
En maritiem advieskantoor en verkoop
van scheepsonderdelen. Hij snapt nog
niet waar hij destijds de moed vandaan
haalde, maar het lukte. Met ups en
downs weliswaar. De bedrijfsresultaten
konden beter, maar er zat een stijgende
lijn in. Hij kreeg in de gaten, dat advies
beter betaalde dan handel, tenminste in
zijn geval. Na het aantrekken van een
derde man was de samenwerking niet
plezierig meer en Wout verkocht z’n
aandelen en trok zich terug. Dat de
oprichting van het bedrijf een goede zet
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was geweest, mag blijken uit het feit
dat het nog steeds bestaat. Hij heeft als
maritiem- en baggerconsulent diverse
leuke klussen gedaan in de verbouw en
nieuwbouw.

Wout als bruggenbouwer
In 1991 werd hij door Ballast Nedam
International benaderd met de vraag of
hij de technische dienst wilde doen op
een groot bruggenbouwproject in
Denemarken. Het liep daar voor geen
meter en hij moest daar orde op zaken
gaan stellen. Hij is er eerst gaan kijken
en heeft de uitdaging toen aangenomen.
Daar zat hij dan als enige Nederlander
tussen allemaal Scandinaviërs. In de
staf 25 meestal jonge mensen, de
meeste ingenieur, zowel dames als
heren en 125 man in diverse werkplaat-
sen. Hij zegt: ”Eén van mijn sterkste
punten is, dat ik nogal snel het vertrou-
wen weet te winnen van mensen,
ongeacht hun landsaard”. Na enige
aanloopmoeilijkheden, liep het al snel
gesmeerd. Het was een machtig

interessant werk, iets heel anders met al
die grote en zware betonnen brug-
elementen, zegt hij, maar techniek blijft
techniek.

Naar Frankrijk voor de volgende klus
In 1993 was de brug klaar en werd hij
gevraagd om de verbouwing van het
hefschip Svanen in Frankrijk te

begeleiden. De Svanen moest geschikt
gemaakt worden voor de bouw van een
betonnen brug op Prince Edward Island
in Canada. De verbouwing was klaar in
het voorjaar van 1995 en de Svanen
werd verscheept naar Canada. Wout
hielp daar met het in bedrijf stellen van
de Svanen en kreeg het verzoek om ook
daar de technische dienst van het project

te gaan doen. Het liep er allemaal niet
zo soepel. Na overleg heeft hij weer
geen nee kunnen zeggen. Nu zat hij
weer als enige Nederlander tussen een
stel Canadese dames en heren. Ook hier
heeft hij met veel plezier gewerkt. De
brug werd met 2.500 man en veel
materiaal in recordtijd gebouwd. In
1996 werd het laatste brugdeel geplaatst

en hij werd in 1997 in gebruik
genomen. Inmiddels hadden de Zweden
belangstelling voor de Svanen, voor de
bouw van een brug over de Oresund.
Veel Zweden had hij leren kennen in
Denemarken en de leiding van het
project wilde graag dat hij meekwam.

Van Canada naar Zweden
Dit keer eens niet voor de technische
dienst, maar als projectleider voor het
plaatsen van de betonnen peilers en
brugliggers. Heel laconiek zegt hij:
”Dat heb ik toen ook maar weer
gedaan.” Hij heeft eerst de zaken in
Canada netjes afgewikkeld, de Svanen
op transport gesteld op de Mighty
Servant 3 en is in juni 1997 begonnen in
Zweden. In oktober 1999 was ook dit
werk klaar.
Wout zegt:”Overal waar ik heb gewerkt
is het wel een soort van succes gewor-
den. Ik heb het ook voornamelijk te
danken aan het feit, dat ik op de één of
andere manier de juiste mensen om me
heen wist te verzamelen of toegewezen
kreeg. Veelal mensen die van veel zaken
meer verstand hadden dan ik”.
Hij heeft overal met veel plezier
gewerkt en gewoond en is overal
gesteund door z’n kinderen, maar vooral
door z’n vrouw. Zonder deze steun had
hij dit allemaal nooit kunnen doen. Hij
heeft het wonen en werken in het bui-
tenland nu wel gezien.

Eindelijk een job in Nederland
Hij is nu 61 jaar en kreeg een leuke klus
in Nederland. Hij is lid van het nieuw-
bouwteam, dat de bouw van de jumbo
hopperzuiger Rotterdam voor Ballast
Nedam Baggeren begeleid. Degenen die
met het najaarsreisje van onze
vereniging mee geweest zijn hebben het
schip en het werk er omheen kunnen
bewonderen en in december heeft ook
een aantal de tewaterlating aanschouwd.
Machtig om te zien hoe zo’n kolos
vanuit de bouwhal de helling afglijdt, de
rivier in. Wout kwam bij deze bouw in
aanraking met de nieuwste technieken,
vooral de toepassing van computers in
de meet- en regelsystemen intrigeerden
hem. Hij zegt: ”Ik ben m’n carrière
begonnen bij de bagger met de
nieuwbouw van een hopperzuiger en als
het een beetje meezit, eindigt mijn
carrière ook met de bouw van een
hopperzuiger”. Hij gaat nog steeds’s
morgens fluitend de deur uit en komt
soms al voor zessen thuis. Hij vindt dit
een luxe na jaren van 60-urige werk-
weken en soms meer. In zijn carrière
heeft hij soms besloten om linksaf te
slaan en soms rechtsaf. Spijt heeft hij
nooit ergens van gehad of het moet zijn
van het binnenhalen van de derde man

Bezoek van de hoge vertegenwoordigers van de opdrachtgever aan de Svanen

Wout voor ‘zijn’ brug in Denemarken
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in z’n eigen bedrijf. Ze hebben veel van
de wereld gezien, overal plezierig
gewoond, altijd erg veel vrijheid gehad
in z’n werk en met erg veel mensen
wereldwijd mogen werken. Erg veel
geld namens de baas mogen uitgeven en
misschien ook voor hem verdiend. En
erg veel handtekeningen moeten zetten.
Wat hij nu nog graag zou willen, is wat
meer vrije tijd voor z’n vrouw en z’n
vele hobby’s. Samen met haar gaan
fietsen. Als het mooi weer is de wegen
onveilig maken met z’n Harley
Davidson. Hij is een verwoed bouwer
en vlieger van gemotoriseerde
vliegtuigjes. Dus toch een beetje z’n
jongensdroom in vervulling, piloot,
maar dan op de grond. Verder, als de
regen tegen de ramen klettert, krijgt hij
inspiratie tot het maken van tekeningen
en schilderijen. Weet u ook wanneer
onze nieuwjaarskaarten gemaakt
worden. Hij zegt:”Ik ben geen
kunstenaar, maar ik schilder van alles.”
Als laatste zou hij, als hij wat meer vrije
tijd zou hebben, wel eens wat willen
schrijven, bijvoorbeeld een boekje over

z’n tijd als ketelbinkie,
poetser en scheepswerk-
tuigkundige en
geïllustreerd met eigen
tekeningen of een column
schrijven in een weekblad.
Wellicht krijgt hij die
tijd nog eens.
Ik heb het verhaal van de
levensloop van een
machtig interessante
man, een supertechneut
op mogen schrijven, die
volgens mij veel te
bescheiden is over
hetgeen hij gedaan en
bereikt heeft. Wout,
bedankt voor het
beschikbaar stellen van
je schaarse vrije tijd
voor dit verhaal.
En Mieke bedankt voor
je gastvrijheid.

Wout Krispijn met op de achtergrond de Svanen
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