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22 Scheepsbouw en offshore

Willy van der Eijck-Mol kon schepen en stuwdammen bouwen wel vergeten

Vrouw in een mannenbaan

V
erlangend keek ze naar de lessen in het 
vakkenpakket dat vooral door jongens werd 
gevolgd: ‘Veel wiskunde. In de vierde klas 
nam ik een besluit. Ik ben teruggegaan naar 
de derde. Om dat B-pakket alsnog te doen.’

Ze slaagde met goede cijfers. Maar doorstuderen 
na de Mulo was ongebruikelijk: ‘Dus moest ik gaan 
werken.’
Zeventien jaar was ze, ze woonde nog thuis. De 
directeur van de Mulo wist wel een baan voor 
haar. Een meisjesbaan. ‘Ik moest solliciteren op de 
Schiekade, in Rotterdam. Het bleek een administra-
tiekantoor. Of een verzekeringskantoor, dat weet 
ik eigenlijk niet meer.’ Wel weet ze nog dat het een 
souterrain was. Akelig donker. Ze vroegen haar van 
alles, vragen waar ze braaf antwoord op gaf. Wense-
lijke antwoorden blijkbaar, want ze werd aangeno-
men. Met een salaris van 135 gulden. ‘Mijn ouders 
waren dolblij. Maar ik niet.’
De onvrede van haar dochter was Willy’s moeder 
niet ontgaan. Toen de groenteboer dezelfde middag 
aan de deur kwam en vroeg of het gelukt was met 
de sollicitatie, antwoordde Willy’s moeder cryptisch: 
ja en nee. Ja, omdat haar dochter was aangenomen. 
Nee, omdat ze niet wilde. Wat Willy dan wel wilde, 
vroeg de groenteboer. Iets met bootjes, antwoordde 
haar moeder.

Tekenkamer De Hoop
De groenteboer wist dat ze op Scheepswerf De Hoop 
in Schiedam nog iemand zochten. Op de tekenka-
mer, ter vervanging van een jongen die in militaire 

dienst moest. Willy ging er direct op af. De werfbaas 
vroeg wat ze zoal had gedaan. Veel wapenfeiten kon 
Willy niet noemen, behalve dan het voor een meisje 
ongebruikelijke B-pakket. De werfbaas bracht haar 
naar de tekenkamer. ‘Een los hok dat midden op 
de werf stond.’ Blijkbaar maakte haar kordaatheid 
indruk op de chef van de tekenkamer, ze kon direct 
beginnen. ‘Voor 165 gulden per maand. Terwijl ik 
nog niks kon.’ 
Haar ouders vonden het leuk, al konden ze zich 
weinig voorstellen bij de baan. ‘Ik kom niet uit een 
scheepsgeslacht. Mijn ene grootvader was machine-
bankwerker. De andere was weliswaar stuwadoor, 
maar door de oorlog was er geen werk meer. Daar-
om werd mijn vader loonadministrateur.’ Die had 
wel liefde voor het water. Zijn karige vakantiedagen 
werden doorgebracht bij een tante met een huisje 
aan de Kaag. Er lagen wat bootjes aan de kant, waar 
Willy als klein kind graag in zat, met schepnet en 
hengel. ‘Op een dag zat ik in een opgetuigd 12-voets 
jolletje. Mijn vader gooide los, ik dreef zo het 
kommetje in. Ik schreeuwde de hele Kaag bij elkaar, 
maar hij riep vanaf de kant dat ik rustig moest blij-
ven. En wat ik moest doen.’
Ze zeilde door het kommetje en vervolgens naar de 
steiger terug. ‘Daar ving mijn vader me op. Hij zei: 
zo, nu kun je het.’
Toen haar ouders later een stuk grond aan de Reeu-
wijkse plassen kochten, zat Willy altijd op het water. 
Al ging dat eerst nogal primitief. ‘We hadden het 
thuis niet breed. We leenden het roeibootje van een 
boer, bonden met wasknijpers een plastic tafelkleed 

Door Corine Nijenhuis

Als Willy van der Eijck-Mol (1942) een man geweest was, of ongetrouwd, dan had haar 
carrière een ander verloop gehad. Desondanks kijkt ze met plezier terug. Willy wilde 
‘iets met bootjes’ doen. Maar Willy was een meisje en het jaartal was 1954. Dus ging ze naar de 
Mulo, waar ze het vakkenpakket deed dat een vrouwelijke leerling voorbereidde op haar toekomst. 
Naast de vaste vakken kreeg ze les in boekhouden en handelsrekenen. ‘Ik vond het maar niks.’

‘ Meetbrieven schrijven  
was verschrikkelijk’

Willy van der Eijck-Mol groeide op aan de Kaag. Daar werd ook duidelijk dat ze ‘iets met bootjes wilde doen’. Ze zeilt nog altijd graag. 

tussen de opstaande roeispanen. Zo zeilden we naar 
de overkant en roeiden daarna weer terug.’ 

HTS
Willy’s baan bij De Hoop beviel haar prima. De 
werkweek telde vijf dagen, ongebruikelijk in die 
tijd. Haar chef op de tekenkamer was een geschenk: 
hij leerde haar het vak. Op de werf werden tanker-
tjes gebouwd. Duwbakken voor een transportbe-
drijf van heipalen. Soms een duwboot, of een groot 
winkelschip. ‘Veel tekeningen waren met potlood 
op papier gezet, die moesten worden overgetrokken. 
Dan legde je er calqueerpapier over, dat met loden 
werd vastgezet. Soms liepen er twee lijnen niet 
evenwijdig. Vroeg de chef: als dit nou twee taartpun-
ten waren, welke zou je dan kiezen? Dan wist ik dat 
het niet goed was en deed ik het opnieuw.’ 

Maar hoeveel Willy van de praktijk leerde, ze wist 
te weinig van het vak, vond ze. Dus deed ze een 
schriftelijke, voorbereidende technische basiscursus 
Werktuig- en Scheepsbouw bij PBNA in Arnhem. 
‘Het was de bedoeling om daarna een vervolgcursus 
te doen. Maar ik vond het moeilijk steeds de discipli-
ne op te brengen om ’s avonds, alleen, te gaan zitten 
leren.’ Daarom besloot Willy naar school te gaan. 
Een particuliere HTS in Rotterdam, Scheepsbouw- en 
Werktuigbouwkunde. Een avondopleiding, want 
overdag ging haar werk op de werf gewoon door. 
Om te worden toegelaten moest ze een examen 
doen. Ze slaagde niet alleen gemakkelijk, ze mocht 
ook direct naar het derde jaar van de opleiding.

Secretaresse
Dat kwam niet alleen door de voorbereidende cursus. 
‘Op de werf leerde ik elke dag wat, dankzij mijn baas 
die steeds meer aan mij overliet. Die uitlegde wat ik 
aan het doen was. En waarom.’
Hij had er schik in Willy te onderwijzen. ‘Als er een 
schip op de helling lag, vroeg hij mij wat het woog. 
Hoeveel lading het kon vervoeren. Dat moest ik dan 
ter plekke uitrekenen.’
Ze keek naar de lengte en breedte, de waterlijn, het 
type schip: ‘een rechte bak, of eentje met een geveeg-
de kont, een scherpe kop. Vaak kwam ik dan op een 
getal dat er maar twee ton naast zat. Dan was hij 
helemaal trots. Omdat hij het mij geleerd had.’
Maar alles veranderde toen de tekenaar die zij ver-
ving, terugkwam uit militaire dienst. In de tekenka-
mer was geen werk meer voor Willy. Daarom verving 
ze de dochter van de werfeigenaar, die op vakantie 
ging. Een secretaressebaan, zo bleek. ‘Ik kon het 
allemaal wel, op de Mulo had ik mijn typediploma 
gehaald. Maar ik verveelde me dood.’
En het was zonde van haar talent. Dat vonden ook de 
jongens van de Scheepvaartinspectie die op de werf 
langskwamen. Wat ze daar deed, boven in kantoor, 
vroegen ze. Ze wisten wel een ander baantje voor 
haar. Bij de Scheepvaartinspectie, afdeling scheeps-
metingsdienst, konden ze wel iemand gebruiken. En 
dus vertrok Willy naar haar nieuwe baan om in de 
avonden haar studie te blijven volgen. 

Stom werk
Ze was 18 toen ze begon, in het derde jaar van de 
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Tewaterlating bij Scheepswerf Timmer. 
(Foto’s familiecollectie)

Bij een bruiloft
hoorde ontslag

HTS. Willy was het enige meisje. Iedereen noemde 
haar juffrouw Mol, leerkrachten én leerlingen. ‘Be-
halve Gerard, de zoon van Vis, van Scheepswerf Ni-
colaas Witsen en Vis in Alkmaar.’ De meeste leerlin-
gen van de avondschool waren ouder dan Willy, zij 
werkten overdag in de scheepsbouw. Die deden niet 
moeilijk over een meisje in de klas. Maar bij de spe-
cifieke scheepsbouwlessen die in de avond werden 
gegeven, waren ook veel dagstudenten. Die waren 
jonger. Toen Willy in haar vierde jaar het gebouw 
in wilde lopen, stuitte ze op een groepje eerstejaars 
dagstudenten. Ze deden onhebbelijk. ‘Die wilden mij 
niet binnen hebben. Ze zeiden dat het een degene-
ratie van de studie was als er meisjes bijkwamen.’ 
Gelukkig dachten haar klasgenoten er anders over, 
die grepen in en hielden Willy uit de wind.
Intussen zat Willy overdag bij de Scheepvaartinspec-
tie. Wat een leuke baan had geleken, viel vreselijk 
tegen. ‘Eigenlijk was het verschrikkelijk. Ik zat 
binnen in zo’n grote flat, een kantoor. Met allemaal 
dames, meetbrieven te schrijven.’
Het had niets te maken met het vak waarvoor ze 
leerde. Al dachten haar collega’s van wel. ‘Jij weet 
tenminste wat je aan het doen bent, zeiden ze tegen 
me. Dat was meteen het probleem. Hoe beter ik wist 
wat ik aan het doen was, hoe stommer ik het vond. 
Ik zat daar maar een beetje getalletjes te schrijven, 
ik had geen enkele invloed.’

Pont tekenen
Al verdiende ze heel aardig, Willy uitte haar onvrede 
bij haar baas. Die was ontvankelijk voor haar klacht 
en detacheerde haar naar de zeeschepen. ‘Maar dat 
was precies hetzelfde werk. Alleen waren de sche-
pen groter.’
Eigenlijk was het gewoon administratief werk. Ze 
werd er ongelukkig van. Iets dat niet onopgemerkt 
bleef bij de jongens van de metingsdienst. Toen er 
een tekenaar vertrok bij Scheepswerf Timmer in 
Delft, vertelden ze dat aan Willy. Of het niets voor 
haar was? En dus pakte Willy de telefoon en belde 
de baas op. Hij wist wie ze was. Hij had haar bij De 
Hoop gezien en nodigde haar uit voor een gesprek. 
Daarna kon ze per direct bij scheepswerf Timmer 
aan de slag.
Overdag in de tekenkamer, ’s avonds naar school. 
Tot in 1963, toen studeerde ze af. Dat was nog niet 
eenvoudig. De afstudeeropdracht bleek het ont-
werpen van een rivierpont te zijn, geschikt voor 
bussen, auto’s, fietsers en voetgangers. ‘Ik had van 
mijn leven nog geen veerpont aan de onderkant 
gezien. Geen idee hoe die er uitzag.’ Ze was niet de 
enige. Ook Gerard Vis wist het niet. Maar wat hij wel 
wist, was dat de veerpont van Schoonhoven op de 
scheepswerf van zijn vader was gebouwd. Hij toog 
met de trein naar Alkmaar, op zoek naar tekeningen 
en berekeningen, om direct terug naar Rotterdam 
te reizen. Aan de leestafel van restaurant Engels, op 
het stationsplein, bestudeerden ze de Schoonhoven-
se veerpont. Uiteindelijk slaagden beiden voor hun 
eindexamen. Willy mocht zich voortaan scheeps-
bouwkundig tekenaar en constructeur noemen. 

Schrijfmachine
Bij Timmer was het werk karig toen Willy haar 
diploma eenmaal op zak had. Ze dacht dat ze haar 
ontslag zou krijgen, maar dat gebeurde niet. Inte-
gendeel. Willy deed steeds meer werk en bestier-
de in haar eentje de tekenkamer. Maar toen ze 
uiteindelijk om opslag vroeg, keek de baas haar 
alleen aan. ‘Hij zag dat niet zo zitten. Ik deed 

Afgestudeerd scheepsbouwkundig
tekenaar en constructeur

Op scheepswerf 
Timmer in Delft 

kon Willy als 
tekenaar aan de 

slag.

hetzelfde werk als eerder.’
Toen er in 1966 een functie als technisch directie-
assistente bij Bos en Kalis vrijkwam, besloot ze te 
reageren. ‘Bij de sollicitatie keken ze naar mijn 
verlovingsring. Of ik trouwplannen had.’
Toen Willy vertelde dat haar verloofde nog studeer-
de, vroegen ze naar zijn afstudeerdatum. Omdat dat 
nog zo’n twee jaar zou duren, werd ze aangenomen. 
Maar ook deze baan viel vies tegen. ‘Ik dacht dat 
ik bij Bos en Kalis belangrijk werk kon doen. Een 
bijdrage leveren aan het maken van baggerboten. 
Dat ik in die business terecht zou komen. In plaats 
daarvan zat ik in een klein hok, op een IBM schrijf-
machine bestekken te tikken.’
Haar directe baas wilde dat Willy zijn brieven kon 
opnemen. ‘Omdat, zo zei hij, u weet waarover ik het 
heb.’ Ze moest naar Schoevers, om steno te leren. 
Vreselijk vond ze dat. Tijdens het opnemen van 
een brief zei ze plotsklaps tegen haar baas dat het 
niets voor haar was. Hij was stomverbaasd. Op zijn 
vraag wat ze dan wel wilde, antwoordde ze dat ze 
verder wilde kijken. ‘Daarop mocht ik opeens toch 
de tekenkamer in. Om een bak te tekenen. Maar die 
bleek al getekend, die moest ik maar overtrekken. 
Toen dacht ik: dahag!’

Dikke Amerikaan
Maar het was niet alleen het werk bij Bos en Kalis 
dat haar niet beviel, het was ook de cultuur. ‘Er 
waren functioneringsgesprekken. Dat kende ik niet. 
Op de werf was het eenvoudig: als je iets fout deed 
dan volgden de grote ‘godvers’, als je iets goed deed, 
werd er geknikt.’
Willy was gewend te zeggen wat ze wilde, te zijn 
wie ze was. ‘Dat moest wel op de werf, anders had 
ik direct naar huis gekund.’ Ook dat viel niet altijd 
goed bij het grote bedrijf. Toen de directeur zijn 
nieuwe auto kwam showen - een roomkleurige Ame-
rikaan met roodleren bekleding - deden de onder-
bazen onderdanig enthousiast. Toen gevraagd werd 
wat juffrouw Mol ervan vond, antwoordde Willy dat 

ze het een pooierwagen vond, bepaald geen auto 
voor de directeur van een baggerbedrijf.
Op de verontwaardigde reactie van haar directe 
baas, dat ze dat wel mocht denken maar niet mocht 
zeggen, antwoordde ze dat de hoogste baas gewoon 
directeur was, niet God zelf. ‘Dat was tegen het zere 
been, want ze waren daar zo gelovig als de pieten.’
Ondanks het mooie salaris, haar door het bedrijf 
vergoede auto en andere faciliteiten, hield Willy het 
nog geen jaar vol. Toen ze op vakantie in Friesland 
haar oude baas van Scheepswerf Timmer voorbij zag 
varen, aarzelde ze niet toen hij haar vroeg of ze het 
naar de zin had bij Bos en Kalis. ‘Nee, zei ik. Toen 
zijn we gaan praten en ben ik teruggekomen. Met 
het salaris dat ik wilde.’

Huwelijk
Ze bleef bij Timmer tot ze trouwde. Haar baas gaf 
haar alle vrijheid. En hij lette op haar. ‘Want ik was 
de enige vrouw op een terrein vol mannen en hij 
kende zijn pappenheimers. Wanneer ik de werf 
opging keek hij waar ik was. Als ik de hoek omging 
kwam hij achter me aan.’
Het was een gelukkige samenwerking. Maar toen 
ze haar huwelijk aankondigde, was het voor hem 
vanzelfsprekend dat ze ontslag nam. ‘Al zei ik 
dat ik best wilde blijven, voor hem was het geen 
onderwerp.’
Ze werkte tot de dag van haar bruiloft. Die laatste 
dag was er een met een gewoon einde, er klonk 
geen woord van afscheid. ‘Maar op de receptie bij 

mijn huwelijk zei hij tegen mijn vader dat hij zijn 
baas kwijt was.’ Na ruim een jaar belde hij haar op: 
of ze kon terugkomen. Maar toen had Willy al een 
ander leven.

Dochters
Willy hielp haar man’s tandartspraktijk opzetten en 
draaien. ‘Toch miste ik het werk op de werf ontzet-
tend. En het was vreselijk opeens afhankelijk te zijn. 
Ik heb mijn dochters op het hart gedrukt altijd de ei-
gen broek op te kunnen houden. Dat is ook gelukt.’
Dat het ‘vrouw-zijn’ in haar werk bepalend is 
geweest, staat buiten kijf. ‘Het had nadelen, maar 
ook voordelen. Want met een uitzonderingspositie 
ben je ook bijzonder.’ Al ziet ze de ironie maar al te 
goed: ‘Ik was een vrouw met een mannenbaan. Maar 
ik moest wel tussen de vrouwen blijven zitten.’
Haar blik op haar loopbaan is helder. ‘Vrouw zijn 
en het huwelijk waren bepalend. Als ik een man ge-
weest was, of ongetrouwd, was het anders gelopen. 
Dan had ik graag naar Delft gegaan, om Weg- en 
Waterbouw te studeren. Dan had ik stuwdammen 
gemaakt en bruggen gebouwd.’
Gelukkig zijn de tijden veranderd en kan Willy daar 
toch nog van meegenieten: ‘Nu is mijn oudste doch-
ter Weg- en Waterbouwkundig ingenieur. Ik ben erg 
trots op haar.’


